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ન્યૂયોક�
હ�રક�ન ઇડા લુઇિસયાનામાં ભાર� તબાહી 

સજ્યાર્ બાદ બુધવાર� અમે�રકાના ઉત્તરપૂવર્ 
�કનારા પર આવેલા 3 રાજ્યને ઘમરોળીને 
આગળ વધ્યું હતું. અિતભાર� વરસાદના કારણે 
ન્યૂયોક�, ન્યૂજસ� અને મેરીલેન્ડ રાજયમાં 
ભીષણ પૂરથી ૨૫નાં મોત થયાં હતાં. ન્યૂયોક�માં 
8 કલાકમાં 6.5 �ચ જેટલો વરસાદ થતાં 
બેઝમેન્ટ એપાટર્મેન્ટમાં પૂરના પાણી ભરાતાં  9 
અને ન્યૂજસ�માં 10 લોકોનાં મોત થયાં હતાં. 
મેરીલેન્ડમાં તણાઇ જવાના કારણે બે વ્યિક્તનાં 

મોત થયાં હતાં. ન્યૂયોક�ની સડકો પર ધસમસતાં 
પૂરના પાણી ફરી વળતાં કારો તણાઇ હતી. ન્યૂયોક� 
સ્ટ�ટ અને ન્યૂજસ�માં વીજપુરવઠો ખોરવાઇ જતાં 
85000 લોકો અંધારપટમાં સપડાયાં હતાં. એકલા 
ન્યૂયોક�માં 25,000 લોકોને અંધારામાં રહ�વાની 
ફરજ પડી હતી. પે�ન્સલ્વેિનયા સ્ટ�ટમાં પણ 
વીજપુરવઠો ખોરવાતાં 112000 અને ન્યૂજસ�માં 
36000 લોકોને વીજળી િવના રહ�વું પડયું હતું. 
ન્યૂયોક� એરપોટર્ િવસ્તારમાં બે કલાકમાં ૪ �ચ 
વરસાદ થતાં એરપોટર્ના બેગેજ એ�રયામાં પણ 
પૂરના પાણી ભરાઇ જતાં તમામ ફ્લાઇટ રદ કરી 

દ�વાઇ હતી અને પાર્િંકગ લોટ બંધ કરી દ�વાયાં 
હતાં. ન્યૂયોક�ના સબવે સ્ટ�શનોમાં પૂરના પાણી 
ધસી જતાં બુધવાર� રાત્રે તમામ સબવે લાઇન પર 
ટ્રેન સેવાઓ રદ કરી દ�વાઇ હતી. ગુ�વાર સવાર 
સુધી ન્યૂયોક�ની સડકો પર નોનઇમજર્ન્સી વાહનો 
પર પ્રિતબંધ લાદી દ�વાયો હતો. ન્યૂજસ�માં પણ 
ટ્રા�ન્ઝટ લાઇન પર ટ્રેન અને બસસેવાઓ રદ 
કરી દ�વાઇ હતી. ન્યૂજસ�માં સંખ્યાબંધ ઠ�કાણે 
ટોન�ડો ત્રાટકયાં હતાં. ન્યૂયોક�ના મેયર િબલ દ 
બ્લાિસયોએ બુધવાર� રાતથી જ શહ�રમાં કટોકટી 
�હ�ર કરી હતી.

સબવે, બસ �ેશનાે, પા�ક�ગ બેઝમે� પાણીમાં ગરકાવ, �ૂયાેકર્  અેરપાેટર્ પર પાણી ભરાતા ફ્લાઈટાે રદ

USના 3 રા�યમ� વાવાઝોડંુ, 25ના મોત
�ૂયાેકર્  અને �ૂજસ�માં વીજપુરવઠાે ખાેરવાતા 85,000 લાેકાે અંધારપટમાં, કટાેકટી જાહેર કરાઈ

લખનઉ
ઉત્તરપ્રદ�શમાં રહસ્યમયી બીમારીથી લોકોના 

હોશ ઉડી રહ્યા છ�. આ રોગમાં અચાનક વ્યિક્તનંુ 
શરીર ગરમ થવા લાગ ે છ�. તેના પછી શરીરમાં 
પ્લેટલેટ્સ િનર�તર ઘટવા લાગ ેછ�. સમગ્ર પ્રદ�શમાં 
અત્યાર સધુીમાં આ રોગના કારણે 100થી 
વધનુા મોત થઇ ચકુ્યા છ�. �ફરો�બાદમાં 15 
�દવસ 58ના મોત થઈ ચકુ્યા જ્યાર� 240 લોકો 
હો�સ્પટલમાં દાખલ છ�, જ્યાર� મથરુામાં 10 
લોકોના મોત થયા છ� જયાર� 60 લોકો હો�સ્પટલમાં 
ભત� છ�. સહારનપરુમાં 4ના મોત થયા છ�, જયાર� 
60 લોકો હો�સ્પટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છ�. 
જયાર�, બાગપતમાં 22 લોકો આ રહસ્યમય 
રોગના િશકાર બન્યા છ�. યપુીના હ�લ્થ િનદ�શક 
વદે્રવત િસહં� જણાવ્યુ ં હતંુ ક�, ક�ટલાક લોકોના 
સમે્પલ ટ�સ્ટ કરવા માટ� લખનઉની KGMU 
હો�સ્પટલ ખાતે મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેમા 
લેક્ટોસ્પરેોરોિસસ રોગ સામ ે આવ્યો હતો. તેના 
લાક્ષણો સામાન્ય રીત ેડને્ગ્ય ુજવેા જ હોય છ�, જમેાં 
ઉ�દર અને ડકુ્કરના પશેાબના કારણે ફ�લાય છ�. 

ઉત્તર પ્રદ�શમાં રહસ્યમય 
બીમારી ફ�લાતા ફફડાટ, 
100થી વધુ લોકોના મોત

પે�ન્સલ્વેિનયામાં બંધની 
સપાટી ભયજનક સ્તર�, 

હ�રોનું સ્થળાંતર
પ�ેન્સલ્વેિનયામા ંવરસાદ જતા ંજ્હોન્સટાઉન ન�ક 
આવલેા બધંની સપાટી ભયજનક સ્તર� પહ�ચતાં 
હ�રો લોકોનુ ંસ્થળાતંર કરાવાયુ ંહતુ.ં પીટ્સબગર્ 
ન�ક પરૂના પાણીમા ં ફસાયલેી સ્ક�લબસમાથંી 
૪૧ બાળકોન ેફાયર િબ્રગડે ેબચાવી લીધા ંહતા.ં 
ઇડાના કારણે શાળા, દુકાનો અન ે ૧૫૦ સડકો 
બધં કરી દ�વાઇ હતી.  જ્હોન્સટાઉનમા ંબધુવાર� 
બપોર બાદ પાચં �ચ જટેલો ભાર� વરસાદ 
ખાબક્યો હતો. �ફલાડે�લ્ફયામા ં પણ તોફાની 
પવનોના કારણે મકાનોની છત ઊડી ગઇ હતી 
અન ેસખં્યાબધં �ક્ષ ધરાશાયી થયા ંહતા.ં



કેમ્બ્રિજ, ઓન્ટેરિયો
લિબરિ નેતા અને કેનેડાના 

વડાપ્રધાન જસ્ટીન ટ્રુડોએ કિાઈમે્ 
ચેનજનટી દિશામાં મો્ું પગિું િેવાનટી 
તૈયારટી િશાશાવતા કેનેડાના ઓઈિ અને 
ગેસના ઉતપાિકો લચંતામાં મુકાઈ ગયા 
છે. રલવવારે ચૂં્ણટી પ્રચાર િરલમયાન 
કે્િાક પયાશાવરણ અને હવામાનવાિટી 
સંગઠનોએ તેમનું સવાગત કયુું હતું. 
જે બાિ પા્ટીના નેતાઓએ કેનેડામાં 
ઓઈિ અને ગેસના એલમસન પર 

લનયંત્રણનટી તેમનટી યોજનાનટી જાહેરાત 
કરટી હતટી.

આ સાથે જ ઈિેકટ્ટીક વાહનોના 
વેચાણને પ્રોતસાહનનું પણ વચન આપયું 
હતું. તેમણે કહ્ં હતું કે, જો તેઓ ફરટીથટી 
ચૂં્ાઈ આવશે તો આવનારા પાંચ 
વરશાના કાયશાકાળમાં ઓઈિ એનડ ગેસ 
ઉતપાિકોને ઝટીરો એલમસનનો િકયાંક 
આપશે અને ર લબિટીયન યુએસ ડોિરનું 
ફંડ ઓઈિ -ગેસ ઉદ્ોગ પર આધારટીત 
િોકો મા્ે ફાળવશે. ઓઈિ એનડ 

ગેસ કંપનટીઓએ લમથેન એલમસનના 
પ્રમાણને ર૦૧રનટી સરખામણટીમાં ૭પ 
્કા જે્િું ર૦૩૦ સુધટીમાં ઘ્ાડવું 
પડશે, આ અગાઉ આ િકયાંક પ૦ 
્કાનો હતો. ટ્રુડોએ એમ પણ કહ્ં 
હતું કે, આપણે કેનેડામાં ઓઈિ અને 
ગેસને કારણે સજાશાતા એલમસનનો 
ચોથો ભાગ પણ ઘ્ાડટી શકીએ એ 
વાસતલવક િકયાંક છે. લિબરિ પા્ટી 
ઈિેકટ્ટીક વાહનો મા્ેનટી વચગાળાનટી 
પ્રોતસાહક યોજના પણ બનાવટી રહટી 

છે. જેનાથટી કેનેડામાં ર૦૩૦ સુધટીમાં 
ઝટીરો એલમસન કારોનું વેચાણ વધટી શકે 
અને ૧૦૦ ્કા લસદ્ટી મળે તો ર૦૩પ 
સુધટીમાં એમાં સફળતા મળટી શકશે. 
એને મા્ે િેશભરમાં પ૦૦૦૦થટી વધુ 
ચાલજુંગ સ્ેશનો બનાવાશે. જે પૈકીના 
૧૭૦૦૦ તો િગભગ તૈયાર થઈ રહ્ા 
છે. ટ્રુડોના ઓન્ેદરયો પ્રવાસ સમયે પણ 
લવરોધટીઓનટી હાજરટી જોવા મળટી હતટી. 
જો કે, પોિટીસ બંિોબસતને કારણે કોઈ 
મુશકેિટી ઉભટી થઈ નહોતટી. 

ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કેટલાક પયાયાવરણ અને હવાિાનવાદી સંગઠનાેઅે નેતાઅાેનું સ્ાગત કયુું

ઓઈિ-ગેસ એલમસન પર લનયંત્રણનું લિબરિ નેતાનું વચન

ઓન્ટેરિયો
ઓન્ેદરયોના ૩પ૦થટી વધુ 

ઈમરજનસટી ડોક્સસે ઓન્ેદરયોવાસટીઓને 
સંબોધટીને એક પત્ર િખટી લરિ્ટીકિ કેર 
નસટીસનટી તંગટીનો ઉલ્ેખ કરટી તેમના 
પગાર વધારાનટી માંગણટી કરટી હતટી. તેમણે 
િખયું હતું કે, કોલવડ-૧૯ મહામારટી શરૂ 
થઈ તયારથટી ઈમરજનસટી તબટીબો અને 
નસસો સતત છેલ્ા ૧૮ માસથટી કામ કરટી 
રહ્ા છે.

તો સંબંલધત લવભાગોએ આ વાત 
ધયાને િઈને નસસોના પગારમાં યોગય 
વધારો તતકાળ કરવો જોઈએ તેમ પણ 

જણાવયું હતુ.
ઈમરજનસટી લવભાગમાં એક તરફ 

બેડનટી અછત છે, કયાંક વેન્ટીિે્સશાનટી 
અછત છે. પણ સૌથટી વધુ મુશકેિટી 
અપુરતા નસસીંગ સ્ાફને કારણે સજાશાય છે.

ઈમરજનસટી લવભાગના ડો. લરિસ્ોફર 
કીફરે િખેિા પત્રમાં એમ પણ જણાવાયુ 
હતુ કે, તેમને તેમના સાથટી તબટીબોનો 
મો્ો ્ેકો છે અને એ્િે જ તેઓ આ 
માંગણટી રજુ કરટી રહ્ા છે. 

તેમણે મટીદડયા સાથેનટી વાતચટીતમાં 
આ પત્ર લવશે જાણકારટી આપટી હતટી. 
તેમણે કહ્ં હતું કે, અમારટી ઈમરજનસટી 

્ટીમનો ઉતસાહ જળવાઈ રહ્ો છે. કેમ કે, 
અમે બધા એકબટીજાને ્ેકો આપટી રહ્ા 
છટીએ. અમારે એકબટીજા પર આધારટીત 
રહેવું જ પડતું હોય છે. એ્િે જયારે 
નસસીંગ સ્ાફનટી અછત ઉભટી થઈ રહટી 
છે અને ઘણટી નસસો આ ક્ેત્ર છોડટી રહટી 
છે તયારે નસસોના પગાર વધારા લવશે 
રજુઆત જરૂરટી બનટી જાય છે. તેમણે કહ્ં 
છે કે, મારટી આ વાત સાથે સંમત થનારા 
તમામ ડોક્સસે આ પત્રમાં હસતાક્ાર 
આપટીને મને ્ેકો આપયો છે. 

એ િશાશાવે છે કે, અમે અમારટી ્ટીમનું 
લહત જોઈ રહ્ા છટીએ. 

્ોિોન્ો
વાનકકંવરના ગ્ેનલવિે યોક્ક શાયર 

લવભાગના લિબરિ પા્ટીના ઉમેિવારે 
ર૦૦પથટી અતયાર સુધટીમાં ર૦થટી વધુ 
મકાનો ખરટીિટી એક વરશાના અંતરે વેચટીને 
નફો કમાઈ િટીધો હોવાનું જાણવા મળયું 
છે. પા્ટીના ઉમેિવારનું પગિું લિબરિ 
પા્ટીનટી હાઉલસંગ નટીલતથટી સાવ અિગ 
છે.

લરિ્ટીશ કોિંલબયાના એસેસમેન્ 
અહેવાિ મુજબ તાલિબ નૂર મહોમમિે 
વરશા ર૦૦પથટી ર૦ર૧ સુધટીમાં ૪૧ 
મકાનો વેચયા છે. જે પૈકીના મો્ાભાગના 
મકાનો તો ખરટીિટીના એક વરશાથટી ઓછા 
સમયમાં વેચયા હતા અને એમાંથટી ૪.૯ 

લમલિયન યુએસ ડોિરનો નફો કમાઈ 
િટીધો હતો. લિબરિ પા્ટીનું હાઉલસંગ 
પિે્ફોમશામાં રહેણાંકના મકાનોનટી બિિટી 
ઉપર લનયંત્રણ મા્ે એન્ટી ફલિપીંગ 
્ેક્ાનટી ભિામણ ગયા અઠવાદડયે 
કરવામાં આવટી હતટી. એ્િે તેને આ 
કાયિો િાગુ નહીં પાડટી શકાય એમ 
પણ માનવામાં આવટી રહયું છે. નૂર 
મોહમમિના પ્રચાર કાફિાના એક સભયે 
જણાવયું હતું કે, તેઓ હાિમાં મુિાકાત 
મા્ે ઉપિબધ નથટી. પરંતું તેમણે કહ્ં 
છે કે, પા્ટીના હાઉલસંગ મા્ેના લનયમો 
પ્રતયે ક્ટીબધધ છે. કેનેડામાં હાઉલસંગ 
એફોડસેબિ હોવું જોઈએ એ બાબતે એ 
સપષ્ટ છે. 

અારોગય સુલવધામાં અપૂરતા સ્ાફ વચ્ે 
ઓન્ેદરયોમાં નસશાના પગાર વધારાનટી માંગ

350થી વધુ ઈિરજન્ી ડાેકટસસે અાેને્રરયાેવાસીઅાેને સંબાેધીને અેક પત્ર લખાે
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શાળાઅાે શરુ થયા બાદ 
બાળકાે કાેરાેનાની ચપેટિાં 
અાવવા િાંડતા નનણયાય કરાયાે

્ોિોન્ો
શાળાઓ ફરટીથટી શરૂ થયા બાિ નાના બાળકોમાં 

કોરોનાનું સંકમણ વધવાનટી આશંકા અને કેસોમાં 
થઈ રહેિા વધારાને ધયાનમાં રાખટી ઓન્ેદરયોનટી બે 
હોસસપ્િે બાળકો મા્ે કોલવડ-૧૯ દકિનટીક શરૂ કયાશા 
હતા. મંગળવારથટી લવનડસર રટીલજયોનિ હોસસપ્િમાં 
તેનટી શરૂઆત થઈ હતટી.

જયારે માઈકિ ગેરોન હોસસપ્િે બુધવારથટી 
કિટીનટીક શરૂ કરવાનટી જાહેરાત કરટી હતટી. લવનડસરનટી 
હોસસપ્િના ચટીફ ઓપરે્ીંગ ઓદફસર અને નલસુંગ 

એકઝટીકયુ્ટીવે કહ્ં હતું કે, બાળકોમાં સંરિમણ ઝડપથટી 
ડબિ થઈ રહયું હોવાનું ગત અઠવાદડયે જાણવા મળયા 
બાિ આ લનણશાય િેવાયો હતો. શાળાઓ ફરટીથટી શરૂ 
થયા બાિ આ ખતરો હતો. અમે પદરસસથલતને પહોંચટી 
વળવા અપટીિ પણ કરટી હતટી. ્ેસ્ીંગનું પ્રમાણ પણ 
વધારવામાં આવયું હતું. કારેન રટીડેિે એક ઈન્રવયુમાં 
આ વાતો જણાવટી હતટી. હોસસપ્િમાં પટીડટીયાટ્ટીક 
અરજન્ મેડટીકિ એસેસમેન્ દકિનટીક શરૂ કરવામાં 
આવયું હતું. જે ઈમરજનસટી લવભાગનટી બાજુમાં છે. 
જયાં ૧૭ વરશાથટી ઓછટી વયના લવદ્ાથટીઓના કોલવડ-
૧૯ના ્ેસ્ કરવામાં આવટી રહ્ા છે. રટીડેિે કહ્ં હતું 
કે, ર૦૧૦ બાિ જનમેિા તમામ બાળકોને વેકસટીન 
આપવામાં આવે. જેથટી ડેલ્ા વેરટીયન્ના સંરિમણનટી 
શકયતા ઘ્ાડટી શકાય. 

વાનકકંવર લિબરિ પા્ટીના ઉમેિવારે 
નફા મા્ે ૪૧ મકાનો વેચટી નાંખયા

કોરોનાઃ ઓન્ેદરયોનટી બે હોસસપ્િમાં 
બાળકો મા્ે હવે લવભાગ શરૂ કરાશે
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ટોરોનટો
ઓન્ટેરિયોમાં િહટેનાિાઓએ 

વેકસીન લીધી હોવાના પુિવાઓ 
હવેથી બિનઆવશયક સેવાઓ મા્ટે 
સાથે િાખવા પડશે. આ નવા સુધાિાને 
વેકસીન પાસપો્્ટ બસસ્મ તિીકે 
ઓળખવામાં આવશે. જેનો આિંભ 
િિમી સપ્ટેમિિથી થશે. જેમણે જીમ, 
િટેસ્ોિાં કે થીયે્િમાં જવું હોય તેમણે 
વેકસીન સર્્ટફીકે્ િતાવવું પડશે. 
ઓન્ટેરિયોના બરિબમયિ ડગ ફોડડે આ 
જાહટેિાત િુધવાિટે િપોિટે એક પત્રકાિ 
પરિષદમાં કિી હતી. તેમણે કહ્ં હતું 
કે ડેલ્ા વેિીયન્નો ખતિો હોવાથી હવે 
લોકોએ બિનઆવશયક સેવાઓનો લાભ 
લેવા મા્ટે વેકસીન સર્્ટફીકે્ સાથે 
િાખવું પડશે. 

મેડીકલ એક્ષપ્્ટસ સાથે લાંિી 
ચચા્ટ-બવચાિણા િાદ અમે આ બનણ્ટય 
લીધો છટે અને એ િધાના બહતમાં છટે. 

જો કે, ઓન્ટેરિયોમાં વેકસીનેશનનું 
રિમાણ સારૂં હોવાથી લોકોને ખાસ 
તકલીફ નહીં પડે. સિકાિટે આ બનણ્ટય 
લેતા પહટેલા વેકસીન સ્ટીરફકે્ રિોગ્ામ 
શર કયયો હતો. તેમણે કહ્ં હતું કે  આ 
સ્ટીરફકે્ વેકસીનના િંને ડોઝ જેને 
સિકાિના આિોગય બવભાગની મંજુિી 
મળી હોય એ લીધા પછી જ મળી 
શકશે. એ િીતે જ િટેસ્ોિાં, જીમ અને 
થીયે્િ સાથે સંકળાયેલા કમ્ટચાિીઓએ 
પણ વેકસીન રિમાણપત્ર િાખવું પડશે. 

તો જ િધાની સુિક્ષા િાખી શકશે. 
ઓન્ટેરિયોના ચીફ મેડીકલ ઓરફસિ 
ફોિ હટેલથ ડો. રકિટેન મુિટે િુધવાિટે 
પત્રકાિોને જણાવયું હતું કે અમે નવા 
વેિીયન્ના સંક્રમણના ખતિાનો અંદાજ 
લગાડયા િાદ આ બનણ્ટય લીધો છટે. 
વેકસીન સ્ટી.ની ચકાસણી મા્ટે અમે 
કયુઆિ કોડ બવકસાવી િહ્ા છીએ. જે 
િિમી ઓક્ોિિ સુધી તૈયાિ થઈ જશે.

આાગેવાનાેઆે હાજર રહી 
બજાજને ટેકાે જાહેર કરાયો

ટોરોનટો
કનઝવડેર્વ પા્ટીના ઉમેદવાિ નવલ 

િજાજે બ્ામપ્ન પૂવ્ટના િહટેવાસીઓ 
સાથે તેમના રિચાિ કાયા્ટલયનો આિંભ 
કયયો હતો. આ તકે, તેમણે કહ્ં હતુ કે, 
તેમણે એવી આશા અને આશાવાદ જોયો 
છટે જે સમુદાયમાં િહટેવાથી આવે છટે જયાં 
કૂંઈપણ શકય છટે.

 નવલ િજાજે 29 ઓગસ્, 2021ના 
િોજ બ્ામપ્ન પૂવ્ટમાં ચેિીક્રેસ્ ડ્ાઇવ પિ 
તેમની ઓરફસમાં એક કાય્ટક્રમ યોજયો 
હતો. તેમણે સમુદાયના અસંખય મતદાિો 
સાથે વાત કિીને તમામ સવયંસેવકો અને 
્ીમના સભયોનો તેમના આજ સુધીના 
રિયત્ો મા્ટે આભાિ માનયો હતો. 
િજાજે કહ્ં હતુ કે, ઉજા્ટવાન યુવાનોની 
વસતી, મહટેનતુ કુ્ુંિો પોતાને અને 

તેમના સમુદાય મા્ટે ઉપયોગી બનવડે 
છટે. કાય્ટક્રમમાં કે્લાક મહાનુભાવોએ 
ભાગ લીધો હતો. જેમણે નવલ િજાજને 
પોતાનો ્ટેકો જાહટેિ કયયો હતો. પૂવ્ટ 
બવદટેશ મંત્રી જહોન િેયડડે કહ્ં હતુ કે 
“જો તમે નવલ મા્ટે આગામી ચાિ 
અઠવારડયા સુધી સખત મહટેનત કિશો, 
તો તે આગામી ચાિ વષ્ટમાં તમાિા મા્ટે 
કામ કિશે. તમે માત્ર સાંસદ જ નહીં, 
પિંતુ કનઝવડેર્વ પા્ટીના સભય પણ છો. 
”વધુમાં, સેને્િ સલમા અતાઉલ્ાહજં 

સાઈદટે કહ્ં,” બ્ામપ્ન નસીિદાિ હશે 
કે કોઈ નવલ િજાજ જે્લા મહટેનતુ અને 
સક્ષમ ઉમેદવાિ આ વખતે તેમને મળી 
િહ્ા છટે.

ભૂતપૂવ્ટ ફેડિલ સ્ટે્ બમબનસ્િ ઓફ 
સ્ટે્ િાલ ગોસલએ નવલ િજાજને 
સમથ્ટન આપયુ હતુ. એમપીપી અમિજોત 
સંધુ, એમપીપી દીપક આનંદ અને અનય 
સમાજના આગેવાનો સાથે નાના વેપાિી 
અને મંત્રી એમપીપી નીના ્ાંગિીએ પણ 
િજાજને શૂભેચછા પાઠવી હતી.

ક્યૂબેક
િાપસ ચેિી્ીઝ દ્ાિા ઓગષ્ટ મબહનામાં કેનેડાના 57 

શહટેિોમાં વોક િનનું આયોજન થયું હતુ. આ વષડે કોબવડને 
કાિણે િધાના સવાસ્થય અને સુિક્ષાને ધયાનમાં િાખીને આ 
આયોજન વચયુ્ટઅલી કિવામાં આવયું હતુ. આ વષ્ટનું વોક 
િન એ William Osler Health System 
Foundation, CNIB Foundation, 
Scarborough Health Network 
Foundation અને Victoria General 
Hospital Foundation જેવી સંસથાઓના લાભાથડે 
યોજવામાં આવયું હતું.

િાપસ ચેિી્ીઝ દ્ાિા આયોબજત કાય્ટક્રમો સંપ અને સેવાની 
ભાવનાથી સવ્ટના બવકાસ મા્ટે કાયમ પુષ્ષ્ટ આપે છટે. આ વષડે 
કેનેડામાં 700થી વધુ પરિવાિોએ વોક િનમાં ઉતસાહથી ભાગ 
લીધો હતો.

કાય્ટક્રમનું આયોજન એ િીતે કિવામાં આવયું હતું કે જેથી 
કોબવડના બનયમોનું પાલન થાય.

કેનેડામાં 2,000થી વધુ સપધ્ટકો 25 બમબલયનથી વધુ પગલાં 
ચાલયા હતા. સમગ્ નોથ્ટ અમેરિકામાં 11,000થી પણ વધુ 

સપધ્ટકોએ વોક િનમાં જોડાઈને 200 બમબલયનથી વધુ પગલા 
ચાલયા હતા. િાપસ ચેિી્ીઝ કેનેડાના રિસીડન્ યોગેશભાઈ 
પ્ટેલે જણાવયું કે, આ્લી મો્ી સંખયામાં િધા ભેગા થઇ અને 
કમયુબન્ીની મદદ કિટે છટે એ જોઈને ખુિ આનંદ થાય છટે. 

આ વાબષ્ટક વોક િનના કાય્ટક્રમ ઉપિાંત, કોબવડ મહામાિી 
દિમયાન િાપસ ચેિી્ીઝ દ્ાિા સમગ્ કેનેડામાં 175,000 
પીપીઈ કીટસનું બવતિણ કિાયું છટે.

7,200 care packagesની વહેંચણી કિી છટે. િાપસ 
ચેિી્ીઝ આખા વષ્ટ દિમયાન ઘણી િધી આિોગય અને 
સવાસ્થયલક્ષી રિવૃબતિઓને સતત રિોતસાહન આપે છટે.

ઓનટટેરર્ો
કેનેડા આવવા માંગતા હજાિો લોકો 

કાિુલમાં તાબલિાનોથી િચવા છુપાઈ 
િહ્ા છટે અને અફઘાબનસતાનમાંથી 
િહાિ બનકળવાની રિબતક્ષા કિી િહ્ા 
છટે. કેનેડા છોડી કાિુલ ગયેલા હજાિો 
લોકો હાલમાં તો ફસાઈ ગયા છટે અને 
તાબલિાનોથી િચવા રિયાસ કિી િહ્ા 
છટે. એવા જ એક જુથે કેનેડાની ફેડિલ 
સિકાિને પત્ર લખીને તેમને સુિબક્ષત 
કેનેડા પાછા લાવવા બવનંતી કિી છટે. 

પત્રમાં લખયું છટે કે અમે અમાિા 
ઘિ, રિાંત અને દટેશને છોડીને 
અફઘાબનસતાન ગયા હતા. પિંતુ હવે 
અમે કાિુલમાં ફસાઈ ગયા છીએ અને 
કેનેડાની ફેડિલ સિકાિ અમાિી મુરકત 
મા્ટે રિયાસ કિશે એવી આશા િાખી 
િહ્ા છીએ. 

આ જાણકાિી કેનેડીયન સશસત્રદળ 
સાથે સંકળાયેલા એક દુભાબષયાએ 

મીરડયાને આપી હતી. બવદટેશી 
િાિતોના મંત્રી માક્ક ગ્ેનેઉએ 
મંગળવાિટે જણાવયું હતું કે, અંદાજે 
૧િપ૦ કેનેડીયન નાગિીકો, પિમેનન્ 
િટેસીડેન્સ અને તેમના પરિવાિજનો 
અફઘાબનસતાનમાં ફસાઈ ગયા છટે. 
તયાંની ષ્સથબત અતયાિટે અબનબચિતતાવાળી 
હોવાથી એમને પાછા લાવી શકાય 
કે નહીં એ કહટેવું મુશકેલ છટે. અમે 
તાબલિાનો સાથે એ બવશે ચચા્ટ કિી 
િહ્ા છીએ. જો કે, કાિુલથી સલામત 
િીતે િહાિ આવવાના માગ્ટ બવશે પણ 
અમે બવચાિી િહ્ા છીએ. હાલમાં 
તો અમેરિકા પોતાના લોકોને િહાિ 
લાવવાના રિયાસો કિટે છટે અને અમે પણ 
એ રદશામાં બવચાિી િહ્ા છીએ. જો કે, 
એને મા્ટે કાિુલ એિપો્્ટ સુિબક્ષત િને 
એની િાહ જરિ જોવી પડશે અને એમાં 
કદાચ એક મબહનાથી વધુ સમય પણ 
લાગી શકે છટે. 

આિોગય સંસથાના લાભાથડે 57 શહટેિમાં 
િીઅેપીઅેસ ચેિી્ીઝ દ્ાિા વોક િન

બ્ામપ્ન ખાતે કનઝવડેર્વ પા્ટીના ઉમેદવાિ 
નવલ િજાજના રિચાિ કાયા્ટલયનો આિંભ

ઓનટટેરર્ોમાં વેકસીન પાસપોટ્ટ 
સસસટમ અમલીકરણની કવા્ત

કેનેડા આવવા ઈચ્છતા હજારો 
લોકો અફઘાસનસતાનમાં ફસા્ા

ટોરોનટો
કેનેડાના અથ્ટતંત્રમાં આવી િહટેલા 

સુધાિાને ફિીથી બ્ેક લાગી છટે. એબરિલથી 
જુનના બત્રમાબસક ગાળામાં કેનેડાના 
જીડીપીમાં ૦.૩ ્કાનો ઘ્ાડો જોવા 
મળયો હતો. જેની પાછળ કોબવડ -૧૯ની 
ત્રીજી લહટેિની અસિ કાિણરપ છટે. જેને 
કાિણે વયવસાયો મંદીનો સામનો કિી 
િહ્ા છટે અને લોકો પણ ખચ્ટ ઉપિ કાપ 
મુકી િહ્ા છટે.

સ્ટે્ટેષ્સ્કસ કેનેડાએ મંગળવાિટે જાહટેિ 
કિટેલા અહટેવાલ મુજિ દટેશનો જીડીપી 
ઘ્ી િહ્ો છટે. એનું કાિણ કોબવડ-૧૯ 
મહામાિીને કાિણે સજા્ટયેલી ષ્સથબત જ છટે. 
જો કે, એમાં છટેલ્ા થોડા સમયથી સુધાિો 
જોવા મળતો હતો. જે છટેલ્ા બત્રમાબસક 
ગાળામાં અ્કી જતા જીડીપીમાં ઘ્ાડો 

નોંધાયો છટે. 
ખાસ કિીને હાઉબસંગ માકકે્ની મંદી 

એને મા્ટે કાિણરપ છટે. જો કે, ફેબ્ુઆિી 
િ૦િ૦ની સિખામણીમાં જુન િ૦િ૧માં 
અથ્ટતંત્રમાં ૧.પ ્કાનો ઘ્ાડો જોવા 
મળયો હતો. િાષ્ટીય સતિટે મકાનોના 
વેચાણમાં ૧૭.૭ ્કાનો ઘ્ાડો માચ્ટ 
િ૦િ૧ સુધીમાં જોવા મળયો હતો. એની 
સિખામણીમાં િીસેલ અને િીનોવેશનની 
કામગીિીમાં ઉછાળો જોવા મળયો હતો. 
એમાંય મહામાિીને કાિણે વક્ક ફ્ોમ હોમનું 
રિમાણ વધવાને કાિણે રિવાસ ખચ્ટમાં 
ઘ્ાડો થતાં િચતની શકયતા વધી હતી.

અને સિકાિટે મકાનો મા્ટેના બધિાણના 
વયાજદિમાં ઘ્ાડો કયયો હોવાથી પણ 
હાઉબસંગ સેક્િમાં રિવૃબતિ વધી હતી. 
મહામાિીને કાિણે બનકાસમાં ઘ્ાડો થયો 

હતો. પેસેનજિ કાિના વેચાણમાં પણ ૭.િ 
્કાનો ઘ્ાડો જોવા મળયો હતો. હટેવી 
વહીકલસના વેચાણમાં પણ ૩૪ ્કાનો 
જંગી ઘ્ાડો જોવા મળયો હતો. કેનેડામાં 
સિટેિાશ કાિોની બનકાસમાં ૧૮.૯ 
્કાનો ઘ્ાડો થયો હતો. શ્ડાઉનને 
કાિણે વાહનોના ઉતપાદનમાં પણ 
ઘ્ાડો થયો હતો. િેંક ઓફ મોનટ્ીયલ 
સાથે સંકળાયેલા અથ્ટશાસત્રી ડગ પો્્ટિટે 
જીડીપીના ઘ્ાડાને અપેક્ષાથી વધુ ઓછા 
અને ચોંકાવનાિો ગણાવયો હતો. 

જુલાઈમાં પણ િજાિનું વલણ 
ઘ્ાડા તિફી જ જણાયું હતું. અનય એક 
અથ્ટશાસત્રી સ્ીિાલાબસંગમ કહટે છટે કે, 
કેનેડાના અથ્ટતંત્ર ઉપિ વાદળો ઘેિાઈ 
િહ્ા છટે આ પહટેલા ડેલ્ા વેિીયન્નો 
ખતિો હતો. 

ટોરનટો
ઓન્ટેરિયોની સિકાિટે કોબવડ-૧૯ના 

ડેલ્ા વેિીયન્ના વધી િહટેલા સંક્રમણને 
ધયાનમાં િાખીને પેઈડ બસક લીવ રિોગ્ામ 
જે િપમી સપ્ટેમિિટે પૂણ્ટ થનાિ હતો તેને 
આ વષ્ટના અંત સુધી લંિાવવાની જાહટેિાત 
કિી હતી. રિાંતમાં આ યોજના એબરિલથી 
શર થઈ હતી. કેમ કે, તે 
સમયે હટેલથ એક્ષપ્્ટસે 
બવનંતી કિી હતી કે, 
હટેલથ વક્કસ્ટને ચુકવવા 
બવભાગ પાસે જોગવાઈ 
નથી. એ્લે કે્લાક 
કમ્ટચાિીઓને બસકલીવનો પગાિ સિકાિ 
ચુકવે. સિકાિટે જાહટેિ કિટેલી યોજના મુજિ 
કમ્ટચાિીઓને ત્રણ રદવસની િજાનો પગાિ 
િ૦૦ યુએસ ડોલિ રિબતરદનના બહસાિે 
ચુકવશે. જો તેઓ કોબવડ-૧૯ને કાિણે 
પોતાના કામ પિ હાજિ નહીં િહ્ા હોય. 

આ િકમ સિકાિ નોકિી દાતાઓ અને 
ઈનસયોિનસ િોડ્ટ પાસેથી મેળવી લેશે. 

મંગળવાિટે કિાયેલી જાહટેિાત મુજિ લેિિ 
બમનીસ્િટે જણાવયું હતું કે, નવી માબહતી 
મુજિ રિાંતમાં ડેલ્ા વેિીયન્નું સંક્રમણ 
વધી શકે છટે એ જોતાં સિકાિટે પેઈડ 
બસક લીવ રિોગ્ામને આ વષ્ટના ડીસેમિિ 
માસના અંત સુધી લંિાવવાનું ઠિાવયું છટે. 
જેથી વધુને વધુ લોકો વેકસીન લઈ શકે 

અને આવનાિા નવા 
વેિીયન્ના સંક્રમણથી 
િચી શકે. બરિબમયિ ડગ 
ફોડ્ટની સિકાિટે આ મુદ્ટે 
અગાઉ ઘણી ્ીકાઓનો 
સામનો કિવો પડયો 

હતો. સાયનસ ્ટેિલે પણ સિકાિની 
્ીકા કિી હતી અને બસકલીવનો ગાળો 
૧૦ રદવસ કિવાનું સુચન પણ કયુું હતું. 
જો કે હવે ૭પ ્કા ઓન્ટેરિયોવાસીઓ 
વેકસીન લઈ ચુકયા હોવાથી સંક્રમણનો 
ખતિો થોડો ઓછો થયો છટે. અને િોજના 
કેસોની સંખયામાં પણ ઘ્ાડો જોવા મળી 
િહ્ો છટે. 

કોિોના ઇફેક્ટઃ િીજા બત્રમાબસક ગાળામાં 
કેનેડાના જીડીપીમાં 0.3 ્કાનો ઘ્ાડો 

કાેરાેનાની ત્ીજી લહેરને કારણે વેપાર ધંધામાં મંદીની આસર વરાતાવા માંડી

ઓનટટેરર્ોની સરકારટે થ્ી પેઈડ 
સસકલીવ ્ોજનાને લંબાવી દીધી

કમતાચારીઆાેને ત્ણ 
દદવસની રજાનાે પગાર 
200 ડાેલર ચુકવાર છે
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2021મા ં ભારતીય શરેબજારમા 
આવલેા ઉછાળાનો સિલસિલો 

ચાલ ુ રહ્ો છ.ે ચાલ ુ વર્ષએ અતયાર િધુી 
સનફ્ીમા ં 21, 
િનેિકેિમા 19 ્કાની 
વૃધ્ધ નોંધાઈ છ.ે 
ગરુુવાર ે બીએિઈ 
િનેિકેિ ૫૧૪.૩૩ 
પોઈન્ એ્લ ે કે 
૦.૯૦ ્કાના ઊછાળા 
િાથ ે ૫૭,૮૫૨.૫૪ 
પોઈન્ના સતર ે બધં 
થયો. એનએિઈ 
સનફ્ી પણ ૧૫૭.૯૦ 

પોઈન્ એ્લ ે ક ે ૦.૯૨ ્કાના વધારા િાથે 
૧૭,૨૩૪.૧૫ પોઈન્ના સતર ે બધં થયો. 
સનફ્ી પર શ્ી સિમને્, એચડીએફિી લાઈફ, 
સિપલા, ્ીિીએિ અન ે સિદંસુતાન યસૂનસલવર 
સલસમ્ડેના શરે િૌથી વધ ુ તજેી િાથ ે બધં 
થયા. બીજી બાજ ુ મસિનદ્ા એનડ મસિનદ્ા, 
ઓએનજીિી, બજાજ ઓ્ો, ડડસવિ લબે, 
્ા્ા મો્િ્ષના શરેમા ંિૌથી વધ ુસગરાવ્ જોવા 
મળી. ઓ્ો પીએિય ૂબકે્નન ેબાદ કરતા અનય 
તમામ િકે્ોરલ ઈનડકેિ લીલા સનિાન પર બધં 
થયા. આઈ્ી અન ે ફામા્ષ િકે્રમા ં એક-એક 
્કાનો ઊછાળો નોંધાયો. આ પિેલા ંમગંળવારે 
બીએિઈ િનેિકેિ ે આજ ે ૫૭૦૦૦ અને 
સનફ્ીએ ૧૭૦૦૦ની િપા્ી કદુાવી દીધી િતી.

િવ ે શરેબજારમા ં આવલેા આ ઝગમગા્ 
મા્ે જાણકારો માન ેછ ેક,ે યએુિ ફડેરલ ડરઝવ્ષ 
દ્ારા બોનડ બાઈંગ કાય્ષક્રમ િદંભભે અપનાવાયલે 
િળવુ ં વલણ ઉપરાતં ભારતના બજારમા ં ડર્લે 
રોકાણકારોની વધતી િખંયા અન ે સલસવિડડ્ીની 
તરલતાના કારણ ેબજારની તજેીએ વગે પકડયો 
છ.ે આ ઉપરાતં અથ્ષતતં્રન ે સપશ્ષતા સવસવધ 
આકંડામા ં િધુારો, િાનકુળૂ કોપપોરે્  પડરણામો 
તમેજ ડરઝવ્ષ બેંક દ્ારા નાણાકંીય નીસતમાં 
અપનાવાયલેા નરમ વલણન ેકારણ ેશરેબજારની 
ચમક વધી છ.ે િાનકુળૂ ધસથસતન ેકારણ ેિનેિકેિ 
૫૭૦૦૦ અન ે સનફ્ીએ ૧૭૦૦૦ની િપા્ીને 
આબંી છ.ે દશેમા ં કોરોના િકં્રમણની ત્રીજી 
લિરેની સચતંા છતા ં આસથ્ષક મોરચ ે દશેમાં 
ઉદ્ોગો અન ેકોપપોરે્  ઈધનડયા ફરી સબઝનિેમાં 
વગે પકડી રહ્ા છ.ે જો ક,ે આ તજેીના 
માિોલ વચ્ ે પણ બજારના ઊચંા વલેયએુશન, 
અથ્ષતતં્રની ધીમી વૃધ્ધ અન ે કોરોનાની ત્રીજી 
લિરેની આશકંાથી રોકાણકારોમા ંસચતંા છ.ે 

આઈ્ી-િોફ્વરે િસવ્ષસિઝ, કનઝયમુર 
ડયરુબેલિ, બેંડકગં-ફાઈનાનિ, મે્ લ-માઈનીંગ, 
ઓઈલ-ગિે, િલેથકરે-ફામા્ષસયડુ્કલિ, 
ઓ્ોમોબાઈલ શરેોમા ં ફડંોની તજેીથી 
િનેિકેિનો આકં ૫૭૦૦૦ની િપા્ીથી ઉપર 
પિોંચયો છ.ે રૂસપયા િામ ેઅમડેરકી ડોલર ૨૬ 
પિૈા ઘ્ીન ે રૂ.૭૩ રહ્ો િતો. ક્રડુ ઓઈલમાં 
ઓપકે દશેોની મીડ્ગં યોજાતા પવૂભે આ વખતે 
ઓઈલમા ંઉતપાદનન ેજાળવી રાખવામા ંઆવશે 
એવા અદંાજો વચે્ ક્રડુ ઓઈલ બે્ન્ ૭૨.૯૨ 
ડોલર અન ેનાયમકે્ષ ક્રડુ ૬૮.૬૦ ડોલર નજીક 
રહ્ા િતા. શરેોમા ં આજ ે િાવ્ષસત્રક તજેીએ 
બીએિઈમા ં સલસ્ડે કપંનીઓનુ ં એસત્રિત 
માકક્ે  કસેપ્લાઈઝશેન, રોકાણકારોની િપંસત 
મગંળવાર ે એક ડદવિમા ં જ રૂ. ૨.૭૨ લાખ 
કરોડ વધીન ેરૂ. ૨૫૦.૦૨ લાખ કરોડની નવી 
ઐસતિાસિક ઊચંાઈએ પિોંચી ગઈ છ.ે આમ 
બ ે ડદવિમા ં શરેોમા ં રોકાણકારોની િપંસતમાં 
રૂ.૬.૨૯ લાખ કરોડ અન ેચાર ટ્ડેીંગ ડદવિમાં 
રૂ.૮.૪૮ લાખ કરોડનો જગંી વધારો થયો છ.ે 

ભારતીય શરેબજારમા ં આ િલચલ વચ્ે 
અદાણી ફરી એસશયાના બીજા અન ે સવશ્વના 
14મા ંિૌથી ધનવાન ઉદ્ોગપસત બનયા છ.ે જો 
ક,ે મકુશે અબંાણી ્ોપ પર રહ્ા છ.ે બલમૂબગ્ષ 
સબસલયોનરે ઇનડકેિના 1 િપ્મેબરના આવલેા 

ડરપો્્ષ મજુબ ડરલાયનિ ઇનડસટ્ીઝના ચરેમને 
મકુશે અબંાણી એસશયામા ં પ્રથમ અન ે સવશ્વના 
12મા ંિૌથી ધસનક ઉદ્ોગપસત છ.ે

અમેઝોનના જફે બઝેોિ િજ ુ પણ સવશ્વમાં 
નંબર વન પર છ.ે તમેની િપંસતિ 200 અરબ 
ડોલરથી વધ ુછ.ે ્સેલાના માસલક એલન મસક 
અબંાણી ભલ ેરધેનકગંમા ંઅદાણી કરતા આગળ 
િોય, પરતં ુ રૂસપયા કમાવામા ં અદાણીએ 
અબંાણીને પાછળ છોડી દીધા છ.ે અદાણીએ જે 
જૂનંુ રધેનકગં ફરીથી મળેવયુ ંછ ેતનેુ ંકારણ તમેની 
કપંનીઓના શરેની ડકમંતમા ંથયલેો વધારો છ.ે 
તેમની ત્રણ કપંનીઓ અદાણી પાવર, અદાણી 
ગિે અન ે અદાણી ટ્ાનિસમશનના શરેમાં 
છેલ્ા 10 ડદવિથી િારી તજેી જોવા મળી 
છે.  અદાણી ટ્ાનિસમશનના શરે દસૈનક 5%ની 
અપર િડકક્િ  િાથ ે બધં થઈ રહ્ો છ.ે તણેે 
ગરુુવાર ે 1 વર્ષની નવી ઉચંી િપા્ી બનાવી 
િતી. ગરુુવાર ે ત ે રૂ. 1,735 પર ગયો િતો. 
અગાઉ તેની ઉચંી ડકમંત 1,682 રૂસપયા િતી. 
માકક્ે ને 57,000ની િપા્ીએ પિોંચાડવામાં 
અદાણીનો મિતવનો ફાળો પણ શરેબજારના 
સિિં તો આજ ે પણ મકુશે અબંાણી જ છ.ે 
છેલ્ા એક વર્ષ દરસમયાન ગૌતમ અદાણીના 
અદાણી ગ્પૂની 6 સલસ્ેડ કપંનીઓનું 
પરફોમ્ષનિ રહ્ ંછ ેત ેમજુબ શરેબજારન ેનવી 
ઊચંાઈએ પિોંચાડવામા ં અદાણીનુ ં મિતવનું 
યોગદાન છ.ે છલે્ા એક વર્ષમા ંઅદાણી ગૂ્પની 
કપંનીઓના શિે્ષ 185-945% વ્યા છ.ે 
અદાણીની િપંસતિમા ં 8.29 ગણો વધારો થયો 
છે. જયાર ે મકુશે અબંાણીની િપંસતિમા ં 1.15 
ગણો વધારો થયો છ.ેગૌતમ અદાણી અને 
મકુશે અબંાણીની િપંસતિ વચ્ ેજ ેતફાવત િતો 
તે પણ ઘણો ઓછો થયો છ.ે અદાણી ગ્પૂમાં 
આ્લુ ંબધ ુડવેલપમને્ થવા છતા ંશરેબજારના 
સિિં તો આજ ે પણ મકુશે અબંાણી જ છ.ે 
ગૌતમ અદાણી ગૂ્પની 6 સલસ્ેડ કપંનીઓનું 
માકક્ે  કપે રૂ. 7.11 લાખ કરોડ છ.ે જયારે 
ડરલાયનિ ઇનડસટ્ીઝની માકક્ે  કપે રૂ. 13.77 
લાખ કરોડ છ.ે ચાર મસિના પિેલા ં જનૂ 
મસિનામાં નશેનલ સિકયોડર્ીઝ ડડપોસઝ્રી 
સલસમ્ડે ેઅદાણી ગુ્પની કપંનીઓમા ં43,500 
કરોડનંુ રોકાણ કરનાર ત્રણ ફોરને પો્્ષફોસલયો 
ઈનવસે્િ્ષના ખાતા ં ફ્ીઝ કરી દીધા ં છ ે એવા 
અિવેાલો આવયા બાદ અદાણીના સ્ોકિમાં 
ભાર ેધોવાણ થયુ ંિતુ.ં 

કોરોના દરસમયાન રૂસપયા કમાવાની 
બાબતમા ંઅદાણી આગળ રહ્ા છ.ે BSE પર 
સલસ્ડે કપંનીઓનુ ં કલુ માકક્ે  કસેપ્લાઈઝશેન 
રૂ. 240.86 લાખ કરોડ છ.ે જમેા ં રૂ. 13.77 
લાખ કરોડ િાથ ે ડરલાયનિ પિેલા નબંર પર 
છ.ે અદાણી ગૂ્પની એક પણ કપંની માકક્ે  
કપે ્ોપ-25 સલસ્મા ં પણ નથી. BSE ્ોપ-
100 માકક્ે  કપે સલસ્મા ંઅદાણી એન્રપ્રાઇઝ 
રૂ. 1.60 લાખ કરોડ િાથ ે 27મા ં નબંર પર 
છ.ે બનં ે ગ્પુની સલસ્ડે કપંનીઓનુ ં માકક્ે  
કસેપ્લાઈઝશેન જોઈએ તો ડરલાયનિ કરતાં 
અદાણી ગ્પુ ઘણુ ંપાછળ છ.ે ડરલાયનિનુ ંમાકક્ે  
કપે અતયાર ે રૂ. 13.77 લાખ કરોડ છ.ે એની 
િામ ે અદાણીની સલસ્ડે કપંનીઓનુ ં માકક્ે  કપે 
રૂ. 7.10 લાખ કરોડ છ.ે જો ક,ે શરેબજારમાં 
અનય િકે્રના શરેની ડકમંતોમા ંપણ ભારતીય 
રોકાણકારોએ રોકાણ કયુું છ.ે પરતં ુ િવે 
િનેિકેિ તથા સનફ્ીની સવક્રમજનક િપા્ીએ 
પિોંચયા પછી તનેા કડડભિૂ થવાની સચતંા પણ 
વતા્ષઈ રિી છ.ે કે્ લાક રોકાણકારોના મત ેગમે 
ત ેિમય ેિનેિકેિ અન ેસનફ્ી તવેી આ િપા્ી 
ગમુાવી શક ેછ.ે આવા િજંોગોમા ંરોકાણકારોને 
જગંી આસથ્ષક નકુિાન થવાની શકયતા છ.ે

ભારતીય શેરબજારમાં અણધારી 
ચમક સાથે હવે ચચતાના વાદળો 

સેન્ેક્સ 57000ને પાર, ઈન્ેસ્ટરાેની સંપત્તિ 6.29 લાખ કરાેડ ્ધી

manoj1968@yahoo. ca

તંત્ી સ્ાનેથી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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FRIDAY, 03 SEPTEMBER, 2021 05Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsમ  ગુજરાત

વડોદરા

વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનની 

હદમાં સાત ગામનો ઉમેરો થતાં 

Ĭાથિમક સુિવધા આપવાની સાથે સાથે 

કોપђ↓રъશને આ િવçતારમાંથી વેરાની 

વસુલાત કરવા માટъ સવ› હાથ ધયђ↓ હતો 

જેમાં અંદાજે 60000 િમલકતોમાંથી 

વાિષ↓ક λિપયા 25 કરોડની વેરાની 

આવક થશે તેમ ણવા મળъ છъ.

વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનની 

હદમાં અગાઉ વષ↓ 2019માં આઉટ 

Ġોથ િવçતારનો સમાવેશ થયા બાદ 

જૂન 2020માં વધુ સાત ગામનો ઉમેરો 

થયો હતો જેમાં વડદલા, ભાયલી, િબલ 

સેવાસી ઉѕડેરા કરોЧડયા અને વેમાલીનો 

સમાવેશ થાય છъ.

વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન ˛ારા 

હવે આ િવçતારો માં Ĭાથિમક સુિવધા 

આપવાની જવાબદારી માથે આવી છъ 

Óયારъ કોપђ↓રъશને આ િવçતારમાંથી કыટલી 

આવક થઈ શકશે તે અંગે તાજેતરમાં 

સવ› કરાવવામાં આãયો હતો. સાત 

ગામોના િવçતારોમા આવેલી કોમિશ↓યલ 

અને રહъણાંક િમલકતો ની માપણી 

કરવામાં આવી હતી જેમાં કЮલ અંદાજે 

60 હ ર િમલકતો હોવાનું જણાઈ 

આãયું હતું આ િમલકતોની વેરા િબલો 

માટъ આકારણી કરવામાં આવતા અંદાજે 

λિપયા 25 કરોડની વેરાની આવક થશે 

તેવો અંદાજ પણ મૂકવામાં આãયો છъ.

આણંદ APMCની 
ચૂંટણી હъર, 7 મી 
ઓÄટોબરъ મતદાન

વ·ભિવ˜ાનગર

આણંદ ખેતીવાડી ઉÓપ³−³ બ ર 

સિમતીની મુદત પૂણ↓ થતી હોઇ 

ખેડૂત િવભાગની ૧૦, વેપારી 

િવભાગની ૦૪, ખરીદવેચાણ 

િવભાગની -૨ બેઠકો માટъ આગામી 

૭મી ઓÄટોબરъ ચુંટણી Ĭિĝયા હાથ 

ધરાશે. જે માટъ ૨૧ સØટъÜબરથી 

નામાંકનપĦ િવતરણ-ભરવાનો 

Ĭારѕભ થશે. જે Ĭિĝયા ૨૨મી સુધી 

ચાલશે. છъ·ાં કыટલાક સમયથી 

ભાજપના આગેવાન ભરત પટъલ 

ચેરમેનપદъ સǼાλઢ છъ અને તેઓના 

વડપણ હъઠળ પુનઃ ૧૬ બેઠકોની 

પેનલ ચુંટણીજંગમાં ઝુકાવશે. 

ઠાકાેર ને સાેનાના શંખ, 
ચ , ગદા અને સવા લાખ 
પયાનાે મુગટ અપણ

નЧડયાદ 

ડાકોરમાં જ×માΓમીનો ઉÓસવ 

ધામધૂમથી ઉજવાયો હતો. 

લાખો ભŪોએ ભિŪભાવપૂવ↓ક 

ગોપાલલાલ ના દશ↓ન કરીને ધ×યતા 

અનુભવી હતી. કжæણજ×મના પિવĦ 

અવસરની ઉજવણી માટъ છъ·ા Ħણ 

Чદવસથી ડાકોરમાં ભŪોનો ધસારો 

વા મâયો હતો. ઠાકોર ને સોનાના 

શંખ, ચĝ, ગદા અને સવા લાખ 

λિપયાનો મુગટ ધરાવવામાં આãયો 

હતો. કЫમતી આભૂષણોમાં સુશોિભત 

અને સŹ ભગવાનનું દэЧદØયમાન 

çવλપના દશ↓ન કરીને ભŪોએ 

કжતાથ↓તા અનુભવી હતી.

િનÓયĝમ Ĭમાણે સવારъ ૬ઃ૪૫ વાÆયે 

મંગળાઆરતી થઈ હતી. ઠાકોર ને 

કыસર ાન કરાવવામાં આãયું હતું. 

Óયારબાદ શણગારભોગમાં િતલક કરીને 

જ×માΓમીના ઉÓસવનો Ĭારѕભ કરવામાં 

આãયો હતો. સાંજે ૪ વાÆયે મંЧદર 

ખોલવામાં આãયું હતું.   કы ૩૧મી 

ઓગçટъ  નંદમહોÓસવ બંધ રાખવામાં 

આãયો હતો. જે બાબતથી કыટલાક 

ભŪો નારાજ થયા હતા.

વ·ભિવ˜ાનગર 
પેટલાદ ખેતીવાડી ઉÓપ³−³ બ ર સમીતી ની બોડ↓ 

ઓફ ડીરъકટરની ચુંટણીમાં ૧૬ બેઠકો માટъ ૧૯ 

ઉમેદવારોએ જંગમાં ઝુકાãયુ હતું. જેમાં એક ડમી 

ઉમેદવારનું ફોમ↓ રદ થતા આજે ૨૯ ઓગΓના રોજ 

ઉમેદવારી પĦ પરત ખ′ચવાના અંતીમ Чદવસે વધુ બે 

ઉમેદવારોએ પોતાનું નામાંકનપĦ પરત ખ′ચતા વત↓માન 

સǼાધારી જુથના અને Ĭદъશ ભાજપ સહકારીતા 

સેલના સદçય તેજસ પટъલ ઉફ⎯ ગાભાઇના વડપણ 

હъઠળની ભાજપ પેનલના તમામ ૧૬ ઉમેદવારો 

બીનહરીફ ચુંટાયેલા ચુંટણી અિધકારીએ હъર કરતા 

એપીએમસીમાં ભગવો લહъરાયો છъ.ઉમેદવારી પરત 

ખ′ચવાના Чદવસે િચĦ çપΓ થતા વત↓માન ચેરમેન, 

તેજસ પટъલની પેનલના ખેડુત િવભાગની ૧૦, 

વેપારી િવભાગની ૪, ખરીદ વેચાણ સંઘની ૨ બેઠકો 

બીનહરીફ ચુંટાઇ આãયા છъ. પેનલ ચુંટાઇ આવતા જ 

ભાજપ છાવણીમાં આનંદ છવાયો છъ.

બીનહરીફ ચુંટાયેલા હોદъદારો ઃ -ખેડુત િવભાગ  

(૧) રાકыશ પટъલ (૨) અશોક પટъલ (૩) નગીન પટъલ 

(૪) રમેશ પટъલ (૫) રમેશ પટъલ (૬) અરિવંદ પટъલ 

(૭) ઘનäયામ પટъલ (૮) મહъ×ĩ પટъલ (૯) તુષાર 

પટъલ (૧૦) Ëયંતી સોલંકЫ

વેપારી િવભાગ : (૧) નૈનેશ પટъલ (૨) અિમત 

પટъલ (૩) કыયુર પટъલ (૪) ભરત પટъલ 

સહકારી ખરીદ - વેચાણ િવભાગ : (૧) તેજસ 

પટъલ (૨) સંЧદપ પટъલ 

પેટલાદ ખેતીવાડી ઉÓપ³−³ બ ર સિમિતની 
તમામ 16 બેઠકો ઉપર ભાજપનો કબ

સાવરીયા મહારાજે 
વનને પЧરĝમા બનાવી 

નમ↓દા પુĦનું િબιદ મેળãયું
વડોદરા

માતા નમ↓દાને જેમણે પોતાનું સમçત વન 

સમિપ↓ત કયુ↨ છъ તેવા સાંવЧરયા મહારાજે એક 

બે વાર નહỲ પરѕતુ સ′કડો વાર અને િવિવધ 

રીતે પЧરĝમા કરવાનું અભૂતપૂવ↓ તપ કયુ↨ છъ. 

74 વષ↓ની વયના આ નમ↓દા સાધકы કЮલ 325 

વાર િવિવધ રીતે પЧરĝમાનું તપ કયુ↨ છъ. તેમણે 

318 વાર વાહનમાં અને 7 વાર પગપાળા નમ↓દા 

પЧરĝમા કરવાનું ભિŪ પરાĝમ કયુ↨ છъ. તેઓ 

કહъ છъ કы દશ વષ↓ની કЮમળી વયે પૂËય ગુιદъવ 

બાજЧરયા બાપુની આΦા થી Ĭથમ નમ↓દા 

પЧરĝમા કરી અને તે િસલિસલો હજુ પણ 

અટÄયો નથી.

વડોદરા: çથાપના Чદને 
યાĦાનું આયોજન કરનાર 
િવહીપ-પોલીસ વŵે ઘષ↓ણ

વડોદરા
િવΐ િહ×દુ પЧરષદ વડોદરા ˛ારા સોમવારъ 

સાંજે તરસાલી િવçતારના çવાિમનારાયણ 

મંЧદર પાસેથી શોભાયાĦાનું આયોજન કરવામાં 

આãયું હતું. િહ×દુ ધમ↓ની પરѕપરાને વંત 

રાખવાના હъતુથી િવΐ િહ×દુ પЧરષદના 57માં 

çથાપના Чદન અંતગ↓ત માંજલપુર તરસાલી 

Ĭખંડ િવΐાિમĦ ભાગના સહયોગથી ભãય 

બાઇક રъલીનું આયોજન કરવામાં આãયું હતું. 

આ દરિમયાન મકરપુરા પોલીસે કાય↓કતા↓ઓની 

અટકાયત કરતા મામલો ગરમાયો હતો. નારાજ 

થયેલા િવΐ િહ×દુ પЧરષદના કાય↓કતા↓ઓ 

મકરપુરા પોલીસ મથકы પહ℮Éયા હતા અને 

રામધૂન બોલાવી િવરોધ દશા↓ãયો હતો. 

વડોદરા કોપђ↓રъશનમાં સાત ગામનો 
સમાવેશ, વેરાની વસુલાત માટъ સરવે

ડાકોરમાં જ×માΓમી પવ↓ની ઉજવણી 
નંદમહોÓસવ મોકвફ રહъતા નારાજગી
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બારડોલી

સુરત િલંબાયત ખાતે મીઠી ખાડી 

નુરાની નગરમાં સલીમશા હэદરશા 

ફકЫર પ ી રૃÅસાનાબીબી (ઉ.વ.૫૮), 

પુĦ વીદશા, વીદશાની પ ી 

પરવીનબીબી (ઉ.વ.૩૦), રૃÄસારબી 

ફરશા ફકЫર (ઉ.વ.૨૭), આરીફશા 

સલીમશા ફકЫર (ઉ.વ.૨૨) અને 

સમીમબી આરીફશા ફકЫર (ઉ.વ.૧૮) 

રહъતા હતા. મંગળવારъ સવારъ ૯ વાગે 

વીદશા ફકЫર રીΤામાં પોતાની મÜમી 

રૃÅસાનાબીબી પ ી પરવીનબીબી 

તેમજ ભાઈ આરીફશા સિહત પЧરવાર 

કЮમકોતર ગામે રાવરપીર દરગાહ 

પર દશ↓ન કરવા માટъ આવેલા હતા. 

દરગાહ પર દશ↓ન કયા↓ બાદ બપોરના 

એક વાગે દરગાહ ન કથી પસાર 

થતી અંિબકા નદીના પાણીમાં આખો 

પЧરવાર નાહવા માટъ ઉતાયђ↓ હતો.

વીદશા નદીના Чકનારъ ઉભેલો 

હતો અને નાનોભાઈ આરીફશા ડૂબવા 

લાગતા તેને બચાવવા માટъ માતા 

રૃΤાનાબીબી બચાવવા ઊંડા પાણીમાં 

જતાં તે પણ ડૂબી ગઈ હતી. તેને 

બચાવવા માટъ પરવીનબીબી તથા તેની 

પાછળ રૃΤારબીબી અને આરીફશાની 

પ ી સમીમબી બચાવવા જતા ચારъય 

મિહલા નદીમાં ડૂબી ગઈ હતી. બાદમાં 

રૃΤાનાબીબીની લાશ નદી Чકનારъ 

આવી ગઈ હતી. Ëયારъ આરીફશા, 

પ ી સમીમબી અને બંને ભાભીઓ 

પરવીનબીબી તથા રૃΤારબીબી નદીના 

ઊંડા પાણીમાં તણાઈ ગઈ હતી. 

સુરત

λçતમપુરાના સુરમાવાડમાં રહъતા 

અને કыટЧરѕગનો ãયવસાય કરતા 

કàપેશકЮમાર સોમેΐર પં ાનો પુĦ 

મીત ઉ.વ. 18 તેમજ બેગમપુરા ચેવલી 

શેરીમાં રહъતા અને બેગમપુરા મોટી 

િસનેમા પાસે ભ યાની લારી ચલાવતા 

સંજયકЮમાર Ĭિવણચંĩ ગાંધીનો 18 

વષ↓ની પુĦ ĝЫશ શારદાયતન çકЮલમાં 

ધોરણ 12માં અÛયાસ કરતો હતો.

કы મીત અને ĝЫસ બંને ખાસ િમĦો 

હતા. મીત અને ĝЫશ ગત તા.24મીએ 

બપોરъ મોપેડ ઉપર .ડી.ગોએ×કા 

çકЮલની સામેના રોડ પરથી પસાર થઇ 

રΝા હતા. Óયારъ કાર ચાલકы મોપેડને 

ટŨર મારતા અકçમાત સ ↓યો હતો. 

જેમાં બનંેને માથાના ભાગે ગંભીર 

ઈ ઓ થતા હોЩçપટલમાં દાખલ કયા↓ 

હતા. ગત તા.28 મીએ ડોÄટરની ટીમે 

મીત અને ĝЫશને Įેઈનડેડ હъર કયા↓ 

હતા. જે બાદ ĝЫશ અને મીતની Чકડની 

અમદાવાદની હોЩçપટલને, િલવર 

અમદાવાદની હોçપીટલને, મીતનું ĸદય 

અમદાવાદની હોЩçપટલને ફાળવવામાં 

આãયું હતું બાદ ĝЫશના ફыફસાં 

હэદરાબાદની હોЩçપટલને ફાળવવામાં 

આãયા હતા. Ëયારъ ĝЫશ અને મીતના 

ચΤુઓનું દાન લોકĩΓી ચΤુબ′કના 

çવીકાયુ↓ હતું. સુરતની ખાનગી 

હોЩçપટલથી હэદરાબાદનું 926 Чક.મીનું 

અંતર 180 મીનીટમાં કાપીને ĝЫશના 

ફыફસાનું ĺા×સØલા×ટ પુનાના રહъતા સી 

આર પી એફમાં ફરજ બ વતા 54 

વષЪ↓ય ãયિŪમાં કરાયું હતું. બે િમĦોના 

અંગદાનથી 12 ãયિŪના વનમાં 

ખુશીનો Ĭકાશ ફыલાયો છъ.

60 મુમુΤુને મુહૂત↓ સાથે સુરતમાં 
દીΤા મુહૂત↓નો નવો િવĝમ çથપાયો

સુરત

દીΤા નગરી તરીકы Ĭçથાિપત 

થઇ ચુકыલી સુરત નગરીમાં શુĝવારъ 

દીΤાધમ↓નો એક નવો ઇિતહાસ રચાઇ 

ગયો. એક સાથે 60 મુમુΤુઓને 

દીΤામુહૂત↓ Ĭદાન થયા હોય એવો 

આ િજનશાસનનાં 526 વષ↓નો પહъલો 

અવસર હતો. આ અગાઉ Ëયારъ 77 

સામૂિહક દીΤા થઇ Óયારъ એક સાથે 40 

મુમુΤુઓને મુહૂત↓ અપાયા હતા. જૈનાચાય↓ 

િજનચંĩસૂરીΐર  મહારા ની Ĭથમ 

વાષક çવગા↓રોહણ િતિથ િનિમǼે Ĵી 

શાંિત કનક Ĵમણોપાસક ĺçટ-અÖયાÓમ 

પЧરવાર ˛ારા અÖયાÓમ નગરી ખાતે િજન 

સંગમ ઉÓસવમાં  છъ·ા Чદવસે દીΤાધમ↓ 

મહાનાયક  યોગિતલકસૂЧરΐર ની 

વૈરાÆય વાણીથી વૈરાગી બનેલા ૬૦-૬૦ 

ЧદΤાથЪ↓ઓને મુિŪĬભસૂરીΐર , 

યોગિતલક સૂરીΐર , કЮલર  

સૂરીΐર , પુÒયĬભસૂરીΐર , 

ķỲ×કારĬભસૂરીΐર , ઉપાÖયાય 

આય↓િતલકિવજય  આЧદ ૪૦૦થી વધુ 

Ĵમણ Ĵમણી ભગવંતોની પાવન િનĴામાં 

દીΤા ના મુહૂત↓ અપાયા હતા. દીΤાથЪ↓ઓને 

કારતક વદ 10 સોમવાર તા 29 નવેÜબરનું 

મુહૂત↓ Ĭદાન કરાયુ હતુ. દરિમયાન 

વેસુ બલર હાઉસ મÖયે  પાંચ Чદવસીય 

સામૂિહક દીΤા મહોÓસવ થશે. 

મહુવા ખાતે દરગાહના દશ↓ન કરી નદીમાં 
નાહવા પડેલા એક જ પЧરવારના 5 ડૂÚયાં

સુરતમાં બે ગાઢ િમĦોના અંગદાનથી 
દъશના 12 ãયિŪને નવું વન મâયું

સુરત

નેĦદાન અંગે િત આવે તે માટъ 

તા.25 -8- 2021 થી તા.8-9- 2020 

સુધી નેĦદાન િત પખવાЧડયા 

મહોÓસવનું આયોજન કરાયુ છъ. 

સુરતમાં 39,972 ચΤુદાતાઓ તરફથી 

થયેલા ચΤુદાનનાં કારણે 42,451 

ãયિŪઓને રોશની મળી છъ. સુરતમાં 

કોરોના કાળમાં ચΤુદાન કરવામાં 

૫૦ ટકાનો ઘટાડો થયો હતો છતાં 

ગુજરાતમાં સુરત ચΤુદાનમાં અãવલ 

છъ.

લોક ĩЩΓ ચΤુ બ′કના Ĭમુખ ડોÄટર 

ĬફЮલભાઈ િશરોયાએ જણાãયું હતું 

કы નેĦદાન અંગે ગુજરાતમાં સુરત 

મોખરъ છъ. છъ·ા 25 વષ↓થી આ 

સંçથા કાય↓રત છъ. સુરતની લોક ĩЩΓ 

ચΤુ બ′ક શરૃ થઈ Óયારથી અÓયાર 

સુધીમાં સુરત સિહતના િવçતારના 

39,972 ãયિŪઓ પાસેથી 75,989 

ચΤુદાન ĬાΆ થયા છъ.  જેમાં42,451 

ãયિŪઓને રોશની આપી આપી 

નવું વન બΣયું છъ.  ગુજરાતમાં 

સુરત બાદ ભાવનગર, અમદાવાદ 

અને અમરъલીના ãયЧકતઓ ચΤુદાન 

કરવામાં આગળ પડતા રહъ છъ. 

એકને બચાવવામાં બધા તણાઇ ગયા, સમાજમાં શોક મ

સુરતમાં 39,972 લોકોના ચΤુદાનથી 
42,451 લોકોનું વન સΆરѕગી બ×યું
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મહъસાણા

મહъસાણાના વડનગર તાલુકાના 

સુંઢીયા ગામે રહъતા એક ખેડૂત અને 

નાના વેપારીની Чદãયાંગ દીકરી ટъબલ 

ટъિનસ Øલેયર તરીકы પેરાઓલЩÜપકમાં 

આંતરરા∆ીય કΤાએ િસàવર મેડલ ĬાΆ 

કરતા તેના માતા િપતા સિહત સુંઢીયા 

Ġામજનોએ િવશેષ λપે ઉજવણી કરી 

દીકરીની સફળતાને વધાવી લીધી હતી.

મહъસાણા િજ·ામાં આવેલ વડનગર 

તાલુકાના સુંઢીયા ગામે હસમુખભાઈ 

પટъલ નામના ખેડૂત અને કટલરીના 

ãયવસાય કરતા િપતાની દીકરી ભાિવના 

પટъલ ટъબલ ટъિનશની રમતમાં ιિચ 

દાખવતા િવવધ કыડરની રમતોમાં ભાગ 

અનેક વાર ગોàડ િસàવર મેડલ તી 

છъ. ભાિવના એ આંતરરા∆ીય કΤાએ 

પેરા ઓિલЩÜપકમાં Чદãયાંગ ગલ↓ 

કыટъગરીમાં ટъબલ ટъિનશની çપધા↓માં 

ડાઈ સેમી ફાઇનલમાં ત મેળવી 

ફાઇનલમાં રમી હતી જે રમતને લઈ 

તેના ગામમાં રહъતા તેના માતાિપતા 

સિહતના Ġામજનોએ ગામમાં મોટી 

એક એલઈડી çĝЫન લગાવી રમતનું 

વંત Ĭસારણ કયુ↨ હતું કы ફાઇનલમાં 

ભાિવના પરાિજત થતા તેન ેગોàડ નિહ 

પરѕતુ િસàવર મેડલ મâયો હતો. Óયારъ 

ભાિવના પેરાઓિલЩÜપકમાં ભાગ 

લેનાર ભારતની Ĭથમ Чફમેલ હોઈ 

તેની Ĭિસિˇને તા િપતા હસમુખભાઈ 

સિહત ગામ લોકોએ ભારъ ખુશી ãયŪ 

કરી તેને અિભનંદન પાઠવતા મીઠાઈ 

વેચી, ફટાકડા ફો ા હતા અને ગુજરાતી 

સçંકжિત મુજબ ગરબા રમી જ ની જેમ 

દીકરીની સફળતાની ઉજવણી કરી હતી 

આ ઉજવણીમાં ભાિવનાના સગા સંબંધી 

ઓ અને મોટી સઁÅયામાં Ġામ જનો 

ડાયા હતા.

ભુજ

ઐિતહાિસક વારસો અને Ĭાદъિશક 

પરѕપરાનું Φાન વત↓માન યુગને ĬાΆ 

થાય તાથા સંશોધનો માટъ  ઉપયોગી 

બને તે માટъ જે સાંçકжિતક િવરાસત 

ધરાવતા Üયુિઝયમ ઉપયોગી છъ તે જ 

રીતે મેડીકલ ΤેĦમાં િશΤણ મેળવવા 

એનાટોપી Üયુિઝયમનું આગવું મહÓવ 

છъ. Óયારъ કÉછની મેડીકલ કોલેજમાં  

િવશાળ એનાટોમી Üયુિઝયમ ઉભું કરાયું 

છъ. જેમાં હાલે ૨૦૦થી વધુ માનવદъહના 

અંગો વૈΦાિનક ઢબે સચવાયેલા છъ.

માનવ શરીરના અંગો-ઉપાંગોના 

અÛયાસ અને સંશોધન હъતું અંગોને 

િĬઝવ↓(રિΤત) કરી મેЧડકલ કોલેજમાં 

Üયુિઝયમ ઊભું કરવામાં આવે છъ. 

અદાણી મેЧડકલ કોલેજ ભુજમાં પણ આ 

જ પાયાની હકЫકતને Öયાનમાં રાખીને 

એનાટોમી(શરીરરચના) િવભાગમાં 

૨૦૦થી વાધુ માનવશરીરના આંતЧરક 

ભાગોને વૈΦાિનક ઢબે સાચવવામાં 

આãયા છъ, એમ જણાવી કોલેજના 

એનાટોમી િવભાગના હъડ અને Ĭોફы. 

ડો. સાЩ ક રોયે જણાãયુ હતું  કы, દъશ 

અને ગુજરાતની મોટી મેЧડકલ કોલેજની 

માફક કÉછમાં પણ માનવદъહના 

અંગોના સંશોધનઅને અÛયાસ માટъ 

એક િવશાળ Üયુિઝયમ તૈયાર કરવામાં 

આãયું છъ.  આ Üયુિઝયમમાં પગાથી 

માથા સુાધીની માનવશરીરની આંતЧરક 

રચનાના અંગોના ĬÓયેક િહçસાને 

જુદા જુદા કોણાથી દશા↓વવામાં આãયા 

છъ. જેમ કы, મЩçતæકના વાળ, મગજ, 

ખોપરી, આંખ,િજહવા,જડબા, છાતી, 

ફыફસા, ķદય, જΖર, પ′િĝયાસ, યકжત 

(લીવર), આંતરડા, ઉÓસગ↓તંĦ (Чકડની) 

પગ સિહત ιિધરાિભસરણ તંĦ, કકાલ 

તંĦના િવભાગો ઉપરાંત ચાટ↓ તાથા 

આટЧફિશયલ નમુનાઓ પણ તૈયાર 

કરી મૂકવામાં આãયા છъ. તેમજ ૧૦૦ 

જેટલા માઈĝોçકોપાથી દરъક અંગના 

સેલનો અÛયાસ પણ કરી શકાય છъ.  

મેЧડકલની ĬÓયેક શાખાના િવાધાથЪ↓આ 

આ Üયુિઝયમના માÖયમાથી ટોપ ઉપર 

પહ℮ચી શકы છъ. અને નŨી કરъલા 

િચЧકÓસાશા તરફ આગળ વાધી શકы છъ. 

પેરા ઓલЩÜપકમાં િસàવર મેડલ 
િવજેતા ભાિવનાના ગામમાં જ

કÉછના એનાટોમી Üયુિઝયમમાં 
૨૦૦થી વધુ માનવદъહના અંગો

ટેબલ ટે નસ ેયરના ગામ સુંઢીયામાં ખુશી મનાવાઈતબીબી અ ાસમાં અંગ-ઉપાંગાેના ુ ઝયમનું પાયાનું દાન

ચામુંડા ડુંગરъ બેકાબૂ 

ભીડ વŵે Ĭસૂતાએ 

બાળકЫને જ×મ આØયો
રાજકોટ 

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઈવે પર 

આવેલા ĬિસÖધ યાĦાધામ ચોટીલા 

ચામુંડા માતા ના ધામમાં સાતમ 

આઠમની ર ના પગલે આશરъ Ħણેક 

લાખ ભાિવકો ઉમટી પડતા çથાિનક 

Ĭશાસન ãયવçથા ળવવામાં ટૂંકЮ પડયું 

હતું.  ભારъ ભીડ વŵે ડુંગર ચડી રહъલ 

દાહોદ િજ·ાની એક સગભા↓ મિહલાને 

જ×માΓમીના Чદવસે પગિથયા પર જ 

Ĭસુિત થઈ ગઈ હતી. Óયાં ૧૦૮ વાન 

પણ ભીડ વŵે મહા મુäકыલીથી પહ℮ચી 

હતી. તેને બાળકЫ જ×મી હતી અને 

Щçથિત સારી હોય çથાિનક હોЩçપટલે 

સારવાર બાદ તેને ર  અપાઈ છъ. 

ચોટીલા ડુંગર પર માતા ના દશ↓નાથ › 

દર વષ › વાર તહъવારો ભાિવકોની ભીડ 

થતી હોય છъ Óયારъ ગઈકાલે વહъલી 

સવારથી જ દશ↓નાથЪ↓ઓનો ભારъ ધસારો  

હતો. આ દરિમયાન ડુંગરની તળъટીએ 

પગિથયા શι થાય છъ Óયાં મુકાયેલ 

ચોકЫદારъ ગમે તે કારણે થોડી િમિનટો 

માટъ દરવા  બંધ   કરી દъતા ભારъ 

અફડાતફડી સ ↓ઈ હતી. 

વેદાંતને ઇ યા રેકાેડ અાેફ 
બુકમા ાન મ ું

વ·ભિવ˜ાનગર

બોરસદ શહъરમા રહъતા બ′ક મેનેજરના ૩  વષ↓ 

૧ માસના પુĦ િવΐના ૪૨ દъશોના રા∆Öવજને 

ઓળખે છъ અને ગણતરીના પળભરમાં જ તમામ 

દъશોના Öવજને ઇને જ દъશનુ નામ ઓળખી 

બતાવે છъ. ખુબ જ નાની ઉѕમરъ તીĳ યાદશિŪને 

લઇને ઇЩ×ડયા રъકોડ↓ ઓફ બુકમાં તનેી િસિˇને 

çથાન મâયુ છъ. એટલું જ નહỲ પરѕતુ Ħણ વષЪ↓ય 

વેદાંત ગુજરાતના ૨૪ મુÅય અને Åયાતનામ 

çથળો, સોલાર રીલેટъડ ઉપકરણો, ૨૦ Ĭાણીઓ, 

પાંચ વૈΦાાિનકો, ૨૫ અલગ-અલગ Ĭ િǼઓ 

તથા ભારતના રાËયો અને તેની રાજધાનીને 

ઓળખી બતાવે છъ.

મુળ પાલીતાણા અને હાલ બોરસદ શહъરમા 

વસવાટ કરતા અને બ′ક મેનેજર તરીકы નોકરી 

કરતા મિનષ ચુડાસમા અને તેમના પЩ  પૂણા↓બેન 

ચુડાસમાનો પુĦ વેદાંત રમવા, કЮદવાની ઉѕમરъ તેનુ 

જનરલ નોલેજ, તીĳ બુિˇĬિતભાએ ભલભલા 

ભણેલા-ગણેલા કы ઉŵ કારЧકદЪ↓ ધરાવતા લોકોને 

પણ પાછળ મકુЫ દીધા છъ. ૩ વષ↓ના વેદાંતની 

યાદશિŪની ખુબીને દાદ આપવી પડે તેવી છъ. 

તેને એક વખત કોઇ વçતુ કы િચĦ બતાવો એટલે 

તેને ઝડપથી યાદ રહી ય છъ. 

િવΐભરના 42 દъશોના રા∆Öવજને 
ઓળખતો બોરસદનો 3 વષ↓નો બાળક
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રાજકોટમાં રાજકЮમાર 
કોલેજની ચૂંટણીમાં 17 
રાજવીઓએ ઝપલાãયું

રાજકોટ

રાજકોટમાં ઈ.સ.૧૮૬૮માં Óયારના 

રાજવીઓએ રાજકЮіવરોના િશΤણ માટъ çથાપેલી અને 

આજે નસ↓રીથી ધો.૧૨ સુધીના ૧૮૦૦  િવ˜ાથЪ↓ઓ 

ધરાવતી રાજકЮમાર કોલેજ ĺçટની વષђ↓ પછી 

ચૂંટણી યોજવાનો િનણ↓ય લેવાયો છъ. આ ચૂંટણીમાં 

ઉમેદવાર તરીકы સૌરા∆ના ૧૭ રજવાડાઓના 

ઠાકોર સાહъબ અને દરબાર સાહъબના િસહંાસન પર 

હાલ બીરાજતા રાજવીઓએ ઉમેદવારી ન℮ધાવી છъ.

સૂĦો અનુસાર આ ચૂંટણી અિધકારી તરીકы અમι 

એચ.ચાવડાની િનયુિŪ કરાઈ છъ. જેમણે હъર 

કરъલા ચૂંટણી કાય↓ĝમ  મૂજબ ગઈકાલથી આગામી 

તા.૧૮-૯ સુધી પોçટલ બેલેટ જમા કરાવી શકાશે. 

સોમનાથ મહાદъવનાં 
દશ↓ન સાથે 1.59 લાખ 
ભŪોઅે શીશ નમાãયું

વેરાવળ

Ĵાવણ માસના ચોથા સોમવારъ જ×માΓમીનો 

તહъવાર હોવાથી સોમનાથ મહાદъવને િશશ નમાવવા 

દъશ િવદъશથી દોઢ લાખથી વધુ ભાિવકો ઉમટી પડયા 

હતા. રિવવારъ સવારъ ૪ વાÆયાથી રાĦે ૧૦.૩૦ 

વાÆયા સુધી તેમજ સોમવારъ પણ આટલા જ સમય 

માટъ સોમનાથ મંЧદર ખુ·ું રЅં હતું અને ધાિમ↓ક 

ઉÓસવ ઉજવાયો હતો. Ħણ Чદવસમાં હ રો 

પુ િવધઓ તેમજ અનેક Öવ  તÓકાલ પુ ઓ 

ન℮ધાયેલ હતી. મંЧદર પરીષરમાં હોલમાં ર૦૦ 

થી વધારъ ભુદъવો ˛ારા સતત આ પુ િવધીઓથી 

મંЧદર પરીષર ગુંજતું હતું. અેક સΆાહમાં અહỲ દોઢ 

લાખથી વધુ ભŪોઅે દશ↓ન કયા↓ હતા.

˛ારકા

ભગવાન કાિળયા ઠાકોરની કમ↓ભૂમી ˛ારકામાં 

Ĵીકжæણ જ×મોÓસવની ઉમળકાભેર ઉજવણી કરવામાં 

આવી હતી. કોરોનોકાળ હળવો થતાં 

ગઈકાલે એક જ Чદવસમાં ૩ લાખથી 

વધુ ભાિવકો ઉમટયા હતા અને 

પિવĦ ગોમતી ાન કરીને ભગવાન 

˛ારકાધીશનાં દશ↓નનો ધમ↓લાભ લીધો 

હતો. જ×માΓમીની રાĦીના ૧૨ 

વાÆયાનાં ટકોરъ મા ં ‘નંદ ઘેર આનંદ 

ભયો..’ની ગુંજ સાથે Ĵ ધાળુઓ ઝુંમી 

ઉઠયા હતા. જગતમંЧદરъ ઠાકોર ને 

ખુ·ા પડદъ અિભષેક સિહતનાં 

ધાિમ↓ક કાય↓ĝમો યો યા હતા. યાĦાધામ ˛ારકા 

ખાતે Ĵાવણી આઠમ એટલે જ×માΓમીના પાવન 

અવસરъ સંÅયાબંધ ભાિવકોની ઉપ થીતીમાં 

Ĵીકжæણ જ×મÓસવની ભિŪમય વાતાવરણમાં ભãય 

ઉજવણી પુ રી પરીવાર ˛ારા કરવામાં આવી હતી. 

રાĦીના ૧૨ના ટકોરъ Ĵી ˛ારકાધીશના Ħૌલોકય 

સુંદર જગતમંЧદરમાં ઝળહળથી રોશની 

વŵે ‘જય રણછોડ માખણ ચોર’ના 

ધોષ સાથે ‘નંદ ઘેર આનંદ ભયો, 

જય કનૈયા લાલ કЫ’ના ગગનભેદી 

નાદ સાથે કжæણ જ×મÓસવની 

ધામધુમથી ઉજવણી કરવામાં આવી 

હતી. જ×માΓમીએ કાિળયા ઠાકોરને 

ખુ·ા પડદъ મંĦોચારથી પુ રી ˛ારા 

અિભષેક કરવામાં આãયો હતો. 

˛ારકાધીશને જ×માΓમીના રાĦીના દસ 

વાÆયે િભતરમાં બંધ પડદъ મંગલા આરતી કયા↓ બાદ 

Ĭભુંના જ×મના ાન અિભષેક પુજન કરાયા બાદ 

Ĵી ને શુંગાર કરવામાં આãયો હતો. 

રાજકોટ

રાજકોટ િજ·ા ભાજપનાં બે જૂથ 

સરધારની સહકારી મંડળની ચૂંટણીમાં 

સામસામે હતા. જેમાં ભાજપનાં નેતાઓના 

ખુ·ા સમથ↓નવાળા જૂથની આખી પેનલનો 

સફાયો થયો છъ જયારъ ભાજપનાં અસંતુΓ 

જૂથની આખી પેનલ િવજેતા થઈ છъ. કЮલ 

ર૦ બેઠકોમાંથી એક િબનહЧરફ થતા ૧૯ 

બેઠકો માટъ મતદાન થયુ હતુ. ૧ર ગામનાં 

આશરъ ર૪૦૦ મતદારો ન℮ધાયેલા  છъ 

તેમાંથી આશરъ ૮૮ ટકાએ મતદાન કયુ↓ હતુ. 

મંડળીમાં દાયકાઓથી હરદъવિસંહ ડે  

અને િનિતન  ઢોકચા જૂથનો કÚ  છъ આ 

ચૂંટણીમાં તેઓ પણ ઉમેદવાર હતા. સામે 

િજ·ા પંચાયતનાં પુવ↓ Ĭમુખ િનલેશ િવરાણી 

અને રાજકોટ તાલુકાની કારોબારી સિમિતનાં 

વત↓માન ચેરમેન ચેતન પાણે પણ ઉમેદવારી 

કરી હતી આ બંને આગેવાનોની પણ કારમી 

હાર થઈ છъ. દરъક બુથમાં તેમના જૂથને ઓછા 

મત મâયા છъ. આ જૂથને િજ·ા ભાજપનાં 

હોદъદારો અને ધારાસÛયએ પણ ટъકો આØયો 

હતો છતાં આખી પેનલ હારી ગઈ હતી. 

ભગવાન કા ળયા ઠાકાેરની કમભૂ મમાં ‘નંદ ઘેર અાનંદ ભયાે..’ની ગુંજ

સરધાર મંડળીની ચૂંટણીમાં ભાજપનાં 
નેતાનાં સમથ↓નવાળી પેનલને પછડાટ

રાજકોટ 

ગત વષ › કોરોના મહામારીના કારણે જ×માΓમી 

મહાપવ↓ની ઉજવણી નહỲ કરી શકનાર સૌરા∆માં 

આ વષ › આંિશક છૂટછાટો મળતા મંЧદરોમાં, 

શહъરના ચોકы ચોકы, ગામેગામ  શણગારીને 

ધામધૂમથી કжæણ જ×મોÓસવ ઉજવાયો હતો અને 

જ×માΓમીની શોભાયાĦા ર તમામ çથળોએ 

આઠમના Чદવસે ઉÓસાહભેર નીકળી હતી અને 

પોલીસના ચૂçત બંદોબçત વŵે શાંિતપૂણ↓  સંપ³−³ 

થઈ છъ. સૌરા∆માં જ×માΓમીએ સૌ Ĭથમ  ૪૦ 

વષ↓ પહъલા શોભાયાĦા શι કરનાર ધોરા માં 

િવિહપ ˛ારા આજે બહુચરા  માતા  મંЧદર 

ખરાવાડ ચોકથી Ĭારѕભ થઈ પરѕપરાગત λટ 

Ĭમાણે જેતપુર રોડ, ગેલેÄસી ચોક, ગરબી ચોક, 

રામમંЧદર, çટъશન રોડ, સોનીબ ર, શાકમાક⎯ટ 

થઈને પૂણ↓ થઈ હતી. પાંચ જેટલા ÙલોÎસ ડાયા 

હતા. રાજકોટમાં Чકસાનપરા ચોકથી ધમ↓સભાના 

આયોજન બાદ ૩૬મા વષ › શોભાયાĦા  નીકળી 

હતી, λટને ટૂંકાવાયો હતો અને બપોરъ ૧૨ 

વાÆયે બાલક હનુમાન ચોકમાં સમાપન થયું 

હતું. રથયાĦામાં પાંચ Ùલોટ ઉપરાંત છĦી સાથે 

શણગારъલા ટુ ãહીલરો, અΐસવારો વગેરъ ડાયા 

હતા. પોરબંદર, મનગર, અમરъલી સિહતના 

િવçતારોમાં જ×માΓમીની ઉજવણી થઈ હતી.

સૌરા∆માં ઠъરઠъર શોભાયાĦા નીકળી

ભાવનગર

રા∆ીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીની 

૧૨૫ મી જ×મ જયંતીની રાજયãયાપી 

ઉજવણી અંતગ↓ત ભાવનગર ખાતે પણ 

રા∆ીય શાયરનેે ભાવસભર અંજિલ 

અપત કરવા સરદારનગરના મેઘાણી 

હોલ ખાતે કસુંબીનો રѕગ ઉÓસવની 

શાનદાર ઉજવણી કરાઈ હતી.

આ અવસરъ સામાિજક ×યાય અને 

અિધકારીતા મંĦીએ જણાãયું હતુ 

કы, ગુજરાતી સાિહÓયના લુΆ થતાં 

સાિહÓયને ફરીથી તે મય તેજથી 

મઢъલા શÚદોથી ઝવેરચંદ મેઘાણીએ 

પોતાના ઓજçવી અને તેજçવી 

ãયિŪÓવ ˛ારા અજરામર કયુ↓ છъ. 

ગુજરાતી સાિહÓયના આવાં િશરમોર 

ãયિŪÓવના િવચારો અને સજ↓નને 

જન-જન સુધી પહ℮ચાડવા તેમના 

વન સાથે સંકળાયેલા ç િત çથળોને 

રાજય સરકાર ˛ારા Ĭવાસન çથળ 

તરીકы િવકસાવવામાં આવશે. આ 

અવસરъ લોકસાિહÓયકાર માયાભાઈ 

આહીર, રઘુવીર કЮіચાલા અને તેમની 

ટીમ ˛ારા ઝવેરચંદ મેઘાણીના 

સાિહÓયની અદભુત Ĭçતુિતઓ રજૂ 

કરાઈ હતી. આ સાથે કિવ મેઘાણીના 

વન અને કવનને દશા↓વતી 

ડોÄયુમે×ĺી Чફàમના િનદશ↓ન સાથે 

મેઘાણી સાિહÓયનું િવતરણ પણ કરાયુ 

હતું. 

મેઘાણી સાથે સંકળાયેલા çથળોને 
Ĭવાસન çથળ તરીકы િવકસાવાશે

ભુજ

કÉછ-મોરબીના સાંસદ િવનોદ 

ચાવડાના સગા ભાણેજ, ૨૩ વષЪ↓ય  

અΤય લ℮ચાએ કારને અંદરથી લોક 

કરી છાતીમા ંગોળી મારી આપઘાત કરી 

લીધાની ઘટનાએ ચકચાર જગાવી છъ. 

નખĦાણા તાલુકાના દъવપર (યΤ) ગામે 

રહъતા અને અમેЧરકામાં મેЧડકલ çટુડ×ટ 

અΤયનો તદъહ પોતાના ગામથી વીસેક 

Чકલોમીટર દૂર કોટડા જડોદર ન ક 

રોડ પાસે વાડી િવçતારમાં મâયો હતો. 

સવારъ ૧૨-૩૦ વાÆયાના અરસામાં 

કોઈએ કાર ચાલુ ઈ હતી. કારમાં 

તાં લોહીલોહાણ હાલતમાં યુવક 

વા મળતાં પોલીસને ણ કરવામાં 

આવી હતી. કારનો કાચ તોડી પોલીસે 

તપાસ કરતાં છાતીમાં ગોળી મારીને 

યુવકы આપઘાત કયા↓નું જણાયું હતું. 

ણવા મળતી િવગતો મુજબ ર૩ 

વષЪ↓ય અΤય રમેશભાઈ લોચા તદъહ 

કોટડા(જડોદર) ગામ પાસે આવેલ વાડી 

િવçતારમાંથી મળી આãયો હતો. ભાટ 

નગર ન ક આવેલી કારમાંથી મળી 

આãયો હતો. પોલીસને કારમાંથી એક 

રીવોàવર મળી હતી. પોલીસે તદъહનો 

કÚ  લઈને પોçટમોટ↓મ માટъ હોЩçપટલ 

લઈ ગયા હતા. હતભાગી અમેЧરકામાં 

તબીબ અÛયાસ કયђ↓ હતો. અΤય થોડા 

Чદવસ પૂવ› યુ.એસ.માં પોતાનો તબીબનો 

અÛયાસ પૂણ↓ કરી પરત આãયો હતો. 

કÉછ-મોરબીના સાંસદ ચાવડાના ભાણેજનો 
છાતીમાં ગોળી મારી રહçયમય આપઘાત

˛ારકામાં Ĵીકжæણ જ×મોÓસવ ઉજવાયો, 
મંЧદરъ 3 લાખથી વધુ ભાિવકો ઉમ ા

અમેЧરકામાં મેЧડકલ çટુડ×ટ અΤયનો અÛયાસ ઓનલાઈન ચાલુ હતો

અસંતુ  જૂથનાે દબદબાે 
યથાવત : જ ા પંચાયતના 

પૂવ મુખની હાર
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વિિાદીત અવિનેત્ી પાયલ રોહતગી સામે FIR
પુણેમાં અભિનેત્રી પાયલ રોહતગરી સામે કેસ નોંધવામાં આવયો છે. પાયલ પર મહાતમા 
ગાંધરી, જવાહરલાલ નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધરી અને રાજીવ ગાંધરી માટે અપમાનજનક શબદિોનો 
ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે. પાયલે સોભશયલ મરીડિયા પર એક વરીડિયો શેર કયયો છે, 

જેમાં તેનરી પર મહાતમા ગાંધરી, જવાહરલાલ નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધરી અને રાજીવ ગાંધરી 
ભવરુદ્ધ વાંધાજનક શબદિોનો ઉપયોગ કયયો હતો. પાયલ સામે IPC નરી કલમ 153 (a), 
500, 505 (2) અને 34 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવયો છે.

મુંબઈઃ 30 ઓગસ્ટે 200 કરોડ રૂપિયાની મની લોન્ડ્રંગ સાથે જોડાયેલા એક કેસમાં બોલીવુડ અપિનેત્ી 
જેકલીન ફનાના્ડડીઝ સાથે ઈડીએ લાંબી િૂછિરછ કરી. આ દરપમયાન જેકલીને કે્લાક મહતવના ખુલાસા 
કયાના છટે. જણાવવામાં આવી રહ્યુ છટે કે જેકલીન િોતે આ છટેતરપિંડીના રટેકે્નો પિકાર બની ગઈ છટે. તેમની 
એક સાક્ી તરીકે િૂછિરછ કરવામાં આવી છટે. તેની િાંચ કલાક સુધી િૂછિરછ કરવામાં આવી. ઈડીની 
તિાસમાં જાણવા મળયુ છટે કે મની લોન્ડ્રંગના સાગરીત સુકેિે િોતાના િા્નાનર લીના િૉલ દ્ારા જેકલીનને 
પનિાન બનાવી હતી. જેકલીન આ કેસમાં આરોિી નથી િરંતુ તેમની સાક્ી તરીકે િૂછિરછ થઈ છટે. ઈડીની 
તિાસમાં જાણવા મળયુ છટે કે સુકેિે બોલીવુડના એક ફેમસ એક્રને િણ પનિાન બનાવયા હતા. જોકે આ 
એક્રનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવયુ છટે. 24 ઓગસ્ટે તિાસ એજ્ડસીએ ચેન્નઈના એક બંગલા િર દરોડા 
િાડ્ા હતા જયાંથી તેમણે 82 લાખ રૂપિયા રોકડા જયારટે 12થી વધારટે લગઝરી કાર જપ્ત કરી હતી.

નિી દદલહી
અપિનેતા અને પબગ બોસ-13 ના 

પવનર પસદ્ાથના િુક્ાનું ગુરૂવારટે અવસાન 
થયું છટે. મુંબઈની કૂિર હોનસિ્લે પસદ્ાથનાના 
મૃતયુની પૃનટિ કરી છટે. 40 વર્ષીય પસદ્ાથના 
િુક્ાનું હા્ના એ્ટેકના કારણે અવસાન થયું 
છટે. જાણવા મળયા મુજબ પસદ્ાથના િુક્ાએ 
રાતે સૂતા િહટેલા કે્લીક દવાઓ ખાધી 
હતી અને તયાર બાદ તેઓ ઉઠી ન િકયા. 
બાદમાં હોનસિ્લે પસદ્ાથનાનું મૃતયુ હા્ના 
એ્ટેકના કારણે થયું હોવાની પૃનટિ કરી હતી. 

પસદ્ાથના િુક્ાના અચાનક અવસાનના 
કારણે સમગ્ર બોપલવુડ અને ્ીવી 
ઈ્ડડસટ્ી િોકમાં છટે. તમામ અપિનેતા 
અને અપિનેત્ીઓ દ્ારા પસદ્ાથના િુક્ાના 
અવસાનને લઈ શ્રદ્ાંજપલ આિવામાં આવી 
રહી છટે. ્ીવી ઈ્ડડસટ્ીનો ફેમસ ચહટેરો 
પસદ્ાથના િુક્ા રરયાપલ્ી િો પબગ બોસની 
13મી પસઝનમાં પવજેતા બ્ડયો હતો. 

મુંબઈઃ બોભલવૂિના પરીઢ અભિનેત્રી અને ડદિવંગત અભિનેતા ડદિલરીપ કુમારનરી પત્રી સાયરા બાનુનરી 
તભબયત અચાનક બગિરી ગઈ હતરી. તેમને મુંબઈનરી ભહ્દિુજા હોન્પટલમાં દિાખલ કરવામાં 

આવયા હતા. તેમને માઇનોર હાટ્ટ એટેક આવયો હતો. હાલ તેમનરી 
તભબયતમાં સુધારો થઈ રહ્ો છે. પડરવારના સભયોએ અભિનેત્રીના 
્વા્્થય ભવશે જાણકારરી આપરી છે. 7 જુલાઈએ પભત અને પરીઢ 
અભિનેતા ડદિલરીપ કુમારને ગુમાવનાર પરીઢ અભિનેત્રી 
સાયરા બાનુને હોન્પટલમાં દિાખલ કરવામાં આવયા છે. 
તેઓ ભહ્દિુજા હોન્પટલ, મુંબઈના ઈ્ટેન્સવ કેર યુભનટ ( ICU) 
માં છે. અભિનેત્રી છેલ્ા ત્ણ ડદિવસથરી હોન્પટલમાં છે અને િોકટરો 
તેમનરી ખાસ કાળજી લઈ રહ્ા છે. સાયરા બાનુ 77 વર્ટના છે. અભિનેત્રી 
સાયરા બાનુએ પ્રથમ વખત 29 ઓગ્ટ 2021 ના   રોજ બલિ પ્રેશરનરી 

ફડરયાદિ કરરી હતરી. પછરી અચાનક તેમનરી તભબયત બગિરી, તયારબાદિ તેમને ભહ્દિુજા હોન્પટલમાં 
દિાખલ કરવામાં આવયા. જણાવવામાં આવરી રહ્ં છે કે હાલમાં સાયરા બાનુનરી તભબયત ન્થર છે. 

બિગ િ�ોસ વિનર બસદ્�ર્થ 
શુક્�નું 40 િર્થની ઉંમરો 
હ�ર્થ એોરોકરી એિસ�ન

જેકલીન ફનાનાન્ીઝ 200 કરો્ રૂવપયાના 
મની લોન્દરંગ રેકેટનો િોગ બની

એભિનોત્ી સ�યર� િ�નુનો એ�વ�ો હ�ર્થ એોરોક
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ટોક્ો ઓલિમ્પિક્સમાં ્સાત મેડિ ્સાથે 
અત્ાર ્સુધીનો શ્ેષ્ઠ દેખાવ ક્ાયા પિછી હવે 

ટોક્ોમાં જ રમાઈ રહેિી પિેરા ઓલિમ્પિક્સમાં 
પિણ ભારતી્ ખેિાડીઓએ રંગ રાખ્ો છે. 
પિેરાલિમ્પિક ગેઈ્્સ પિૂરી થવાને હવે 3 દદવ્સ 
બાકી છે. પિાંચમી ્સપટે્બરે એટિે કે આવતા 
રલવવારે પિેરાલિમ્પિક ગેઈ્્સનું ્સમાપિન થવાનું છે. 
જે પિહેિાં જ ભારતને ૭ મેડિ મળી ચૂક્ા છે. 
ભારતે જનમાષ્ટમીના શુભ દદવ્સે જોરદાર ્સપિાટો 
બોિાવીને બે ગોલડ ્સલહત પિાંચ મેડિ જીતી િીધા. 
એ પિહેિાં ભારતના ખેિાડીઓએ ત્રણ મેડિ 
જીત્ા હતા. તેથી ભારતને મળેિા મેડિનો આંકડો 
ગુરુવાર ્સુધીમાં 10 પિર પિહોંચ્ો હતો. જેમાં 
અવની િખેરા અને ્સુલમત અનટીિે ગોલડ મેડિ, 
ભાલવના પિટેિ, લનષાદ કુમાર, દેવેનદ્ર ઝાંઝદર્ા, 
્ોગેશ કાથુલન્ા અને મદર્ાપપિન થંગવેિુંએ 
લ્સલવર મેડિ તથા શરદ કુમાર, લ્સંગરાજ અધાના 
અને ્સુંદર લ્સંહે બ્ોનઝ મેડિ મેળવ્ા છે. 

ભારતી્ ખેિાડીઓએ જનમાષ્ટમીના શુભ 
પિવવે મેડિ પિર મેડિ જીતીને આખા દેશમાં ખુશીને 
બમણી કરી દીધી હતી. એક જ દદવ્સમાં ભારતના 
ખેિાડીઓએ પિાંચ મેડિ જીત્ા અને તેમાં જોરદાર 
રંગ જ્પિુરની અવની િખેરાએ રાખ્ો હતો. 
અવની િખેરાએ મલહિાઓની ૧૦ મીટર એર 
રાઇફિ ફાઇનિમાં ગોલડ મેડિ જીતીને ્સૌને દંગ 
કરી દીધા હતા. અવનીએ ફાઇનિમાં ૨૪૯.૬ 
પિોઇનટ મેળવીને વલડયા રેકોડયાની બરાબરી કરીને 
પિોતાની જીતને ચાર ચાંદ િગાવી દીધા. દડ્સે્બર 
૨૦૧૮માં ્ુક્ેનની ઇદરના શેતલનકે ૨૪૯.૬ 
પિોઇનટ મેળવીને વલડયા રેકોડયા બનાવ્ો હતો. જ્ારે 
ભારતની દીકરી અવનીએ આ વલડયા રેકોડયાની 
બરાબરી કરી છે. અવનીની જીત એટિા માટે 
મોટી છે કેમ કે, તેની ટક્કર વલડયા રેકોડયા રચવાની 
ઈદરના શેતલનક ્સામે હતી અને ચીનની ઝાંગ 
કુઇલપિંગ ્સામે પિણ હતી.

અવની ક્ોલિદફકેશન રાઉનડમાં ૨૧ 
શૂટ્સયા વચ્ે ્સાતમા સથાને રહી હતી અને માંડ 
માંડ ફાઈનિમાં પિહોંચી હતી. ક્ોલિદફકેશન 
રાઉનડમાં અવનીએ ૬૦ શોટની શ્ેણીમાં છ શોટ 
બાદ ૬૨૧.૭નો સકોર ક્યો હતો. તેની ્સામે 
ચીનની કુઇલપિંગ અને ્ુક્ેનની ઈદર્ાના શેતલનકે 
ક્ોલિદફકેશનમાં ૬૨૬નો સકોર નોંધાવ્ો હતો. 
બંને નવા પિેરાલિમ્પિક રેકોડયા ્સાથે પ્રથમ બે 
સથાન મેળવીને ટોચ પિર રહી હતી અને તેની 
્સામે અવની ટોચના આઠ લનશાનેબાજોમાં માંડ 
માંડ જગા મેળવી શકી હતી. ફાઇનિમાં ચીની 
શૂટર ઝાંગ જે રીતે ધા્ાાં લનશાન પિાડતી હતી, 

તેના કારણે અવનીની જીતની આશા નહોતી અને 
ઘણાંના જીવ અધધર હતા. ઝાંગે અવનીને જોરદાર 
ટક્કર આપિીને હંફાવી દીધી હતી અને ભારતી્ોને 
ગોલડ મેડિ હાથથી ્સરકતો જણા્ો હતો. પિણ 
અવનીએ છેલ્ે છેલ્ે અચૂક લનશાન પિાર પિાડીને 
ઝાંગને હરાવી અને ગોલડ મેડિ પિણ જીત્ો. 

અવનીએ ફાઇનિમાં ૨૪૯.૬ સકોર કરીને 
વલડયા રેકોડયાની બરાબરી કરી જ્ારે લ્સલવર મેડિ 
જીતનારી ચીનની ઝાંગ કુઇલપિંગનો સકોર ૨૪૮.૯ 
પિોઇનટ હતો તેના પિરથી જ કેવી 
ટક્કર જામી હશે તેની કલપિના કરી 
જુઓ. અવનીએ જેનો વલડયા રેકોડયા 
તોડ્ો એ ્ુક્ેનની ઇદર્ાના શેતલનક 
તો ક્ાં્ લચત્રમાં જ ના રહી. 
અવનીથી ૨૨ પિોઈનટ ઓછા એટિે કે ૨૨૭.૫ 
પિોઈનટ મેળવીને ઈદર્ાનાએ બ્ોનઝ મેડિ જીત્ો.

અવની પિેરાલિમ્પિક ગે્્સમાં ગોલડ મેડિ 
જીતનારી પ્રથમ ભારતી્ મલહિા ખેિાડી બની 
છે. અવની પિહેિાં ભારત વતી ત્રણ પિુરૂષોએ ગોલડ 

મેડિ જીત્ા હતા. ્ોગેશ કથુલન્ાએ એફ-૫૬ 
કેટેગરીમાં દડસક થ્ો એટિે કે ચક્ફેંકમાં લ્સલવર 
મેડિ જીતીને ભારતને વધુ એક લ્સલવર મેડિ 
અપિાવ્ો. ્ોગેશ પિણ શરૂઆતમાં બહુ નહોતો 
જા્્ો પિણ છઠ્ા અને છેલ્ા પ્ર્ા્સમાં તેણે હતું 
એટિું જોર િગાવી દીધું. છેલ્ા પ્ર્ા્સમાં ્ોગેશે 
૪૪.૩૮ મીટરનો થ્ો ફેંકીને આ લ્સરીઝમાં શ્ેષ્ઠ 

દેખાવ ક્યો.  ્ોગેશે પિોતાનો ્સવયાશ્ેષ્ઠ થ્ો ફેંક્ો 
અને ક્ાં્ લચત્રમા જ નહોતો તેમાંથી અચાનક જ 
ઉભરીને લ્સલવર મેડિ કબજે ક્યો. ઝાઝદર્ાએ 
૨૦૧૬માં રી્ોમાં રમા્ેિી પિેરાલિમ્પિક્સ 
ગે્્સમાં જ્ેલિન થ્ોમાં ગોલડ મેડિ જીતીને 
ઈલતહા્સ રચ્ો હતો. આ ગોલડ મેડિ જીતીને 
દેવેનદ્ર પિેરાલિમ્પિક્સમાં બે ગોલડ મેડિ જીતનારા 
પિહેિા ભારતી્ ખેિાડી બની ગ્ા હતા. મજાની 
વાત એ હતી કે, દેવેનદ્રે પિોતાનો પિહેિો ગોલડ મેડિ 

૨૦૦૪માં એથેન્સમાં જીત્ો હતો. 
એ પિછી ૨૦૦૮ અને ૨૦૧૨ની બે 
પિેરાલિમ્પિક્સમાં ભાિા ફેંકની કેટેગરી 
જ નહોતી.

રી્ોમાં ૨૦૧૬ની પિેરાલિમ્પિક્સ 
ગે્્સમાં ૧૨ વષયા પિછી ભાિા ફેંકમાં ્સમાવેશ 
કરા્ો તો દેવેનદ્રે ફરી ગોલડ મેડિ જીતીને છાકો 
પિાડી દીધો ઝાઝરી્ાએ આ મેડિ જીતીને 
જોલગનદરલ્સંહ બેદીના રેકોડયાની પિણ બરાબરી 
કરી છે. ભારતે ટોક્ો પિેરાલિમ્પિક્સ પિહેિાં 

પિેરાલિમ્પિક્સમાં ્સૌથી જોરદાર દેખાવ ૧૯૮૪ના 
ન્ુ ્ોક્ક પિા્સેના સટોક મેનડેલવિેમાં રમા્ેિી 
પિેરાલિમ્પિક ગેઈ્્સમાં ક્યો હતો. તે ્સમ્ે ભારતે 
બે લ્સલવર અને બે બ્ોનઝ મેડિ મળીને ચાર મેડિ 
જીત્ા હતા. ભારતના આ ્શસવી દેખાવનું શ્ે્ 
જોલગનદરલ્સંહ બેદીને જા્ છે. બેદીએ એક લ્સલવર 
અને બે બ્ોનઝ જીતીને દેશનું ગૌરવ વધા્ુાં હતુ. 

ભારતે જીતેિા ચાર મેડિમાંથી ત્રણ મેડિ તો બેદી 
જ િઈ આવ્ા હતા. 

તેમનો આ રેકોડયા અકબંધ છે અને કોઈ 
ભારતી્ હજુ તોડી શક્ો નથી. પિણ ઝાઝદર્ા 
ભાિા ફેંકમાં લ્સલવર મેડિ જીતીને ત્રીજો 
પિેરાલિમેલપિક્સ મેડિ જીતીને બેદીની હરોળમાં 
ચોક્ક્સ આવી ગ્ા છે. ભારત માટે જનમાષ્ટમીના 
્સપિરમા દાડે ચોથો મેડિ પિણ ભાિા ફેંકમાં 
આવ્ો. ઝાઝદર્ાએ જ્ેલિન થ્ોમાં લ્સલવર મેડિ 
જીત્ો તો ્સુંદર લ્સંહે બ્ોનઝ મેડિ જીત્ો છે. 
ભારતના આ ્શસવી દેખાવમાં ગુજરાતી ્ુવતી 
ભાલવના પિટેિની વાત પિણ કરવી પિડે તેમ છે. 
ભાલવના પિટેિે ટેબિ ટેલન્સના મલહિા લ્સંગલ્સમાં 
વગયા-૪ કેટેગરીમાં ભારતને પ્રથમ મેડિ અપિાવ્ો 
છે. ભાલવના ફાઇનિમાં લવશ્વની નંબર ૧ ચીનની 
ખેિાડી ઝોઉ લ્ંગ ્સામે હારી ગઈ પિણ ભાલવનાએ 
લ્સલવર જીતીને ઈલતહા્સ તો રચી જ દીધો.

કેમ કે, ટેબિ ટેલન્સમાં મેડિ જીતનાર 
ભાલવના પિહેિી ભારતી્ ખેિાડી છે. મહે્સાણા 
લજલ્ામાં આવેિા ્સુંદિ્ા નામના નાનકડાં 
ગામમાં રહેતા એક ્સામાન્ ખેડૂત પિદરવારની 
દીકરી છે. ભાલવનાનાં લપિતા ગામમાં સટેશનરી 
અને કટિરીની નાનકડી દુકાન ચિાવી પિદરવારનું 
ગુજરાન ચિાવે છે. ભાલવના એક વષયાની હતી 
અને પિોલિ્ોની અ્સર થતાં તેના બંને પિગ કામ 
કરતા બંધ થઈ ગ્ા હતા. આમ છતાં મક્કમ 
મનોબળ ધરાવતી ભાલવના પિટેિે સ્ાતક ્સુધી 
અભ્ા્સ ક્યો છે અને પિછી ક્પ્ુટરનો અભ્ા્સ 
કરવા માટે અમદાવાદના અંધજન મંડળમાં 
આવી. ત્ારે તેણે ટેબિ ટેલન્સ રમવાની શરૂઆત 
કરી હતી. જે ઉમરે નવું કશું કરવાની ઈચછા જતી 
રહે એ વ્ે રમવાની શરૂઆત કરીને ભાલવનાએ 
૩૪ વષયાની વ્ે મેડિ જીતીને દેશનાં િાખો 
દદવ્ાંગોને પ્રેરણા આપિી છે.  

ભાલવનાએ ભારતના મેડિ લવજ્ અલભ્ાનની 
શરૂઆત કરાવી પિછી હાઇ જ્પિ એટિે કે ઊંચા 
કૂદકામાં લનષાદ કુમારે લ્સલવર મેડિ જીત્ો હતો. 
જનમાષ્ટમીએ ભારતે પિાંચ મેડિ જીતીને આંકડો 
્સાત પિર પિહોંચાડી દીધો. જો કે અત્ાર ્સુધીમાં 
જ જે દેખાવ થ્ો છે તે ભારત માટે અત્ંત 
્શસવી છે એ જોતાં દરેક ભારતી્ને ગવયા થવો 
જોઈએ. વધારે ગવયા એ વાતનો થવો જોઈએ કે 
જેમને આપિણે ત્ાં ગણતરીમાં જ નથી િેવાતા એ 
માનલ્સક અને શારીદરક ક્ષલતગ્રસત િોકોએ આ 
ગૌરવ અપિાવ્ું છે. આ માનલ્સક અને શારીદરક 
ક્ષલતગ્રસત િોકોની લ્સલધિ એટિી મોટી છે કે, તેને 
જેટિી ્સિામ કરીએ એટિી ઓછી પિડે. 

જન્માષ્ટમીનમા દિવસે જ ભમારતીય ખેલમાડીઓમાેઓે બે ગમાેલ્ડ સદિત પમાંચ મેડલ જીતી લીધમા

ઓવની લખેરમાઓે મદિલમાઓમાેની 10 મીટર ઓેર રમાઇફલ 
ફમાઇનલમમાં ગમાેલ્ડ મેડલ જીતીને સમાૌને િંગ કરી િીધમા, તેનમા પિેલમાં 

ભમારતનમા મમાત્ર 3 પુરુષમાે જ ગમાેલ્ડ મેડલ જીતી શક્મા િતમા 

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ઓલિમ્પિક્સ પિછી પિેરરાલિમ્પિક્સ, ભરારતની યશિરાથરા
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રાગનરોક જે એક રેન્સમવેર ગેંગ 2019 થી ્સક્રિય હતી. તેને ઘણા મોટા ્સવ્વર 
પર રેન્સમવેર એટેક કયા્વ છે. જેમાં મુખય Citrix ADC ્સવ્વર પર એટેક 
ખુબ પ્રખયાત છે. આ રેન્સમવેર ગેંગ હવે કાય્વરત નથી અને તેઓ એ પીડિત માટે 
ડિક્રિપ્શન કી પણ રીલીઝ કરી દીધી છે.

રાગનરોક રેન્સમવેર ગેંગ જેને કયારેક અસ્ારોક તરીકે ઓળખવામાં આવતી 
હતી. ગત અઠવાડિયે તેના િાક્ક વેબ પોટ્વલ પર એનક્રિપટ ફાઈલને કેવી રીતે િીક્રિપટ 
કરવી તે અંગે ્સૂક્િબદ્ધ માક્હતી આપી હતી. આ એક ડિક્રિપટરના પ્રકા્શન રૂપ 
હતું જેની માક્હતી Emsisoft ના ્સાયબર એક્સપટ્વ એ આપી હતી. રાગનરોક 
રેન્સમવેરના પીડિત માટે આ ્સંપૂણ્વ ડિક્રિપ્શન કી છે. જેને તેઓ માસતર ડિક્રિપટર 
પણ કહે છે. રાગનારોક આઇ.ટી. નેટવક્કને લક્ય બનાવવા માટે રાગનર લોકર 
રેન્સમવેરનો ઉપયોગ કરવા માટે જાણીતું છે. WannaCry રેન્સમવેર એટેકની 
જેમ EternalBlue એટેક કરવામાં આ ગેંગ પ્રખયાત છે. જેને Citrix 
ADC ્સવ્વર પર એટેક કરીને 4.5 ક્મક્લયન િોલરથી પણ વધુની કમાણી કરી 
છે. એક્પ્રલ 2020માં ્સાયબર ગુનેગારોએ પોટુ્વગીઝ એનર્જી જાયનટ ઇિીપી ્સાથે 
્સંકળાયેલા 10 ટેરાબાઇટ િેટા િોયા્વ હતા અને 10.9 ક્મક્લયન િોલર િૂકવવામાં 
નહીં આવે તો તેને લીક કરવાની ધમકી આપી હતી. નવેમબર 2020માં જાપાનીઝ 
ક્વિીયો ગેમ્સની ક્વ્શાળ કંપની Capcom ને પણ ક્ન્શાન બનાવી હતી. આ 
ગેંગ એ કેપકોમની ક્્સસટમોમાંથી 390,000 ગ્ાહકો, ક્બઝને્સ પાટ્વન્સ્વ અને અનય 
બાહ્ય પક્ોનો વયક્તિગત િેટા િોરી લીધો હોવાનું જાણવા મળયું હતું.

હવે એ જોવાનું છે કે આ રેન્સમવેર ગેંગનું બંધ થવું કાયમી છે કે 
DoppelPayment રેન્સમવેર ગેંગ એ પોતાનું ડરબ્ાનિીંગ Grief 
રેન્સમવેર તરીકે કયુું તેમ આ રાગનરોક રેન્સમવેર ગેંગ પણ પોતાનું ડરબ્ાનિીંગ 
કર્શે.  @beinghumanmj

ગણપક્તના જનમની ક્તક્થ ‘િતુથથી’ 
બધી ક્તક્થઓની માતા છે. કારણ બધી 
ક્તક્થઓ િતુથથીમાથી જ પ્રગટ થઇ છે. આ 
િતુથથી ્સાથે ગણે્શજીનું પ્રાગટય જોિાયેલું 
છે બધા જ માંગક્લક કાયયોની ્શરૂઆતમાં 
ભગવાન ગણે્શજીની પૂજા કરવામાં આવે 
છે. ઋગવેદમાં ઉલ્ેખ છે કે બધા કાયયોનો 
આરંભ એમના માધયમથી થાય 
છે. તેઓ વૈડદક દેવતા 
છે. ભગવાન ગણે્શના 
ઉચ્ારણથી વેદપાઠ 
્શરુ થાય છે. ગણે્શ 
આડદ દેવ છે. વૈડદક 
ઋિાઓમાં તેમની 
હાજરી અવશય હોય 
છે. ગણે્શ પુરાણમાં 
બ્હ્ા, ક્વષણુ તથા ક્્શવજી 
દ્ારા એમની પૂજા કરવાના ઉલ્ેખ પણ 
જોવા મળે છે.

ગણપક્ત અથવ્વ્શીર્વ (વૈડદક સતુક્ત) 
અનુ્સાર ગણપક્ત દ્ારા જ ્સમગ્ જગત 
ઉતપન્ન થાય છે. જગત એનામા જ રહેલું 
છે અને અંતે તેમનામા જ લીન થઇ જાય 

છે. ્સવ્વ જગડદદં તવત્ો જાય તે, ્સવ્વ 
જગડદદંતવત્ાસસતષ્ઠક્ત । ્સવ્વ જગડદદં 
તવક્ય લયમેષયક્ત । ગણે્શ ક્નક્વ્વવાદ 
રૂપે ફતિ પ્રથમ પૂજય છે. તુલ્સીદા્સજી 
‘રામિડરત માન્સ’માં રામકથાની 
પહેલા ક્્શવકથા કહે છે એ કથામાં તેઓ 
શ્ીગણે્શની આડદદેવરૂપમાં સથાપના કરે 

છે. પંિદેવ પૂજામાં ્શક્તિ, ્સૂય્વ, 
ક્વષણુ, ક્્શવ અને ગણપક્ત 

આવે છે. અક્હ પ્રશ્ન 
એ થાય કે ક્્શવપાવ્વતી 
માતાક્પતાના લગ્નમાં 
પુત્ર ગણે્શ કઇ 
રીતે આવી ્શકે ? 

તુલ્સીદા્સજી કહે છે, 
‘’્સં્શય છોિીદો તાતવીક 

રીતે ગણે્શજી અનાડદ છે.’’ 
કમ્વકાંિમાં તો ગણપક્તની પૂજા ્સૌથી 

પહેલા કરવામાં આવે છે. એ તો બધા 
જાણે છે. પણ અધયાતમના માગગે આગળ 
વધવા માગતા ્સાધકો પણ આ આધારને 
સવીકારે છે. અા વરગે તા. 10-9-2021ના 
રોજ ગણે્શ િતુથથી છે.

શું રેન્સમવેર ગેંગ ડિડરિપશન કી આ�પશે?ગણપતિની જન્મની તિથિ ગણેશ ચિુિથી શીર્ષક : પ્રતીક્ષા
કવયિત્ી : યિનષા મોદી
પ્રતીક્ષાની નદીનષાં કકનષારે,
તષારષાં આગમનનષાં એંધષાણે;

િું િુગોથી ઊભી છું.
પેલષાં કમોસમી વરસષાદનષાં ઝષાપટષાંથી -

ભીંજાઈ જાઉં છું ,
તિષારે ...

કિયનકસની જેમ પષાંખો િિડષાવી
ઊમંગી ઊઠું છું.
ને ,પછી િરી...

ધખધખતો આકરો તડકો !
આ બધું...

િરિંમેશ શું આમ જ ચષાલિષા કરશે!?
તેથી જ...

િું યનરષાશષાનષાં નગરમષાં સૂતી રિું છું
કણસતી શ્વસી રિું છું

આમ છતષાં ...
આશષાનષાં ઉંબરેથી -

અયનમેર મૃગજળ જોિષા કરં છું.
કદષાચ... કિષારેક...

ભીંતરમષાં ડોકકિું કરતષાં
યનશષાનષાં ઉજાગરે

કદલનષાં કોઈક વળષાંકે
બે કકનષારષાનષાં યમલન શોધી શકું!

પર્વાધિરાજ પર્યુષણપર્યુની પાર્નકારી પિરામણીઆ ડદ-અનાડદકાળથી પવા્વક્ધરાજ 
પયુ્વરણપવ્વ શ્ાવણ વદ 

અક્ગયાર્સથી આઠ ડદવ્સ માટે 
ઉજવાતું હોય છે. જે જૈનધમ્વનું 
પાવનકારી ્શાશ્વત પવ્વ છે.

પવા્વક્ધરાજ પયુ્વરણ મહાપવ્વ રમે 
વર્વમાં એકવાર આવતો એવો પક્વત્ર 
અવ્સર છે. જે અનેક પુણય્શાળી 
આતમાઓનાં હૃદયમાં ધમ્વની પ્રેરણા 
જગાિે છે. પયુ્વરણપવ્વમાં ્સાધકોનાં 
અંતરમાં શ્દ્ધા અને ભક્તિભાવનો 
અક્ભભાવ્વ થતો હોય છે.

પયુ્વરણ એટલે આતમાનું કલયાણ 

કરવાનો મહાઅવ્સર ! પયુ્વરણ 
આવે એટલે વયક્તિનાં અંતરમાં 
સફફૂરણા જાગવા લાગે અંદરથી જ 
્સાધકને પ્રેરણા પ્રગટે, કે આ મળેલા 
મને અમૂલય અવ્સરમાં હું મારાથી 
બનતી ધમ્વ્સાધના, તપ, તયાગ, દાન 
આડદ ્સત્ કાયયો કરી્શ. પયુ્વરણનો 
ઉપદે્શ છે. ‘હે માનવ ! તારું ્સમગ્ 
જીવન અનયોમાં ધયાન આપવામાં 
ગયું. તું તારી વસતુઓ, વયક્તિઓ, 

પડરવાર અને ્સમાજને ખુ્શ રાખવા, 
્સાિવવા ્સતત મહેનત કરતો રહ્યો, 
પણ બધાનો ખયાલ રાખવાવાળો તું 
તારી જાતનો ખયાલ રાખી ન ્શકયો. 
પયુ્વરણની ્સાધનાનું હાદ્વ છે, તું 
ભગવાનને ્સાંભળે, ગુરુને ્સાંભળે, 
્સંત-્સતીઓની વાતો ્સાંભળે, બધાની 
વાતોમાં આવી જાય, પરંતુ તું જો તારા 
અંતરાતમાનો અવાજ નહીં ્સાંભળે, 
તયાં ્સુધી તારામાં કોઈ પડરવત્વન 

આવતું નથી.
આપણે આજ ્સુધી ખૂબ કામો કયા્વ 

પરંતુ આપણે પોતાને ્સાંભળવાનું, 
્સંભાળવાનું ્સાિવવાનું કામ કયુું 
નથી. ્સૌ બીજાને ્સાિવવામાં પોતાની 
જાતને ્સાિવવાનું ભૂલી ગયો છે.

માણ્સ અનંતકાળથી પોતાની 
જાતને ભૂલવાની અને ન ્સાંભળવાની 
ગંભીર ભૂલો કરતો આવયો છે. 
આ બધો ્સમય અજ્ાાનતા અને 

અંધકારમાં વીતાવયા. પરંતુ આ 
ભવમાં આગલાભવનાં કોઈ પુણયોને 
કારણે કંઈક ગંભીરતા ક્વિારવાનો 
યોગ થયો છે તો કયાંક ્સમય 
આપનારા ્સદ્ુરુનો ્સંયોગ પ્રાપ્ત થયો 
છે. તયારે ફરી-ફરીને એવી ભૂલ કરવા 
જેવી છે.

જીવનમાં પણ મૃતયુની આગ લાગી 
ગઈ છે. જે ડદવ્સે માણ્સનો જનમ 
થયો, એજ ઘિીએ એક- એક ડદવ્સ 
મૃતયુ ્સમીપ જઈ રહ્યો છે. અને તેનો 
બધો ્સમય બીજા ક્વરે ક્વિારવાનો, 
્સતત તેમની વાતો કરવામાં જાય છે. 
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અમદાવાદ 
જાહъર િવતરણ ãયવçથામાં ફરી 

એકવાર મોટાં અને રાËયãયાપી 

કૌભાંડનો ઘટçફોટ થયો છъ. મૂળ તો 

અમદાવાદ પોલીસની Чડટъકશન ઓફ 

ĝાઇમĮાંચે થોડાં સમય પહъલાં આ 

કૌભાંડ બેનકાબ કયુ↨ હતું.

પરѕતુ પછીથી ‘ગેમ çકыન’ 

અને ‘સેવ ડેટા’ નામક સોફટવેર, 

મોબાઇલ એØલીકыશન આધાЧરત 

આ કૌભાંડની પોલીસ તપાસની 

સમાંતરъ પુરવઠા િવભાગે નોન લાઇવ 

ĺા×ઝેકશ×સને પણ આવરી લઇને 

તપાસ આદરી છъ. એકіદરъ, રાËયના 

29 શહъર-િજ·ામાં પથરાયેલું આ 

કૌભાંડ અÓયાર સુધીમાં કરોડો 

λિપયાને આંબી ગયાનું અનુમાન 

લગાવવામાં આવી રЅં છъ.  આ 

Ĭકરણનાં તપાસનીશ અિધકારીઓએ 

જણાãયંુ કы મુÅય આરોપીઓ એવા 

દાંતાના ચાર શÅસોએ ЧડસેÜબર-

2019માં ઓનલાઇન સવ↓ર બેÌડ 

એક સોફટવેર િવકસાãયું હતું. જેમાં 

રъશનકાડ↓ ધારકના નામ-સરનામું, 

રાશનકાડ↓ નંબર અને આધારકાડ↓ 

નંબરની ડેટા એ×ĺી કયા↓ બાદ તેની 

ફỳગર િĬ×ટ નાખવાથી તેનાં નામનો 

અનાજનો જ થો જનરъટ થઇ શકы 

છъ. વાયા વાયા રાશનના વેપારીઓનો 

સંપક↕ કરીને તેને આ કૌભાંડમાં 

સામેલ કરવા સોફટવેર વેચાતો પણ 

અપાતો હતો. વેપારી મિહનાના અંતે 

તેને Óયાં અનાજ લેવા નહỲ આવેલા 

લાભાથЪ↓ઓના નંબર મોકલી આપે 

એટલે સૂĦધારો તે-તે નામના િબલ 

જનરъટ કરી આપતા હતા

અમદાવાદ 

કы×ĩના પાંચ મંĦીઓની વડપણ 

હъઠળ ગુજરાતમાં છ Чદવસ માટъ 

યોજાયેલી જનઆશીવા↓દ રъલીને 

Ĭજા તરફથી પાંખો Ĭિતભાવ મâયો 

હોવાથી ફફડી ઊઠъલા ભાજપે 

જનતાની નારાજગી દૂર કરવા માટъનો 

ãયૂહ ઘડી કાઢવાને મુˆъ કыવЧડયામાં 

બીજી અને Ħીજી સØટъÜબરъ મળનારી 

Ĭદъશકારોબારીની બેઠકમાં િવગતવાર 

ચચા↓ િવચારણાં કરવામાં આવશે તેવી 

જાણકારી મળી રહી છъ. 

જનઆશીવા↓દ રъલીને પાંખો 

Ĭિતભાવ મâયો હોવાથી 2022માં 

યોજાનારી ચૂંટણીમાં 2017ની 

િવધાનસભાની ચૂંટણીમા માĦ 99 

બેઠકો મળવાની ઘટનાનું પુનરાવત↓ન 

થઈ જવાનો ભય ભાજપને સતાવવા 

માંડયો છъ. કારણ કы ભાજપ પણ  

Ĭજાની સમçયાઓ ઘટાડી શÄયો 

નથી. ભાજપ માĦ તાયફાઓ કરъ છъ, 

પરѕતુ સમçયા ઉકыલવાના તેના Ĭયાસો 

ઉપરછ·ા જ હોય છъ તેવી લાગણી 

લોકોમાં તીĳ બની છъ.

લે×ડ Ġેિબંગ કરનારાઓ સામે 

આકરાંમાં આકરાં પગલાં લેવા માટъ 

અલગથી કાયદો કયђ↓ અને ભૂમાЧફયા 

સામે સંકડો કыસ પણ કયા↓, પરѕતુ 

લોકોને તમાં હજી ×યાય મળતો નથી. 

તેથી ભાજપ ખરъખર તેમને તેમની 

જમીન અપાવશે કы કыમ તે અંગે પણ 

આશંકા Ĭવત↓તી હોવાનંુ જણાય છъ. 

બીજું, Ĭજાજનો ભાજપથી સખત 

નારાજ છъ Óયારъ બીજીતરફ વરસાદ 

અપૂરતો પડયો હોવાથી ભાજપની 

કઠણાઈ વધી છъ.
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એસીબીની ĺપે થતા ં જ જીએસટી 

ઈ×çપÄેટરъ પોતાની કાર ભગાવી મકુЫ 

હતી. 3000 λિપયાની લાચં આપી 

રહъલા ં ફЧરયાદી અન ે સાથ ે રહъલાં 

એસીબીના કો×çટъબલ કાર અટકાવવા 

માટъ દરવાજામા ંલટકЫ ગયા હતા.

પરъશ નામના જીએસટી ઈ×çપÄેટરъ 

કાર ભગાવી તો એસીબીના ફЧરયાદી 

400 મીટર સધુી લટકЫ ગયા હતા. 

Ëયારъ, કો×çટъબલ રçતામાં પટકાઈ 

પડયા હતા. લાચં કыસના ફЧરયાદી, 

કો×çટъબલન ે ઈજા થઈ હતી. લાચં 

પછી કાર લઈન ે નાસેલા જીએસટી 

ઈ×çપÄેટર સામ ેગનુો ન℮ધવા તજવીજ 

હાથ ધરવામાં આવી છъ. ચાદંખડેામાં 

િવસત રોડ ઉપર કЮમકЮમ હોટલ પાસે 

સાજંના સમયે સજા↓યલેા ĩäયો લોકો 

જોતા ં રહી ગયા ંહતા.ં ગોàડન કલરની 

ડબàયઆુરવી કાર આવીન ે ઉભી રહી 

હતી. કારનો દરવાજો ખલૂતા ંબ ેશÅસો 

નજીક ગયાં હતા.ં ખ·ૂા દરવાજે 

વાતિચત ચાલતી હતી Óયા ંજ અચાનક 

જ કાર ભગાવવામા ંઆવી હતી. બ³−³ે 

શÅસો કારના દરવાજ ે લટકЫ ગયા 

હતા. એક શÅસ નીચ ે પટકાયો હતો. 

બીજો શÅસ લટકતો રΝો અન ે કાર 

બફેામ ભગાવી હતી 400 િમટર સધુી 

કાર ભગાવાયા પછી બીજો શÅસ પણ 

પટકાયો હતો અને કાર નાસી છટૂી હતી.

અમદાવાદમાં મલેЧરયા, 
િચકનગુિનયા અને 
ડે×Æયૂના કыસો વÖયા 

અમદાવાદ

અમદાવાદ : અમદાવાદ Üયુિન.

ના હъàથ ખાતાની ઘોર બેદરકારીના 

કારણે ડે×Æયુ, િચકનગુિનયા અને 

મેલેЧરયાના રોગચાળાએ ભરડો 

લીધો છъ. ડે×Æયુના કыસોમાં અગાઉના 

વષ↓ કતાં બેગણાથી પણ વધુ અને 

િચકનગુિનયાના કыસોમાં Ħણ ગણાથી 

વધુ વધારો ન℮ધાયો છъ. શહъરનો એક 

પણ િવçતાર એવો નથી Ëયા ંમÉછરો 

િવપુલ Ĭમાણમાં પેદા થયા ના હોય. 

Üયુિન. ચોપડે મેલેЧરયાના 202, 

ફાàસીપેમના 21, ડે×Æયુના 266, 

િચકનગુિનયા 130 મળી 619 કыસો 

હાલ ન℮ધાયા છъ.

ભારતના Ĭથમ ØલેЧટનમ 
રъડેટ િસટી તરીકы િગÙટ િસટી 
ગાંધીનગરને મા×યતા મળી

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર : ભારતના એકમાĦ ઓપરъશનલ çમાટ↓ 

િસટી અને ઇ×ટરનેશનલ ફાઇનાЩ×સયલ સિવ↓િસસ સે×ટર 

િગÙટ િસટીને સીઆઇઆઇ ઇЩ×ડયન Ġીન િબЩàડંગ 

કાઉЩ×સલ તરફથી િગÙટ િસટીના Ĭથમ તબŨાના િવકાસ 

માટъ ગાંધીનગરને Ġીનર માçટર Øલાિનંગ અને Чડઝાઇન 

તથા અમલીકરણ માટъ Ġીન િસટીઝ ØલેЧટનમ સЧટ↓Чફકыટ 

એનાયત કરાયું છъ. િગÙટ િસટી ભારતનું Ĭથમ ĠીનЧફàડ 

çમાટ↓ િસટી છъ કы જેણે આઇજીબીસી Ġીન િસટીઝ ØલેЧટનમ 

રъЧટѕગ મેળãયાં છъ. ભારતીય અને વૈિΐક કіપનીઓ િગÙટ 

િસટીને તેમના પયા↓વરણ અને ટકાઉપણાના લΣયાંકો સાથે 

આદશ↓ ડેЩçટનેશન ગણે છъ.

ગુજરાતમાં કોરોનાથી 2.81 
લાખ લોકોનાં મોત િનપËયાં ઃ 
ક℮Ġેસનો ગંભીર આΤેપ

અમદાવાદ

અમદાવાદ : કોરોનાની બીજી લહъર િવદાય લીધી છъ 

પણ કોરોનાના Óયુઆંકને લઇને ગુજરાતમાં રાજનીિત 

શλ થઇ છъ. ક℮Ġેસે એવો દાવો કયђ↓ છъકы, રાËયની 68 

નગરપાિલકામાં Óયુના આંકડાઓનુ િવશે્લષણ કરતાં 

માલુમ પડયુ છъકы,  માચ↓ 2020થી એિĬલ 2021 સુધી 

16,892થી વધુ Óયુ થયા છъ. ખરъખર તો ગુજરાતમાં 

કોરોનાથી 2.81 લાખ લોકોના મોત થયા છъ. ક℮Ġેસે 

એવો આΤેપ કયђ↓ છъકы, રાËય સરકાર કોરોનાનો 

Óયુઆંક 10,075 દશા↓વે છъ. હકЫકતમાં આ આંકડો 

ખોટો છъ. આરટીઆઇના માÖયમથી આ માિહતી બહાર 

આવી છъ.

અમદાવાદ : વયિન ત થતા 
અિનલ મુЧકમે મુÅય સિચવપદъથી 
િવદાય લીધી હતી જયારъ 
પંકજકЮમારъ મુÅય સિચવપદъ 
પદભાર સંભાâયો હતો. આખરી 
Чદને  સમારોહ યોજી મુЧકમને 
િવદાય આપી િન ત જીવનની 
શુભેÉછાઓ આપવામાં આવી 
હતી. રાËયના નવિનયુŪ પંકજ 
કЮમારъ મુÅય સિચવ તરીકы પદભાર 
સંભાâયો હતો. 1986ની બેચના 
આઇએએસ અિધકારી પંકજકЮમારъ 
મુÅય સિચવ તરીકы જવાબદારી અપાઇ છъ તેન ખુબ જ િનΗાથી િનભાવશે 
અને તેમના વહીવટી અનુભવ થકЫ ગુજરાત વધુને વધુ Ĭગિત સાધે 
તેવો િવΐાસ ãયŪ કયђ↓ હતો. ઉ·ેખનીય છъકы, મૂળ િબહારના વતની 
પંકજકЮમારъ િસિવલ એЩ×જિનયરỲગ ΤેĦે બી.ટъકનો અÛયાસ કયђ↓ છъ. 
રાજયના િવિવધ િજ·ામાં કલેÄટર તરીકы સેવાઓ આપી છъ.

અમદાવાદ : અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ĺેનના ĬોજેÄટ માટъ ગુજરાતમાં અંદાજે 97 
ટકા જમીન હçતગત કરી લેવાઈ છъ, પરѕતુ મહારા∆માં હજી 26 ટકાની આસપાસ 
જ જમીન હçતગત થઈ હોવાથી વધુ િવલંબ ન થાય તે માટъ બુલેટ ĺેનનો ĬોજેÄટ 
બે તબŨામાં પૂરો કરવાની સંસદના 30 સÛયોનો સમાવેશ કરતી ઓલ પાટЪ↓ 
પાલા↓મે×ટરી çટъЩ×ડંગ કિમટીએ ભલામણ કરી છъ. રъલવેના રાધા મોહન િસંહъ પણ 
આ વાતને સમથ↓ન આØયું છъ. 21મી ઓગçટથી 6મી ઓગçટ દરિમયાન બુલેટ 
ĺેનના ĬોજેÄટ માટъ થયેલી çટડી ટુર દરિમયાન ĬોજેÄટમાં થઈ રહъલા િવલંબને 
Öયાનમાં લઈને આ રજૂઆત કરવામાં આવી છъ. પહъલા તબŨામાં સાબરમતીથી 
દાદરાનગર હવેલી સુધીનંુ કામ પતાવવા અને Óયારબાદ દાદરાનગર હવેલીથી 
મુંબઈ માં બાંĩાકЮલા↓ કોÜØલેÄસ સુધીનંુ કામ પૂιં કરવાની ભલામણ કરાઈ છъ.

અમદાવાદ : રાËય સરકારъ લે×ડ Ġેિબંગ એÄટ ˛ારા કાયદામાં કરъલા 
સુધારા સાથ↓ક થઇ રΝા છъ કы પછી તેનો દુλપયોગ થઇ રΝો છъ તેવાં 
હાઇકોટ↓ના çપΓ સવાલનો રાËય સરકાર પાસે કોઇ જવાબ ન હોવાનું 
અવલોકન ગુજરાત હાઇકોટ↓ ˛ારા કરવામાં આãયું છъ.  બોટાદમાં 
મકાન ખાલી ન કરાનારા ભાડૂઆત સામે લે×ડ Ġેિબંગ હъઠળ ફЧરયાદ 
ન℮ધાવવાના તેમજ તેને ‘ĬોપટЪ↓ Ġેબર’ ઠъરવી પાસા હъઠળ કાય↓વાહી 
કરવાના કыસમાં હાઇકોટ‼ રાËય સરકારને ગત સુનાવણીમાં Ĭ  કયђ↓ 
હતો કы સરકારъ લે×ડ Ġેિબંગ એÄટ ˛ારા કાયદામાં જે સુધારા કયા↓ છъ 
તે સાથ↓ક છъ કы પછી તેનો દુλપયોગ થઇ રΝો છъ. જો કы આ મુˆъ રાËય 
સરકાર તરફથી યોÆય અને સંતોષકારક જવાબ ન મળતા જЩçટસ પરъશ 
ઉપાÖયાયે આ અવલોકન ન℮Öયું છъ. 

અમદાવાદ : ગજુરાત હાઇકોટ↓ની ખડંપીઠъ આજે ટકોર કરી હતી કы એક તરણ 
આપણ ેસાબરમતી નદીના તટ પર બનલેા ĴΗે Чરવરĭ×ટ ĬોજેÄટનુ ંગૌરવ 
લઇએ છીએ અન ેબીજી તરફ ત ેજ સાબરમતી નદીમા ંકыિમકલયŪુ પાણી અને 
અ×ય ગદંકЫ છોડીને તને ેĬદિૂષત પણ કરીએ છીએ. જЩçટસ જ.ેબી. પારડીવાલા 
અન ેજЩçટસ વભૈવી ડી. નાણાવટીની ખડંપીઠъ આજે એવી ટકોર પણ કરી હતી 
કы ઉ˜ોગોન ેમાĦ તમેના દિૂષક કыિમકલ અન ેકચરાનો િનકાલ થાય તટેલી જ 
દાનત છъ. સĬુીમ કોટ↓ના આદъશો ટાંકЫ હવ ેઆ સમçયાનુ ંસમાધાન નહỲ આવે, 
દરъક જવાબદારના કાન આમળવાની શλઆત હવ ેઆ કોટ↓ ˛ારા કરવામાં 
આવશ.ે કોટ‼ વધ ુસનુાવણી 14મી સØટъÜબરના રોજ િનયત કરી છъ. સાબરમતી 
નદીમા ં Ĭદષૂણ સામે ગજુરાત હાઇકોટ‼ હાથ ધરъલી સઓુમોટો કાય↓વાહીમાં 
એિમકસ Äયરુી ની રજૂઆત સાંભળી ખડંપીઠъ ન℮Öયુ ંછъ કы તમામ રજૂઆતોના 
અતં ેઅમારી સામે જ ેિચĦ આãયુ ંછъ ત ેિવચિલત કરનાι ંછъ.

જામનગર ઃ જામજોધપુર પંથકમાં ભારъ વરસાદને પગલે કોઝવેમાં આવેલા 
પૂરમાં તલાટી કાર સાથે તણાયા હતા. જોકы, çથાિનકો અને ફાયરિĮગેડ 
˛ારા તાÓકાિલક રъçકયૂ કરી તલાટી કમ મંĦીને આબાદ બચાવી લીધા હતા. 
જામનગર િજ·ામાં છъ·ા ૨૪ કલાકમાં પડેલા વરસાદની િવગતો મુજબ 
જોЧડયા પંથકમાં ૧૦૨ િમ.મી. એટલે કы ચાર ઇંચથી વધુ વરસાદ ન℮ધાયો 
છъ. લાલપુર તાલુકામાં Ħણ ઇંચ વરસાદ ન℮ધાયો છъ. કાલાવડ તાલુકામાં પણ 
પોણા Ħણ ઇંચ વરસાદ ન℮ધાયો છъ. Īોલ પંથકમાં પણ બે ઈєચથી વધુ વરસાદ 
ન℮ધાયો છъ. જામનગર શહъર અને ĠાÜય િવçતારમાં પણ ૫૩ િમ.મી. એટલે 
કы ૨ ઇંચથી વધુ વરસાદ ન℮ધાયો છъ. જામજોધપુર પંથકમાં પણ બે ઇંચ જેટલો 
વરસાદ છъ·ા ૨૪ કલાકમાં ન℮ધાયો છъ.

રાËયમાં Ĭજાની નારાજગીથી ભાજપમાં 
ફыલાયેલો ફફડાટ દૂર કરવા ãયૂહ ઘડાશે

રેલીને જાનાે પાંખાે િતભાવ મળતાં ભાજપ માેવડીઅાેમાં િચંતા

ACB ĺેપ થતાં GST ઈ×çપેÄટરъ કાર 
ભગાવી : ફЧરયાદી સિહત બેને ઈજા

કરોડો λિપયાનું સરકારી અનાજ હજમ 
કરવાના રાËયãયાપી કૌભાંડનો પદા↓ફાશ

વય િનવૃત થતા અિનલ મુિકમે લીધી િવદાય, 
પંકજકુમારે મુખ્ય સિચવપદે પદભાર સંભા ાે

અમદાવાદ- મુંબઈ વ ેનાે બુલેટ ેન ાેજેક્ટ 
બે તબક્કામાં પૂરાે કરવા માટે ભલામણ કરાઈ

લે  ગ્રેિબંગ અેક્ટ સાથર્ક છે કે નહીં તે મુદે્દ 
રૂપાણી સરકાર પાસે કાેઇ જ જવાબ નથી 

સાબરમતી િરવર નું ગાૈરવ તાે લેવાય છે, 
પરંતુ નદીમાં દૂષણ થાય છે તેનું શું : હાઇકાેટર્

જામજાેધપુરમાં ભારે વરસાદમાં તલાટી મં ી 
કાર સાથે પાણીમાં તણાતાં, રે કૂ્ય કરાયા

MktrûkÃík Mk{k[kh



નોઈડા

યુપી મિહલા પોલીસના Ĭેમમાં 

પડેલા શÅસે તેની પ ી તથા બે 

નાના-નાના બાળકોને મોતને ઘાટ 

ઉતારી દીધા હતા. હÓયા બાદ 

આરોપીએ પ ી તથા બાળકોના 

તદъહને બેસમે×ટની અંદર દાટી 

દીધા હતા. આરોપીએ આખી 

ઘટનાને છૂપાવવા માટъ તદъહોને 

દાટયા પછી તેના પર મજૂરને 

બોલાવીન ે Чદવાલ બનાવી દીધી અને 

મકાન ભાડે આપી દીધું હતું. આ 

પછી યુવક પોતાના માતા-િપતા સાથે 

રહъવા લાÆયો હતો. રાકыશના લ  

વષ↓ ૨૦૧૨માં એટાની રહъવાસી 

ર ેશ સાથે થયા હતા. રાકыશે 

પЧરવારના દબાણમાં આવીને લ  

કયા↓ હતા. આરોપ છъ કы રાકыશનો 

Ĭેમ Ĭસંગ ગામમાં જ રહъતી યુવતી 

સાથે ચાલતો હતો. યુવતીની ભરતી 

૨૦૧૫માં પોલીસમાં થઈ હતી. તે 

રાકыશ પર લ  માટъ દબાણ કરી રહી 

હતી, આ પછી પ ી અને Ĭેિમકાની 

વŵે અટવાયેલા રાકыશે તકલીફોનું 

સમાધાન લાવવા માટъ પોતાની પ ી 

અને બાળકોને મોતને ઘાટ ઉતારીને 

તેમના તદъહને ઘરમાં જ દાટી દીધા 

હતા. રાકыશની દીકરીની અવનીની 

ઉѕર બે વષ↓ અને દીકરા અિપ↓તની 

ઉѕમર Ħણ વષ↓ હતી. 

યુપીમાં મિહલાના Ĭેમમાં પાગલ 
યુવકы પ ી-બાળકોની હÓયા કરી

નવી Чદàહી

ઇલેЩÄĺક કાર બનાવનારી િવΐની 

અĠણી કіપની ટъçલા ભારતમાં ધમાકыદાર 

એ×ĺીની ન ક પહ℮ચી ગઈ છъ. તેને 

ભારતમાં પોતાના ચાર મોડલનું ઉÓપાદન 

કરવા અથવા તેની આયાત કરવાની 

ભારત સરકાર પાસેથી મંજૂરી મળી ગઈ 

છъ. માગ↓ અને પЧરવહન મંĦાલયની 

વેબસાઇટ અનુસાર ટъçલાને એ બાબતે 

િસ↓ટફાઇડ કરવામાં આવી છъ કы તેની 

કાસ↓ ભારતીય માગђ↓ માટъ અનુકвળ છъ. 

તેમાં જણાવાયું છъ કы ટъЩçટѕગ અનુસાર 

કіપનીની કાસ↓ ઉÓસજ↓ન અને સેÙટીના 

સંદભ↓માં ભારતીય માક⎯ટને અનુકвળ 

હોવાનું જણાયું છъ. ન℮ધનીય છъ કы એક 

ટъçલા ફыન ╞બે િŢટ કરતાં જણાãયું હતું 

કы કіપની ભારતમાં મોડલ ૩ અને મોડલ 

વાય વેЧરઅ×ટ લ℮ચ કરી શકы છъ. 

ભારતમાં ટъçલાની એ×ĺી િનિΌત 
4 મોડલના ઉÓપાદનને લીલીઝંડી

કાäમીરના અલગતાવાદી 
નેતા અલી શાહ િગલાનીનું 

92 વષ↓ની વયે િનધન
Ĵીનગર

કાäમીરના અલગતાવાદી નેતા સૈયદ અલી શાહ 

િગલાનીનું Ĵીનગરમાં બુધવારъ રાĦે િનધન થઈ ગયું. 

તેઓ ૯૨ વષ↓ના હતા. Ĵીનગરના હъદરપોરા Щçથત ઘરъ 

તેમનું િનધન થઈ ગયું. તેમના િનધન પર ઘણા નેતાઓએ 

શોક ãયŪ કયђ↓ છъ. સૈયદ અલી શાહ િગલાનીના 

િનધનને પગલે કાäમીર ઘાટીમાં ઈ×ટરનેટ સેવા બંધ કરી 

દъવાઈ છъ. આઈ પી કાäમીર િવજય કЮમારъ જણાãયું 

કы, કાäમીરમાં ઈ×ટરનેટ સેવા ખોટવાઈ ગઈ છъ. જÜમુ-

કાäમીરના પૂવ↓ મુÅયમંĦી મહબૂબા મુÙતીએ Ţીટ કરી 

શોક ãયŪ કરતા લÅયું કы, િગલાની સાહબના િનધનના 

સમાચારથી દખુી છું. 

સગીર બહъને ષડયંĦ કરી 
બળાÓકારના આરોપમાં 
સગા ભાઇને ફસાãયો 

મુંબઈ

મુબંઇમા ં એક ચ℮કાવનારો મામલો સામ ે આãયો છъ. 

Ëયા ંએક ãયિŪન ે પોતાની સગીર બહъન પર બળાÓકાર 

ગુ રવાના આરોપસર બ ેવષ↓ સધુી કારાવાસમા ંરાÅયા બાદ 

છોડી મŭૂામા ંઆãયો છъ. પોÄસો કોટ↓મા ંબહъન ેçવીકાયુ↨ છъ 

કы, તણે ેપોતાના ભાઇ પર ખોટો આરોપ લગાãયો હતો. જનેા 

પછી કોટ‼ તનેા ભાઇન ેછોડી મŭૂાનો આદъશ કયђ↓. મીЧડયા 

Чરપોટ↓ અનસુાર, 2 વષ↓ પહъલા આ ãયિŪન ેપોતાની સગીર 

બહъનની પર વારѕવાર બળાÓકાર કરવાના આરોપસર જલેમાં 

ધકыલી દъવામા ંઆãયો હતો. પરѕત ુછોકરીએ ખલુાસો કયђ↓ 

છъ કы, તણે ેપોતાના બોયĭ ‹ડના કહъવાથી પોતાના ભાઇ પર 

બળાÓકારનો આરોપ લગાãયો હતો. 

નવી Чદàહી

િહѕદુ  સમહૂના Ĭકાશ િહѕદુ ને 

કિથત ટъÄસ ચોરીના એક કыસમાં 

ЩçવÓઝરલ×ેડની ફыડરલ કોટ↓માથંી રાહત 

નથી મળી. ફыડરલ કોટ‼ જણાãયુ ં કы, 

Ĭકાશ િહѕદુ એ ૧૩.૭ કરોડ ડોલર 

(આશરъ ૧,૦૦૦ કરોડ λિપયા)નો 

ટъÄસ ભરવો પડશ.ે કોટ‼ તમેની સપંિǼ 

ĭЫઝ કરવાના આદъશન ેપણ મા×ય હъર 

કયђ↓ છъ. 

૭૬ વષЪ↓ય Ĭકાશ િહѕદુ  યરુોપમાં 

િહѕદુ  જથૂના ચરેમને છъ. ગોપીચદં 

િહѕદુ , Ĭકાશ િહѕદુ , અશોક 

િહѕદુ  અન ે એસપી િહѕદુ  આ ૪ 

ભાઈઓ િહѕદુ  Ġપુના કતા↓હતા↓ 

છъ.   ЩçવÓઝરલ×ેડની સવђ↓Éય અદાલત 

(ફыડરલ િĺÚયનુલ)એ બધુવારъ Щçવસ 

ટъÄસ ઓથોЧરટીના આદъશન ે સાચો 

ઠъરવીન ેĬકાશ િહѕદુ  પર ૧૩.૭ કરોડ 

ડોલરનો પાછલા વષ↓નો બાકЫ ટъÄસ 

દъણુ ં છъ તમે કЅ ં હતુ.ં આ દъણદારી 

૨૦૦૮થી ૨૦૧૭ના વષ↓ દરિમયાનની 

છъ.  Ĭકાશ િહѕદુ  પર એવો આરોપ છъ 

કы, તમેણ ે ટъÄસ બચાવવા માટъ પોતાને 

મોનકેોના નાગЧરક ગણાãયા હતા અને 

સપંિǼની વàેય ુ પણ ઘટાડીન ે બતાવી 

હતી. આ કિથત હъરાફыરી Óયારъ સામે 

આવી Ëયારъ ૩ વષ↓ પહъલા િનવાના 

Ĭોિસકયટુસ› માનવ તçકરીના એક 

કિથત કыસમા ં તમેના પЧરવાર અગંે 

તપાસ શλ કરી. ત ેકыસ િનવા િવલા 

સાથ ે સકંળાયલેો હતો Ëયા ં Ĭકાશ 

િહѕદુ નો પЧરવાર રહъતો હતો. 

તપાસ બાદ Ĭોિસકયટુસ› ટъÄસ 

અિધકારીઓન ે જણાãયુ ં કы, Ĭકાશ 

િહѕદુ  એવો દાવો કરъ છъ કы, તઓે 

૨૦૦૭ના વષ↓થી જ મોનાકોમા ંરહъ છъ 

પરѕત ુ તઓે હજ ુ પણ ЩçવÓઝરલ×ેડમાં 

વસી રΝા છъ. તમેણ ે પોતાની સપંિǼ 

ઓછી બતાવી છъ અન ે મોનાકોમાં 

રહъવાનો દાવો કયђ↓ જથેી ЩçવÓઝરલ×ેડમાં 

તમેન ેઓછો ટъÄસ લાગ.ે 

Ĭકાશ િહѕદુ ને ૧૦૦૦ કરોડનો ટъÄસ 
ભરવા તેમજ સંપિǼ સીઝ કરવા આદъશ

હЧરયાણા

કы×ĩ સરકારના Ħણ કжિષ કાયદાઓ 

િવλˇ ગત ઘણા મિહનાઓથી Ĭદશ↓ન 

કરી રહъલા ખેડૂત નેતા રાકыશ Чટકюતએ 

બીજેપી અને કы×ĩ સરકાર પર િનશાનો 

સા˜ો છъ. િસરસામાં Чટકюતે કЅં 

કы, બીજેપીથી ખતરનાક કોઇ પાટЪ↓ 

નથી. આ સાથે જ તેમણે િવવાદાçપદ 

િનવેદન આપતા કЅં કы, યૂપીમાં ચૂંટણી 

પહъલા કોઇ મોટા િહѕદુ લીડરની હÓયા 

થઇ શકы છъ. હЧરયાણાના િસરસામાં 

ખેડૂત સંÜમેલનમાં ભાગ લેવા 

પહ℮ચેલા ભારતીય ખેડૂત યૂિનયનના 

નેતા રાકыશ Чટકюતે બીજેપી સરકાર 

પર મોટો આરોપ લગાãયો છъ. Чટકюતે 

કЅં કы યૂપી ઇલÄેશન પહъલા કોઇ 

મોટા િહѕદુ લીડરની હÓયા થશે. તેમણે 

કЅં કы, તેમનાથી બચીને રહъ  અને 

તેઓ કોઇ મોટા િહѕદુ લીડરની હÓયા 

કરાવીને દъશમાં િહѕદુ-મુસલમાન કરીને 

ચૂંટણી તવા માંગે છъ. 

ખેડૂત નેતા Чટકюતે કЅં કы, બીજેપીથી 

ખતરનાક કોઇ બી  પાટЪ↓ નથી. 

જે લોકોએ બીજેપીને બનાવી હતી, 

આજે તે નેતાઓને પણ ઘરમાં કыદ કરી 

લેવામાં આãયા છъ. Чટકюતે કЅં કы, આ 

દъશ પર ‘સરકારી તાિલબાનીઓ’નો 

કબ  થઇ ગયો છъ. 

યૂપી ઇલેÄશન પહъલા થશે િહѕદુ 
લીડરની હÓયા ઃ રાકыશ Чટકюત

ચંદીગઢ

પં બના કપુરથલા િજ·ામાં બે 

ãયિŪ પાસેથી આંતરરા∆ીય બ રમાં 

૧૦૦ કરોડની Чકіમતનું વીસ ЧકલોĠામ 

હъરોઇન પકડવામાં આãયું હોવાનું 

પં બ પોલીસે જણાãયું હતું. 

પકડાયેલા બંનેને જણા સØલાયર 

અને ડીલર છъ અને તેમને ઓળખી 

કાઢવામાં આãયા છъ. તેમા બલિવ×દર 

િસંઘ હોિશયારપુરના સારѕગવાલ 

ગામનો છъ અને પીટર મસીહ જલંધરના 

બçતી દાિનશમંડા િવçતારનો છъ. પીટર 

સામે બે ફોજદારી કыસ ન℮ધાઈ ચૂÄયા 

છъ. રાËયના ડી પી Чદનકર ગુΆાએ 

સǼાવાર િનવેદનમાં જણાãયું હતું કы 

પોલીસ ટીમે કપૂરથલા ખાતે ચકાસણી 

દરિમયાન ĺક અને કારને આંતરી હતી. 

આ વાહનોની તપાસ કરવામાં આવતા 

તેમની પાસેથી 20 ЧકલોĠામ હъરોઇન 

પકડાયુ હતુ.

આ વાહનોના ļાઇવરાએ ભાગી 

જવાનો Ĭય  કયђ↓ હતો, પરѕતુ તે તરત 

જ પકડાઈ ગયા હતા. પોલીસે તેમની 

પાસેથી એક-એક ЧકલોĠામના એવા 

વીસ હъરોઇનના પેકыટ જΆ કયા↓ હતા, 

એમ ડી પીએ જણાãયું હતું.

નાગાૈર 

રાજçથાનના નાગૌરમાં તૂફાન પ અને ĺકĺેલર વŵેના 

ગમÅવાર અકçમાતમાં ૧૨ Ĭવાસીઓનાં મોત થયાં હતાં અને 

છ લોકો ગંભીર રીતે ઘવાયા છъ. માગ↓ દુઘ↓ટનામાં માયા↓ ગયેલાં 

તમામ લોકો મÖયĬદъશના ઉŹૈન િજ·ાના એક જ ગામના 

વતની હતા. અકçમાતમાં સામા×ય ઈ  સાથે બચી ગયેલાં 

એક યાĦાળુએ જણાãયા અનુસાર રાજçથાનના રામદъવરા 

સિહત િવિવધ çથાનો ઉપર દશ↓ન કરીને પુæકર તરફ જઈ રΝા 

હતાં Óયારъ જ મÖયĬદъશના યાĦાળુ અકçમાતનો ભોગ બ×યા 

છъ. પમાં ૧૮ લોકો સવાર હતાં. બ³−³ે વાહનો પૂરઝડપે જઈ 

રΝા હતાં અને તૂફાન પમાં જλર કરતાં વધારъ લોકો સવાર 

હતાં. અહъવાલો અનુસાર ઘટનાçથળъ જ આઠ લોકોનાં મોત 

થયાં હતાં અને અ×ય ચાર લોકોએ રçતામાં દમ તોડી દીધો 

હતો. ઘાયલો હાલમાં િબકાનેરની પીબીએમ હોЩçપટલમાં 

સારવાર હъઠળ છъ. વડા Ĭધાન નરъ×ĩ મોદીએ ઘટનાની ણ 

થતાં જ દુઃખની લાગણી ãયŪ કરી તકોના પЧરવારજનોને 

૨-૨ લાખ λિપયા અને ઘાયલોને ૫૦-૫૦ હ રની આિથ↓ક 

સહાય આપવાની હъરાત કરી હતી. મુÅયમંĦી િશવરાજિસંહ 

ચૌહાણે પણ તકોના પЧરવારજનોને રાËય સરકાર તરફથી 

૨-૨ લાખની આિથ↓ક સહાય અને ઘાયલોની સારવારનો ખચ↓ 

ઉઠાવવાની હъરાત કરી છъ.

પં બમાં કપૂરથલાથી λ. 100 કરોડનું 
હъરોઇન ઝડપી પડાયું, બેની ધરપકડ

રાજçથાનમાં ĺક તેમજ પ ટકરાતાં 
૧૨ યાĦાળુનાં મોત : છને ગંભીર ઈ

જેલમાં બંધ ગગ રાે માેટી ગ સ કેટ ચલાવી ર ા હાેય તેવી શંકા  કરાઈ

કણા↓ટક

કણા↓ટકના બ′Æલોર શહъરમાં 

થયેલા એક ગમÅવાર અકçમાતમાં 

તાિમલનાડુના ધારાસÛય વાઈ 

Ĭકાશના પુĦ અને પુĦવધુ સિહત સાત 

લોકોના મોત થયા છъ. બ′Æલોર ન ક 

કોરમંગલા પાસે એક ઓડી થાંભલા 

સાથે ટકરાઈ હતી. ઓડી કારની ઝડપ 

એટલી હતી કы, થાંભલા સાથે અથડાયા 

બાદ તેના ચỲથરા ઉડી ગયા હતા. જેમાં 

ધારાસÛયના પુĦ કλણા સાગર તેમજ 

પુĦવધુ િબંદુના મોત થયા હતા.

સોમવારъ મધરાતે બે વાÆયે આ 

અકçમાત સ ↓યો હતો. ઓડીમાં 

કЮલ સાત લોકો મુસાફરી કરી રΝા 

હતા. જેમાં ચાર પુλષ અને Ħણ 

મિહલાઓનો સમાવેશ થતો હતો. 

અકçમાત એટલો ભયાવહ હતો કы 6 

લોકોના çથળ પર જ મોત થયા હતા 

અને અ×ય એક ãયિŪએ હોЩçપટલ 

ખસેડાતી વખતે રçતામાં વ ગુમાãયો 

હતો. હાલમાં મોતને ભેટъલા જેટલા 

લોકોની ઓળખ થઈ છъ તેમના 

પЧરવારજનોને સૂચના અપાઈ છъ.

બ′Æલોરમાં કાર અકçમાતમાં  
MLA સિહત 7 લોકોના મોત
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¼køk-2
“¼÷kE (Lkufe)yu LkÚke fu ík{u ík{khk {w¾ 

Ãkqðo íkhV yÚkðk Ãkrù{ íkhV fhe ÷eÄk. Ãkhtíkw 
¼÷kE(Lkufe) yu Au fu fkuE {Lkw»Þ yÕ÷knLku yLku 
ytrík{ rËðMk (fÞk{ík)Lku yLku Vhe~íkkykuLku yLku 
yÕ÷knLkk Ä{oøkútÚkkuLku yLku yÕ÷knLkk ÃkÞøktçkhkuLku 
ÓËÞÃkwðof {kLku..... y™u Mk{ÞMkh çktËøke fhu 
(Lk{kÍ MÚkkrÃkík-fkÞ{ fhu) yLku Ífkík (VhSÞkík 
ËkLkÃkwýÞ) ykÃÞk fhu....... yk Au MkíÞ{køkeo ÷kufku 
yLku yk s ÷kufku MktÞ{e (ÃkhnuÍøkkh-{w¥kffe) 
÷kufku Au.” («fhý 2, &÷kuf 177Lkku yuf ¼køk)

nðu ykÃkýu fwhkLk {SË{ktLkwt yu çkkuÄð[Lk 
òuEyu su{kt ÍfkíkLke hf{ fu fkuE çkeS ðMíkw Ãkh 
fkuLkku yrÄfkh Au yux÷u fu ÍfkíkLke hf{ fu çkeSðMíkw 
fkuLkk fkuLkk Ãkh yLku fÞk fÞk fkÞkuo{kt ¾[o fhe þfkÞ 
Au. yk çkkuÄð[Lk yk «{kýu Au :-

“ËkLk ÃkwÛÞ (MkËfkík-Ífkík)Lkku {k÷ íkku 
¾he heíku Ërhÿku (økheçkku-Vfehku) yLku rLkÄoLkku 
({kuníkkòu-{eMfeLkku) {kxu Au, yLku yu ÷kufku {kxu 
Au su yku ÍfkíkLkk fk{fks (rnMkkçk-rfíkkçk) {kxu 
rLkÞwõík Au,yLku íku{Lkk {kxu Au su{Lkk ÓËÞ {kune 
÷uðk(÷ku¼kððk)Lkku ykþÞ nkuÞ. WÃkhktík økhËLkku 
Akuzkððk (økw÷k{kuLku Mðíktºk-ykÍkË fhðk){kxu 
íkÚkk ËuðkËkhku (fhsËkhku)Lke MknkÞ fhðk {kxu yLku 
yÕ÷knLke ðkx{kt (MkËTfkÞkuo{kt) yLku MkkÄLk ðøkhLkk 
ðxu{køkwoyku ({wMkkVhku) {kxu Au. yk yuf VhSÞkík 
fkÞo Au yÕ÷kn íkhVÚke, yLku yÕ÷kn MkðuoLke òý 
hk¾Lkkh yLku yrík znkÃký(rnf{ík)ðk¤ku Au.” 
(«fhý 9, &÷kuf 60)

«fhý 9 Lkk WÃkhLkk &÷kuf 60Lkku Mkkh yu Au fu 
ÍfkíkLke hf{ Lke[u «{kýu ykX fkÞkuo {kxu ðnu[ýe 
fhe þfkÞ Au :-

(1) Ërhÿku (økheçkku-Vfehku)Lke MknkÞ {kxu (2) 
rLkÄoLkku ({kuníkkòu-{eMfeLkku)Lke MknkÞ {kxu (3)
ÍfkíkLkk LkkýkLkk rnMkkçk rfíkkçkLkk f{o[kheykuLku 
{nuLkíkkÃkýk (Ãkøkkh)Lke [wfðýe {kxu. ½ýk RM÷k{e 
Ëuþku{kt Mkhfkh íkuLke {wÂM÷{ «ò ÃkkMkuÚke Ífkík ðMkw÷ 
fhu Au íkÚkk íku{Lkk ÃkkMku yuf Ífkík ¼tzku¤ Ãký nkuÞ 
Au, suLkku rnMkkçk rfíkkçk sYhe nkuÞ Au. (4) ÓËÞ 
{kune ÷uðk (÷ku¼kððk)Lkk ykþÞLkku yÚko yu ÚkkÞ 

Au fu yuðk sYhík{tËku Lku MknkÞ fhðe, suykuuyu Lkðk 
{wMk÷{kLk íkhefu RM÷k{ Ä{o ytøkefkh fhu÷ Au. 
ykLkwt fkhý yu Au fu òu íku sYhík {tËkuLku MknkÞ Lknª 
fhðk{kt ykðu, íkku fËk[ íkuyku RM÷k{ Ä{o AkuzeLku 
ÃkkAk ÃkkuíkkLkk yMk÷ Ä{o íkhV ð¤e sþu. {w¤ ykþÞ 
íku{Lke sYheÞkíkkuLku æÞkLk{kt hk¾ðkLkku Au. RM÷k{Lkk 
ytrík{ ÃkÞøktçkh Mkknuçk (Mk.y.ð.)Lkk Mk{Þ{kt 
yhçk Ëuþ{kt ½ýk rçkLk{wÂM÷{ 
MkhËkhku níkk, su{Lku ÍfkíkLkk 
LkkýkÚke MknkÞ fhðk{kt ykðu÷ 
níke. ÃkAe íkuyku RM÷k{ Ä{oLke 
Ífkík {ktÚke MknkÞLke ðnU[ýeLke 
W¥k{ ÃkØrík òuELku {wMk÷{kLk ÚkE økÞk níkk. íkuÚke 
ÍfkíkLke hf{ {ktÚke rçkLk {wÂM÷{ku {ktÚke Lkðk {wÂM÷{ 
ÚkLkkhkykuLku MknkÞ fhe þfkÞ Au. (5) økw÷k{kuLku 
Mðíktºkíkk (ykÍkËe) yÃkkððk hf{Lke [wfðýe {kxu 
(6) ËuðkËkhku (fhsËkhku)Lku Ëuðk (fhs) {ktÚke 
{wõík fhkððk {kxu (7)yÕ÷knLke ðkx{kt MkËfkÞkuo 
{kxu, ¾kMk fheLku su{kt økuh RM÷k{e ÔÞðMÚkkLku çkË÷u 
RM÷k{e ÔÞðMÚkk MÚkkÃkLkk fhðk {kxu (8) MkkÄLk 
ðøkhLkk ðxu{køkwoyku({wMkkVhku)Lke Mkøkðzku yLku 

MkwrðÄk {kxu.
WÃkh çkíkkðu÷k ykX fkÞkuo rMkðkÞ ÍfkíkLke hf{Lkku 

WÃkÞkuøk Lk fhðku òuEyu. òu fkuE yLÞ fkÞo {kxu 
fkuELku MknkÞ fhðe nkuÞ yÚkðk fkuE rçkLk{wÂM÷{Lku 
MknkÞ fhðe nkuÞ, íkku íku {hSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ íkhefu 
MknkÞ fhe þfkÞ Au. {wÂM÷{kuLkk «kÚkoLkk MÚkkLk 
{MSËLkk çkktÄfk{ {kxu Ãký ÍfkíkLke hf{Lkku 

WÃkÞkuøk LkÚke ÚkE þfíkku.
ÍfkíkLke fkÞo ÃkØrík nuX¤ 

hf{Lke økýºke fhðk {kxu 
yuf ©æÄk¤wLke fw÷ MktÃkr¥k, su 
íkuLkk ÃkkMku yuf ð»ko MkwÄe hne 

nkuÞ, íkuLkku rnMkkçk fhðk{kt ykðu Au. yk MktÃkr¥k{kt 
íkuLkk ÔÞÂõíkøkík ðÃkhkþ {kxuLkk {fkLkLke rft{ík íkÚkk 
VLkeo[h, fÃkzkt ÷¥kk ðøkuhuLke rft{ík íkuLke fw÷ MktÃkr¥k{kt 
LkÚke ÷u¾kíke, fkhýfu yk Mkðuo ðMíkwyku íkuLkk ÔÞÂõíkøkík 
ðÃkhkþ{kt Au. y÷çk¥kk MkkuLkk, [ktËe íkÚkk nehk {kuíkeLkk 
ÍðuhkíkLke rft{ík MktÃkr¥k íkhefu økýkÞ Au yLku íkuLkk Ãkh 
Ífkík fkZðe ÍYhe Au. sYhík{tËkuLku Ífkík ykÃkðkLke 
fkÞo ÃkØrík rð»ku fwhkLk {SËLkk «fhý 2Lkk &÷kuf 
262, 263 yLku 264 {kt su ykËuþku ykÃkðk{kt 

ykðu÷ Au íkuLkk ¾w÷kMkk yLkwMkkh ºký çkkçkíkkuLku ¾kMk 
æÞkLk hk¾ðe òuEyu, su yk «{kýu Au :-

1. Ífkík ykÃkLkkh Ífkík ÷uLkkh Ãkh fkuE WÃkfkh 
fhe hÌkku Au yuðe ðíkoýwf fËkrÃk Lk fhðe òuEyu.

2. Ífkík ÷uLkkhLku fkuE Ãký «fkhLkku {kLkrMkf fu 
yLÞ ºkkMk Lk ykÃkðku òuEyu.

3. Ífkík ÷uLkkhLku ÍfkíkLke hf{Lkku MktÃkwýo yLku 
rçkLk þhíke {k÷ef çkLkkðe Ëuðku òuEyu yLku fkuE Ãký 
«fkhLke þhíkku Lk hk¾ðe òuEyu.

ÍfkíkLke fkÞo ÃkØrík nuX¤ ©æÄk¤wyku 
(R{kLkðk¤kyku), suyku yk ÃkØrík nuX¤ Ífkík 
ykÃke þfíkk nkuÞ, íku{Lkk {kxu fwhkLk {SËLkk 
ykËuþku yLkwMkkh yk VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ Au. íku{ 
Aíkkt fwhkLk {SË{kt {hSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ {kxu Ãký 
yMktÏÞ ykËuþku ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. yk rð»kuLkwt yuf 
çkkuÄð[Lk yk «{kýu Au :-

“(nu ÃkÞøktçkh), ík{kuLku yk «&™ fhðk{kt ykðu Au 
fu y{u yÕ÷knLke ðkx{kt þwt yLku fux÷ku ¾[o fheyu 
? ík{u íku{Lku fnku fu ík{khe sYheÞkík fhíkkt ík{khk 
ÃkkMku su ðÄkhu nkuÞ íku. ykðe heíku yÕ÷kn ík{khk {kxu 
MÃkü ykËuþku ðýoðu Au, suÚke ík{u yk søkíkLkk SðLk 
yLku ykøk¤Lkk SðLk (yk¾uhík), çktLku WÃkh rð[kh 
{LkLk fhku.” («fhý 2, &÷kuf 219)

fwhkLk {SËLkk WÃkhLkk çkkuÄð[Lk Úkfe òýðk 
{¤u Au fu RM÷k{ Ä{o ËkLk ÃkwÛÞLku çknw s {níð 
ykÃku Au. RM÷k{ Ä{oLke ÍfkíkLke ðnU[ýeLke yk 
W¥k{ ÃkØrík yLkwMkkh òu Ãk]Úðe ÃkhLkku Ëhuf {Lkw»Þ, 
suLke LkkýkrfÞ rMÚkrík Xef nkuÞ, ÃkkuíkkLke yLku ÃkkuíkkLkk 
fwxwtçkLke sYheÞkíkÚke ðÄkhuLkwt yLku òu yu Lk ÚkE þfíkwt 
nkuÞ, íkku ÃkkuíkkLke MktÃkr¥k {ktÚke y{wf ¼køk ykðe heíku 
heçkkíke {kLkðíkkLkk fÕÞký yLku Wíf»ko fksu ¾[o fhu, 
íkku ¾hu¾h yk Ãk]Úðe Ãkh fkuE Ãký {Lkw»Þ ¼wÏÞku fu 
Ërhÿ Lk hnu.

RM÷k{ Ä{oLke Ífkík ðnU[ýeLke yk W¥k{ 
ÃkØrík yLku ÔÞðMÚkk Ãkh søkíkLkk Ëhuf ËuþLkk 
yÚkoþk†eykuyu Mkkhe heíku yÇÞkMk fhðku òuEyu 
yLku íkuLkk Ãkh Íeýðx Ãkqðof rð[kh fhðku òuEyu, 
fkhý fu òu íku ÃkØríkLku ¾hu¾h y{÷{kt {wfðk{kt 
ykðu íkku søkíkLkk Ëuþku {ktÚke økheçkkE ½ýk ytþu Ëwh 
ÚkE þfu Au.                                                  Mk{kó.

ઈસ્લામની આરસી
કાિસમ અ ાસ

એ 
વખતે વડા Ĭધાન તરીકы પંЧડત જવાહરલાલ નેહι હતા. તા. 

૨-૧૦-૧૯૫૬ના રોજ કяєĠેસીઓએ અમદાવાદમાં પંЧડત 

નેહιની જાહъરસભાનું આયોજન કયુ↨. તેની સામે મહાગુજરાતની 

માગણી કરી રહъલ જનતા પЧરષદъ અમદાવાદમાં સમાંતર જાહъરસભા 

યોજવાની જાહъરાત કરતાં વાતાવરણ તંગ થઈ ગયું.

નેહιની લોકિĬયતા

પંЧડત નેહιની સામે જાહъર સમાંતર સભા કરવી તે નાનીસૂની 

વાત નહોતી. એ Чદવસોમાં પણ નેહιની લોકિĬયતા જબરદçત હતી. 

આ Åયાલ સાથે જ જનતા પЧરષદъ જનતા પЧરષદની સમાંતર સભાને 

સફળ બનાવવા જબરદçત મહъનત ઉઠાવી. સમાંતર સભામાં હાજરી 

આપવા માĦ અખબારી અપીલો આવી. લગભગ રોજ રોજ Ĭચાર 

માટъની આઠથી દસ જાહъરસભાઓ જુદા જુદા િવçતારોમાં યોજવાનંુ 

શλ કરી દીધંુ. આ સભાઓમાં ઇંદુલાલ યાિΦક, ĮΜકЮમાર ભž, 

હЧરહર ખંભોળજા, જયંતી દલાલ, કરસનદાસ પરમાર, Ĭબોધ રાવળ, 

અહъમદિમયાં શેખ, હЧરĬસાદ ãયાસ, હબીબુરી રહъમાન, રѕજનબહъન 

દલાલ, વીરબાળા નાગરવાЧડયા, િવનોЧદની નીલકіઠ, બડાિમયાં 

પીરઝાદા, બુલાખી નવલખા વગેરъ Ĭવચનો કરતાં હતાં. આ માટъ એક 

સભા પછી વŪાઓ એકથી બીજી સભામાં મોડી રાત સુધી ЧરΤામાં 

ઝડપભેર ફરી વળતા હતા અને સભાઓ મધરાત પછી પણ ચાલતી 

હતી. સભાઓમાં હજારોની સંÅયામાં ભાઈઓ-બહъનો હાજર રહъતાં 

હતાં. મહાગુજરાતની લડતને વેગ આપવામાં કяєĠેસી આગેવાનોનાં 

ઉäકыરણીજનક Ĭવચનોનો પણ મોટો ફાળો છъ. ઠાકોરભાઈ દъસાઈનાં 

Ĭવચનો તો ખાસ ઉäકыરણીજનક હતાં અને તેથી આ સભાઓમાં 

મહાગુજરાતને જ લΣયાંક બનાવીને તીખાં તમતમતાં Ĭવચનો કરતાં 

અને તે રીતે લોકોનો ઉÓસાહ વધારતા હતા.

મહાગુજરાત ના મળъ

૨૩-૯-૫૬ના રોજ કяєĠેસ હાઉસના મેદાનમાં સભા થયેલી. 

કяєĠેસની સભાઓ કяєĠેસ હાઉસ મેદાન િસવાય Äયાંય મળી શકы તેવું 

વાતાવરણ જ ન હતું. તેથી કяєĠેસી આગેવાનો તેમના મેદાનમાં જ સભા 

કરીને Ĭવચનો કરતા હતા અને છાપાંઓમાં મોટા અΤરъ છપાવતાં. 

૨૩મીની કяєĠેસ હાઉસની સભામા ંઠાકોરભાઈ દъસાઈએ જણાવેલું કы, 

‘આ મહાગુજરાતવાળાને મહાગુજરાત નથી જોઈતું. તેમને તો કяєĠેસને 

ખતમ કરવી છъ. તેઓ ગોળીબારની વાતો જ કરъ છъ અને શહીદોની 

વાત કરъ છъ. ગોળી ઉપર કોઈનાં નામ-સરનામાં લખેલાં હોતાં નથી. 

આનાથી તેમનાં Чદલ ઘવાયેલાં છъ તેમ કહъ છъ, પરѕતુ કારણ કોઈ જુદું 

જ છъ. ગોળીબાર ન થાય તો અંધાધૂંધી ãયાપી જાય. તોફાની તǽવો 

જોડે કાંઈ ગરબા ગવાતા નથી, તાળીઓ પાડવાથી કіઈ મહાગુજરાત 

ન મળъ.’ મહાગુજરાત તરફЫ વાતાવરણ જામતંુ જતું હતું અને રોજરોજ 

ãયવЩçથત થતંુ હતું, તેથી ગુજરાતના ΤિĦય આગેવાનો પણ એકઠા થયા. 

આ ΤિĦય આગેવાનોની એક બેઠકમાં નટવરિસંહ સોલંકЫ, ઉદъિસંહ 

વડોદЧરયા, છી³−³ાિસંહ અટાЧરયા, શંકરિસંહ રાઓલ, હЧરિસંહ ચાવડા 

વગેરъએ Ĭવચનો કરી મહાગુજરાતની લડતને ટъકો જાહъર કયђ↓. આથી 

ગુજરાતના ΤિĦય સમાજમાં તેની સારી એવી અસર થઈ અને ΤિĦયોની 

નેતાગીરીમાં અસરકારક ભાગલા પડયા. ΤિĦયોનો એક તરફЫ જે ટъકો 

કяєĠેસને હતો તેના બદલે મહાગુજરાતના આંદોલનને પણ ΤિĦયોનો 

ટъકો બહુ જ આવકારદાયક, ફળદાયી રΝો.

નેહιની લાગણી

બીજી ઑÄટોબરની સમાંતર સભાની છъવટની તૈયારીઓ માટъની બેઠક 

રિતલાલ ખુશાલદાસ પટъલના, ગાંધીધામ રъલવે çટъશનની સામેના ખાંચામાં 

આવેલા બંગલામાં મળી અને Óયાં સમાંતર સભાના કાય↓ĝમ અંગેની 

િવગતો જાહъર કરી. Óયારъ એ જ અરસામાં તા. ૧-૧૦-૫૬ના રોજ પંЧડત 

નેહι રાજકોટ આવી પહ℮Éયા. તેમણે રાજકોટની જાહъરસભામાં એમ 

જણાãયું કы ભાષાવાદીઓ Ĭચારથી કяєĠેસને તોડવા માગે છъ. િજમખાના 

મેદાન ઉપરની િવશાળ મેદનીને ૩૦ િમિનટ સુધી સંબોધીને પંЧડતજીએ 

કЅં કы, ‘એક ãયવçથા અને બીજી ãયવçથા વŵે દીવાલ ઊભી થવાનો 

તેમાં ભય રહъલો છъ. ગોળીબારનો ઉ·ેખ કરતાં પંЧડતજીએ કЅં કы, 

ખુવારી થઈ તેથી મને દુઃખ થાય છъ. તે દુઃખ અમદાવાદ કы ગુજરાતનું નથી 

પરѕતુ આખા દъશનું છъ. Ч˛ભાષીના િનણ↓યથી ગુજરાતની Ĭજાને અણધાયђ↓ 

આઘાત પહ℮Éયો છъ, પરѕતુ આ િનણ↓ય પાલ↓મે×ટъ લીધો છъ.’

સમાંતર સભા

દરિમયાન બીજી ઑÄટોબરъ યોજાનારી સમાંતર સભા માટъ બહારથી 

આવનારા લોકોને અમદાવાદમાં રહъવા-જમવા માટъ શહъરની પોળъ પોળъ 

સ′કડો માણસોએ çવેÉછાએ ãયવçથા કરી અને રસોડાં ઊભાં કયા↨ હતાં. 

સમાંતર સભામાં હાજર રહъવા નજીકના િજ·ાના લોકોને ખાસ અપીલ 

કરવામાં આવી હતી.  (ĝમશઃ આવતા અંકы)
(માિહતી સૌજ×ય ઃ ડૉ. િવËયા યાદવ)

જવાહરલાલ નેહરુની જાહેરસભા સામે ઇંદુચાચાની સમાંતર સભા

Ĭકરણ-૭

દъવે×ĩ પટъલ સંપક↕ :+91 98792 07102

સભાઅાેમાં ઇંદુલાલ યાિજ્ઞક, હ્મકુમાર ભટ્ટ, હિરહર 
ખંભાેળજા, જયંતી દલાલ, કરસનદાસ પરમાર, બાેધ 
રાવળ, અહેમદિમયાં શેખ, હિર સાદ ાસ, હબીબુરી 
રહેમાન, રંજનબહેન દલાલ, વીરબાળા નાગરવાિડયા, 
િવનાેિદની નીલકંઠ, બડાિમયાં પીરઝાદા, બુલાખી 

નવલખા વગેરે વચનાે કરતાં હતાં.
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કાબુલ

અમેЧરકાએ ભલે અફઘાિનçતાન 

છોડી દીધું હોય પરѕતુ તે હજુ પણ 

Óયાં આતંકવાદીઓ િવλˇ પોતાની 

એÄશન ચાલુ રાખશે. અમેЧરકЫ 

સેનાના ઓЧફસરъ જણાãયું કы, આગામી 

Чદવસોમાં જλર પડશે તો અમેЧરકા 

આતંકવાદીઓ િવλˇ એરçĺાઈક 

કરી શકы છъ. ખાસ વાત એ છъ કы, 

ઓЧફસરના કહъવા Ĭમાણે અમેЧરકા 

આ કામ માટъ તાિલબાનનો સાથ લઈ 

શકы છъ. અમેЧરકЫ સેનાના જનરલ 

માક↕ િમલીના કહъવા Ĭમાણે અમેЧરકા 

અફઘાિનçતાનમાં ઉપЩçથત ઈçલાિમક 

આતંકવાદીઓ િવλˇ એરçĺાઈક કરી 

શકы છъ. ભિવæયમાં તાિલબાન સાથે 

સહયોગ સાધીને પણ તેવું કરવામાં 

આવી શકы છъ. માક↕ િમલીએ જણાãયંુ 

કы, તાિલબાન એક ĝвર સંગઠન છъ 

અને તે હજુ પણ દશકાઓ પહъલા 

હતું તેવું જ છъ. કы અફઘાિનçતાનમાં 

તાિલબાનનું ભિવæય શું હશે તેનો 

અÓયારથી કોઈ અંદા  ન લગાવી 

શકાય. આગામી થોડા સમય સુધી 

અફઘાિનçતાન અને તાિલબાન પર 

નજર રાખવી પડશે. અમેЧરકЫ સનેાના 

ઓЧફસરના કહъવા Ĭમાણે તાજેતરમાં 

અમેЧરકાએ Ëયારъ લાખો લોકોનું 

રъçÄયુ કયુ↨ તે સમયે અમેЧરકા અને 

તાિલબાન વŵે Ĭોફыશનલ સંબંધો 

રΝા. કારણ કы, તાિલબાને અમેЧરકЫ 

નાગЧરકો માટъ એરપોટ↓ સુધીનો સેફ 

પેસેજ તૈયાર કયђ↓ હતો. ઉ·ેખનીય 

છъ કы, અમેЧરકાએ અફઘાિનçતાન 

છો ું તે પહъલા પણ ISIS-K િવλˇ 

એરçĺાઈક કરી હતી. 

કોલકાતા

ભારતને ઘેરવાની નીિતના ભાગλપે 

ચીને હવે ભારતના Ĭભાવ ધરાવતા 

િહ×દ મહાસાગર ΤેĦ સુધી પોતાની 

પહъલી ĺેન દોડાવી છъ.

ચીનનો સામન લઈને આ ĺેન 

Üયાનમાર સરહદથી છъક પિΌમ 

ચીનના િબઝનેસ હબ ગણાતા ચ′ગદુ 

સુધી પહ℮ચી છъ. આ રъલ અને રોડ 

લાઈનની મદદથી હવે ચીનની પહ℮ચ 

બંગાળની ખાડી સુધી થઈ છъ.

ચીનના મીЧડયાના કહъવા Ĭમાણે 

સામનને ચાઈના-Üયાનમાર પેસેજ 

તરીકы ઓળખાતા λટ પરથી 27 

ઓગçટъ ચ′ગદુ પોટ↓ સુધી લાવવામાંમ 

આãયો છъ. આ ĺા×સપોટ↓ કોЧરડોરમાં 

પહъલા િસંગાપુરથી ચીનનો સામાન 

આંદામન સમુĩ થઈને માલવાહક 

જહાજ થકЫ Üયાનમારના યંગૂન પોટ↓ 

પર પહ℮Éયો હતો. એ પછી રçતા થકЫ 

Üયાનમાર ચીન બોડ↓ર પર આવેલા 

ચીનના િલકાંગ શહъર પર આ સામાન 

પહ℮ચાડાયો હતો.

એ પછી સામાનને રъલવે થકЫ ચ′ગદૂ 

લઈ જવામાં આãયો હતો. આમ ચીન 

હવે િસંગાપુરથી Üયાનમારના રçતા પર 

પણ ડાયુ છъ. િહ×દ મહાસાગર સાથે 

દિΤણ પિΌમ ચીનને કનેÄટ કરવા 

માટъ આ સૌથી આસાન λટ છъ. ચીનનુ 

કહъવુ છъ કы, આ રçતા પરથી થતી 

મુસાફરીમાં 20 થી 22 Чદવસ ઓછા 

લાગી રΝા છъ.

ચીને બંગાળની ખાડી સુધી પોતાની 
પહ℮ચ િવçતારી, ભારત માટъ ખમ

વોિશંÆટન

કોરોનાનો નવો ખતરનાક વેЧરઅ×ટ 

સી.૧.૨ િવΐનાં છ દъશોમાં ફыલાયો 

છъ. આને કારણે આખા િવΐ પર નવો 

ખતરો તોળાઈ રΝો છъ. િનæણાતોનાં 

મતે નવો વેЧરઅ×ટ વધુ ઝડપથી 

સંĝમણ ફыલાવતો હોવાની તેમજ તેનાં 

પર કોઈ વેЩÄસનની અસર થતી નહỲ 

હોવાની ભીિત સવેાઈ રહી છъ. 

આ વેЧરઅ×ટ સૌથી પહъલાં સાઉથ 

આિĭકામાં મળી આãયો હતો. જે હવે 

ચીન, મોરъિશયસ, Æલે×ડ, ×યૂઝીલે×ડ, 

પોટુ↓ગલ, ક℮ગો અને ЩçવÓઝલ ›×ડમાં 

સંĝમણ ફыલાવી રΝો છъ. આને 

વેЧરઅ×ટ ઓફ ઈ×ટરъçટની કыટъગરીમાં 

મૂકવામાં આãયો છъ. સી.૧.૨ પહъલા 

મળી આવેલા સી.૧ વેЧરઅ×ટ કરતા 

તેવધુ Üયૂટъટ થયો હતો આને કારણે 

તે વધુ ખતરનાક બ×યો છъ. તેની 

Üયૂટъશનની ઝડપ બમણી છъ. સાઉથ 

આિĭકાનાં વૈΦાાિનકો ˛ારા તેની 

અસરો પર નજર રખાઈ રહી છъ. 

હાલનાં તબŨы તે બહુ ખમી જણાતો 

નથી પણ વધુ Üયૂટ×ટ તેમજ વેЧરઅ×ટ 

બદલવાને કારણે તે ખમી બની 

શકы છъ.   કોરોનાનાં ડેàટા વેЧરઅ×ટને 

કારણે અમેЧરકામાં તરખાટ મÉયો 

છъ Óયારъ િનæણાતોએ યુરોપમાં પણ તે 

મહાતબાહી મચાવશે તેવી ચેતવણી 

આપી છъ. ડબàયુએચઓએ કЅં છъ 

કы યુરોપનાં અનેક દъશોમાં કыસ વધી 

રΝા છъ.   Щçથિત નહỲ સુધરъ તો ૧ 

ЧડસેÜબર સુધીમાં ૨ લાખ લોકોનાં મોત 

થઈ શકы છъ. યુરોપનાં હъડ હાંસ ╞ુઝે 

કЅં હતું કы, યુરોપમાં મોતનો આંકડો 

ઝડપથી વધી રΝો છъ. 

અફઘાનમાં ભૂખમરો 
અને આિથ↓ક બેહાલી
અફઘાિનçતાનમા ં ૨૦ વષ↓ પછી 
આજનો Чદવસ તાિલબાનો માટъ 
ઐિતહાિસક હતો. અમЧેરકાના 
ને Óવમા ં નાટો દળોએ સપંણૂ↓પણે 
િવદાય લઈ લીધી છъ. આતકંЫઓમાથંી 
શાસક બનલેા તાિલબાનો માટъ દъશમાં 
ફыલાયલેો ભખૂમરો અન ે આિથ↓ક 
કіગાિલયતની Щçથિતન ે દરૂ કરવી એ 
સૌથી મોટો પડકાર છъ. બી બાજુ 
અમЧેરકાએ તાિલબાનન ે ચતેવણી 
આપી છъ કы જλર પડશ ે તો અમે 
અફઘાિનçતાન પર ļોન હમુલો કરતા 
રહીશુ.ં  અમЧેરકન સ×ૈયની િવદાયને 
પગલ ેતાિલબાનો ઊજવણી કરી રΝા 
છъ. પરѕત ુ તમેના માટъ આ ઊજવણી 
લાબંો સમય ચાલ ેતમે નથી. 

તાિલબાને લોકગાયકને 
ગોળી મારી હÓયા કરી

અફઘાિનçતાનમા ં સǼા પર આãયા 
બાદ ચારъ તરફ તાિલબાનનો ખોફ 
ઈ શકાય છъ. બી  તરફ તાિલબાને 

અફઘાિનçતાનની અĩંાબી ખીણમાં 
એક લોક ગાયક ફવાદ અĩંાબીની 
હÓયા કરી નાખંી છъ.તાિલબાનીઓએ 
તમેન ે ઘસડેીન ે ઘરની બહાર લાãયા 
હતા અન ેપછી તમેન ેગોળી મારી દીધી 
છъ. તાિલબાનીઓના આ કжÓય બાદ 
સમĠ િવçતારમા ંચચા↓ છъ કы, તાિલબાન 
ફરી 1996 જવે ુદમનકારી શાસન લાગુ 
કરવા માગં ેછъ. અĩંાબી ખીમ કાબલુથી 
100 Чકમી દરુ ઉǼરમા ંબગલાન Ĭાતંમાં 
છъ. જનેા પર હવ ેતાિલબાનન ુિનયĦંણ 
છъ. એ પછી અહỲયા ઉથલ પાથલ વા 
મળી રહી છъ.

કાબુલઃ અમેЧરકામાંથી અફઘાિનçતાન પરત ફરતા દъશ છોડીને બહાર જવા 
માંગતા લોકોને ભારъ તકલીફોનો સામનો કરવો પડી રΝો છъ. કાબુલ એરપોટ↓ 
તાિલબાનના કÚ માં છъ અને હાલમાં કોઈ આંતરરા∆ીય Ùલાઇટ ચાલી રહી 
નથી. આવામાં હ રોની સંÅયામાં અફઘાની નાગЧરક પાЧકçતાન અને ઇરાન 
બોડ↓ર તરફ વળી રΝા છъ, જેથી દъશની બહાર જઈ શકાય.  પાЧકçતાનમાં 
ખૈબર પાસે બોડ↓ર પર હ રોની સંÅયામાં લોકો અફઘાિનçતાન બાજુ ઊભા છъ. 
તે પાЧકçતાનમાં જવા ઇÉછъ છъ. 

પાક. અને ઇરાન સરહદъ લોકોનો જમાવડો

હэબતુ·ાહ અખુંદ દાના અફઘાનના નેતા 
અફઘાિનçતાનમાં તાિલબાને ઘોષણા કરી છъ કы મુ·ા હэબતુ·ાહ અખુંદ દા 
તેમના સવђ↓ŵ નેતા હશે. એક Чરપોટ↓ મુજબ, તાિલબાને આ ણકારી 
આપી છъ કы અખુંદ દાના માગ↓દશ↓ન મુજબ એક વડાĬધાન કы રા∆Ĭમુખ 
દъશ ચલાવશે. તાિલબાનના સાંçકжિતક આયોગના સÛય અનામુ·ા 
સમાંગાનીએ કિથત રીતે કЅં કы, અખુંદ દા નવી સરકારના નેતા પણ હશે. 
વેબસાઇટъ તાિલબાનના રાજનીિતક કાયા↓લયના નેતા શેર મોહÜમદ અÚબાસ 
çટાિનજકઈના હવાલાથી જણાãયું કы, ઈçલાિમક અિમરાત આગામી બે 
Чદવસમાં પોતાની નવી સરકારની ઘોષણા કરશે. 

અફઘાિનçતામાં સǼા મેળવનાર તાિલબાન સામે નોધ↓ન એલાય×સના લડાકЮઓ ઝુકવા 
માટъ તૈયાર નથી. નોધ↓ન એલાય×સનો ગઢ મનાતા પંજશીર Ĭાંતમાં તાિલબાન સામે જંગ 
લડવા માટъ ભારъ તૈયારીઓ થઈ છъ. નોધ↓ન એલાય×સે ગઈકાલે દાવો કયђ↓ હતો કы, પંજશીર 
પર કÚ  કરવાનો Ĭયાસ કરનારા તાિલબાનના ૩૫૦ આતંકЫઓને ઢાળી દъવાયા છъ. 
હવે મળતી િવગતો Ĭમાણે નોધ↓ન એલાય×સ ˛ારા જંગ લડવા માટъ મોટા પાયે તૈયારીઓ 
કરાઈ છъ. પંજશીર Ĭાંતમાં એક çટъЧડયમને દાλગોળાથી ભરી દъવામાં આãયુ છъ. નોધ↓ન 
એલાય×સ પાસે બે હъિલકોØટર પણ છъ. તાિલબાનનો આ એક માĦ Ĭાંત પર હ  કÚ  
થયો નથી અને તાિલબાન તેને પણ કાબૂમાં લેવા માટъ મરણીયા Ĭયાસો કરી રЅ છъ. 
કы તાિલબાનનો દાવો છъ કы, અમે પંજશીરને ચારъ તરફથી ઘેરી લીધુ છъ પણ હકЫકતમાં 

તાિલબાનના હુમલાઓને અÓયાર સુધી અહỲયા ઈએ તેવી સફળતા મળી નથી. હ રોની 
સંÅયામાં એ×ટી તાિલબાન લડાકЮઓ પંજશીરમાં એકઠા થઈને તાિલબાનને જવાબ આપી 
રΝા છъ. કы પંજશીર માટъ ખતરો એ વાતનો છъ કы, તાિલબાન પાસે અમેЧરકાના ઘાતક 
હિથયારો આવી ગયા છъ અને તેનો ઉપયોગ તે પંજશીર પર હુમલા માટъ કરી શકы છъ.

શાઘંાઈ 

ચીની અિધકારીઓએ 60 

િતબટેીયનોની તમેના આÖયાЩÓમક ગλુ 

દલાઈ લામાની તçવીરો રાખવાના 

કારણસર ધરપકડ કરી છъ. આ કાય↓વાહી 

કરદજનેા દъજ વોનપો કçબામા ં કરવામાં 

આવી હતી. ભારતમા ં રહъતા એક 

િતબટેીયન ેજણાãયુ ંકы, પોલીસ ે િતબટેીયન 

çવાયǼશાસી ΤĦેમા ં એક çથાિનક 

મઠમાથંી 19 િભΤઓન ે કçટડીમા ં લીધા 

છъ. Ëયારъ અ×ય 40 લોકોની Ĭશાસન ˛ારા 

હાથ ધરવામા ં આવલેા ઘરોના તલાશી 

અિભયાન દરિમયાન ધરપકડ કરવામાં 

આવી હતી.  બઈેિજગં ˛ારા આ કાય↓વાહી 

દલાઈ લામાની તçવીરો સિહત તમામ 

Ĭિતબિંધત ફોટો રાખવા માટъ િતબટેીયનોને 

સ  આપવાના પોતાના અિભયાનન ેતજે 

કરવા સાથ ે કરવામા ં આવી છъ. તમામ 

લોકોન ેસરેશલૂ કાઉ×ટી પોલીસ çટъશનમાં 

રાખવામા ંઆãયા છъ.  ધરપકડ ઉપરાતં 

અિધકારીઓએ ત ેΤĦેમા ંએક બઠેક પણ 

આયોિજત કરી હતી જમેા ંલોકોન ેદલાઈ 

લામાની તçવીરો ન રાખવા અન ેપોતાના 

મોબાઈલ ફોન પર તમેના િવશનેી કોઈ જ 

ણકારી શરે ન કરવા ધમકЫ આપવામાં 

આવી હતી. 

ચીને દલાઈ લામાની તçવીર રાખવા 
મુˆъ 60 િતબેટીયનની કરી ધરપકડ

Ĵીલંકામાં આિથ↓ક સંકટઃ 
ખા˜ પદાથ↓ની તંગીથી 
કટોકટીની હъરાત

કોલંબો

Ĵીલકંા મäુકыલ આિથ↓ક સકંટનો સામનો કરી રЅ ંછъ. 

Ĵીલકંાએ ખા˜ સકંટન ે કારણ ે કટોકટીની Щçથિત હъર 

કરી છъ, કારણ કы ખાનગી બ′કો પાસ ેઆયાત માટъ િવદъશી 

હૂЧંડયામણની અછત છъ. રા∆પિત ગોતાબાયા રાજપΤએે 

કЅ ંકы તમેણ ેખાડં, ચોખા અન ેઅ×ય જλરી ખા˜ ચી ની 

સĠંહખોરી રોકવા માટъ પગલા ં લીધા છъ. કટોકટીના 

િનયમો અન ેકાયદાનો અમલ કરવાનો આદъશ આપવામાં 

આãયો છъ. રાજપΤએે સનેાના એક ઉŵ અિધકારીને 

ધા×ય, ચોખા, ખાડં અન ે અ×ય ઉપભોŪા સામાનના 

પરુવઠા માટъ આવäયક સવેાઓના આયŪુ જનરલ તરીકы 

િનયŪુ કરાયા છъ. 

ઓçĺેિલયામાં કіઠી પહъરવા 
બદલ ગુજરાતી છોકરાને 
મેદાનમાંથી કાઢી મૂÄયો

િĮસબેન

ઓçĺિેલયામા ં ફвટબોલની મચેની શλઆત થાય તે 

પહъલા ં રъફરીએ ગળામા ંતલુસીની માળા (કіઠી) પહъરવા 

બદલ 12 વષ↓ના શભુ પટъલન ેમદેાનમાથંી બહાર તગડેી 

મÄૂયો હતો એમ ઓçĺિેલયા ટ ુડ ેનામના વત↓માનપĦમા ં

Ĭિસˇ થયલેા એક અહъવાલમા ંકહъવામા ંઆãયુ ંહતુ.ં ફŪ 

એક ફвટબોલની મચે રમવા માટъ હ ુમારી કіઠી તોડવાને 

બદલ ેહુ ંમારા ધમ↓નુ ંપાલન કરવાનુ ંવધ ુપસદં કરીશ એમ 

12 વિષ↓ય શભુ પટъલ ેમીЧડયા સાથ ેવાત કરતા ંકЅ ંહતુ.ં 

12 વિષ↓ય ખલેાડીએ કЅ ંહતુ ંકы ગળામાથંી કіઠી દરૂ કરવી 

ત ે િહѕદ ુ ધમ↓ના િસˇાતંો િવλˇ છъ એમ çવામીનારાયણ 

સĬંદાયના ચçુત સÓસગંી એવા શભુ ેકЅ ંહતુ.ં 

તાિલબાન સામે જંગ માટъ પંજશીરના યોˇાઓ સŹ
તા લબાનની મદદથી ISISISISનો ખા મો કરવા USની તૈયાર

6 દъશોમાં કોરોનાનો વધુ એક વેЧરઅ×ટ 
C.1.2 ફыલાયો : િવΐ પર તોળાતો ખતરો
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વોÎસએપ ˛ારા 16 જુનથી 31 

જુલાઈ દરિમયાન 30 લાખથી વધારъ 

ભારતીય ખાતાઓ પર Ĭિતબંધ 

મૂકવામાં આãયો છъ, એમ કіપનીએ 

મંગળવારъ તેના કોÜØલાય×સ અહъવાલમાં 

જણાãયું હતું. સçપે×ડ થયેલા 

એકાઉ×Îસની વાçતિવક સંÅયા 30 લાખ 

27,000 છъ. મેસેિજંગ Øલેટફોમ↓ને  આ 

સમયગાળામાં 594 ફЧરયાદ મળી છъ. 

આ ખાતાઓ િવિવધ ફЧરયાદોના લીધે 

સçપે×ડ કરાયા છъ. 

આ ફЧરયાદોમાં ઓટોમેટъડ મેસેિજસ 

વગેરъના િબનસǼાવાર ઉપયોગનો 

સમાવેશ થાય છъ. વોÎસએપે તેના 

છъ·ા અહъવાલમાં જણાãયું હતું કы તેને 

594 યુઝર ЧરપોÎસ↓ મળયા છъ. તેમા 

એકાઉ×ટ સપોટ↓ના 137, Ĭિતબંધની 

અપીલના 316, અ×ય સપોટ↓ના 45, 

ĬોડÄટ સપોટ↓ના 64 તથા સલામતીના 

32 યુઝર Чરપોટ↓ 16 જુનથી 31 જુલાઈ 

દરિમયાન મâયા હતા. આ સમયગાળા 

દરિમયાન 74 એકાઉ×ટ પર પગલાં 

લેવાયા હતા. આ પગલાંનો અથ↓ Äયાં 

તો એકાઉ×ટ પર Ĭિતબંધ મૂકવાનો કы 

એકાઉ×ટ Чરçટોર કરવાનો થાય છъ. 

30 લાખથી વધુ ભારતીય એકાઉ×ટ 
ઉપર વોÎસએપે Ĭિતબંધ મૂકЫ દીધો

કોલકાતામાં કોરોના 
સાથે સંકળાયેલી ચી ના 
કાળાબ ર, ઇડીના દરોડા

કોલકાતા

કોિવડ સાથે સંકળાયેલ આવäયક વçતુઓનું કાળા 

બ ર કરવાના સંબધમાં એ×ફોસ↓મે×ટ ЧડરъÄટોરъટ(ઇડી)

એ કોલકાતામાં 10 çથળોએ દરોડા પાડયા હતાં તેમ 

એજ×સીના સૂĦોએ એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ. સૂĦોના 

જણાãયા અનુસાર સે×ĺલ એજ×સીએ રъમડેસેિવર 

ઇ×જેકશન સિહતની આવäયક દવાઓ ઉѕચા ભાવે 

વેચવાના રъકыટના સામેલ લોકો સામે છ કыસ દાખલ 

કયા↓ છъ.  અમે એવા લોકોના પЧરસરોમાં દરોડા પાડયા 

છъ જેમણે કોરોનાની બી  લહъર દરિમયાન ભારъ માગ 

ધરાવતી દવાઓની સંĠહખોરી કરી હતી. અમારી ટીમે 

કોલકાતામાં દસ çથળોએ દરોડા પાડયા હતાં. 

ગાયને રા∆ીય Ĭાણી તરીકы 
હъર કરવી ઈએ : 

અલાહાબાદ હાઇકોટ↓
અલાહાબાદ

ઉǼરĬદъશમાં ગૌહÓયાના કыસમાં  આરોપીની મીન 

અર  નકારી કાઢતાં અલાહાબાદ હાઇકોટ‼ ЧટØપણી 

કરી હતી કы ગાય ભારતીય સંçકжિતનો મહǽવનો િહçસો 

છъ અને તેને રા∆ીય Ĭાણી હъર કરવી ઇએ. જЩçટસ 

શેખરકЮમાર યાદવે જણાãયું હતું કы, કы×ĩ સરકારъ ગાયને 

મૂળભૂત અિધકાર આપવા માટъ સંસદમાં કાયદો ઘડી 

રા∆ીય Ĭાણી હъર કરવી ઇએ અને ગાયને નુકસાન 

કરવાની વાત કરનારાને પણ સ  ફટકારતા આકરા 

કાયદા ઘડી કાઢવા ઇએ. ગૌરΤાને િહ×દુઓનો મૂળભૂત 

અિધકાર બનાવવો ઇએ. જЩçટસ યાદવે જણાãયું હતું કы, 

ગાય ભારતની સંçકжિતનો િહçસો છъ. 

Ĵીનગર 

અમેЧરકાએ અફઘાિનçતાનમાંથી 

પોતાનું સૈ×ય પરત બોલાવી લીધુ છъ જે 

બાદ જÜમુ કાäમીરમાં આતંકЫ હુમલામાં 

વધારો થવા લાÆયો છъ. Ëયારъ એક 

Чરપોટ↓ અનુસાર અફઘાિનçતાન પર 

કબ  કરનારા તાિલબાનની મદદથી 

પાЧકçતાન ગમે Óયારъ કાäમીરમાં હુમલા 

કરાવી શકы છъ. 

આ માટъ પાЧકçતાન પોતાના 

çથાિનક આતંકЫઓની પણ મદદ લઇ 

શકы છъ. એટલે કы તાિલબાની અને 

પાЧકçતાની આતંકЫઓ મળીને ભારત 

પર હુમલા કરъ તેવા Чરપોટ↓ સામે 

આãયા છъ.  અ×ય એક ચ℮કાવનારો 

Чરપોટ↓ પણ કાäમીર અંગે સામે આãયો 

છъ. અફઘાિનçતાનમાં તાિલબાનના 

કબ ની અસર જÜમુ કાäમીરમાં વા 

મળી રહી છъ. એજ×સીઓને મળъલી 

માિહતી અનુસાર આતંકЫઓના છ 

જુથોએ કાäમીર ઘાટીમાં ઘુસણખોરી 

કરી છъ, જેમના એજ×ડામાં કыટલાક 

મોટા ટાગ ›ટ પણ છъ. આશરъ 25-30 

આતંકЫઓએ એક મિહનાથી સુરΤા 

દળોને ગેજ કરી રાÅયા છъ. અ×ય એક 

Чરપોટ↓ અનુસાર જÜમુ કાäમીરમાંથી 

60 યુવાઓ ગાયબ થઇ ગયા છъ. 

તેઓ પાЧકçતાન અથવા તાિલબાનના 

સંપક↕માં હોવાની શÄયતાઓને પગલે 

સુરΤા એજ×સીઓ અને સૈ×ય  એલટ↓ 

થઇ ગયા છъ. 

કાäમીરના ટોચના પોલીસ અિધકારી 

િવજય કЮમારъ કЅં હતું કы આ લોકો એમ 

કહીને ગયા હતા કы તેઓ કોઇ કામ 

માટъ ય છъ. કы બાદમાં ગાયબ થઇ 

ગયા છъ. જે િચંતાનો િવષય છъ.  

કાબુલમાં તાિલબાને કબ  કયા↓ બાદ 60  
કાäમીરી ગાયબ, આતંકЫ બ×યાની શંકા
તા લબાનને શુભે ા અાપવાનાે ે , કા મીરમાં અાતંકવાદી હુમલા વ ા
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ભારતમાં કોરોના સંĝમણ 

ફરીથી ટъ×શન વધારી રЅં છъ. 

એક જ Чદવસમાં ૪૭ હ રથી 

વધુ લોકો સંĝિમત થયા છъ, 

Ëયારъ Óયુઆંકы પણ ૫૦૦ના 

આંકને વટાવી દીધો છъ. કыરળમાં 

સંĝમણનો કહъર સતત વધી રΝો 

છъ. છъ·ા ૨૪ કલાકમાં અહỲ ૩૨ 

હ રથી વધુ કોરોના વાયરસના 

કыસ ન℮ધાયા છъ. 

આ ઉપરાંત ૧૭૩ દદЪ↓ઓએ 

વ ગુમાãયો છъ. Óયારબાદ બીજું 

રાËય જેમાં કોિવડ-૧૯ કыસ વધી 

રΝા છъ તે છъ મહારા∆. અહỲ એક 

Чદવસમાં ૪,૪૫૬ કыસ ન℮ધાયા 

છъ અને ૧૮૩ દદЪ↓નાં મોત થયા 

છъ. ગુιવારъ ૨૪ કલાકમાં દъશમાં 

૪૭,૦૯૨ નવા પોિઝЧટવ કыસો 

ન℮ધાયા છъ. આ ઉપરાંત કોિવડ-

૧૯ના કારણે ૫૦૯ દદЪ↓ઓએ 

પોતાના વ ગુમાãયા છъ. દъશમાં 

હવે કЮલ સંĝિમતોની સંÅયા 

વધીને ૩,૨૮,૫૭,૯૩૭ થઈ 

ગઈ છъ. બી  તરફ, દъશમાં કЮલ 

૬૬,૩૦,૩૭,૩૩૪ લોકોને 

કોરોના વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં 

આãયા છъ. 

ગુιવારъ સાંજે સુધીના ૨૪ 

કલાકમાં ૮૧,૦૯,૨૪૪ કોરોના 

વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં આãયા 

છъ.  કોિવડ-૧૯ મહામારી સામે 

લડીને ભારતમાં ૩ કરોડ ૨૦ 

લાખ ૨૮ હ ર ૮૨૫ લોકો 

સા  પણ થઇ ચૂકયા છъ. ૨૪ 

કલાકમાં ૩૫,૧૮૧ દદЪ↓ઓને 

Чડçચાજ↓ કરવામાં આãયા છъ. 

ભારતમાં હાલ Чરકવરી 

રъટ ૯૭.૫૦ ટકા છъ. હાલમાં 

૩,૮૯,૫૮૩ એЩÄટવ કыસ છъ. 

અÓયાર સુધીમાં કЮલ ૪,૩૯,૫૨૯ 

લોકોનાં કોરોના વાયરસના કારણે 

મોત થયા છъ. આ ઉપરાંત, 

ઈЩ×ડયન કાઉЩ×સલ ઓફ મેЧડકલ 

Чરસચ↓એ હъર કરъલા આંકડાઓ 

મુજબ, ૧ સØટъÜબર, ૨૦૨૧ 

સુધીમાં કЮલ ૫૨,૪૮,૬૮,૭૩૪ 

કોરોના સેÜપલનંક ટъЩçટѕગ કરવામાં 

આãયું છъ. બુધવારના ૨૪ કલાકમાં 

૧૬,૮૪,૪૪૧ સેÜપલનું ટъЩçટѕગ 

કરવામાં આãયું છъ. 

કરળમ  કથળતી િત, દશમ  47092 નવા કસ 

નોઈડા

ઉǼરĬદъશના નોઈડામાં એક 

શરમજનક Чકçસો Ĭકાશમાં આãયો છъ 

Ëયાં જેઠ અને સસરાએ િવધવા વહુ 

ઉપર દુæકમ↓ આચયુ↨ હતું. આ કыસમાં 

પોલીસે જેઠ અને સસરાની ધરપકડ 

કરી છъ અને કોટ‼ બંનેને 14 Чદવસની 

×યાિયક કçટડીમાં મોકલી દીધા છъ.

એક ખાનગી ચેનલ અહъવાલ 

અનુસાર પોલીસ çટъશન સૂરજપુરના 

ઇ×ચાજ↓ ઇ×çપેÄટર અજય કЮમાર 

િસંહъ જણાãયું કы એક મિહલાએ તેના 

જેઠ અને સસરા રાજવીર સામે માચ↓ 

2020માં Чરપોટ↓ ન℮ધાãયો હતો. 

મિહલાએ તેની ફЧરયાદમાં જણાãયું 

હતું કы તેના જેઠ અને સસરાએ તેના 

પર બળાÓકાર ગુજયા↓ હતો. નોઇડાના 

સૂરજપુર પોલીસ çટъશનના ઇ×ચાજ↓ 

ઇ×çપેÄટરъ જણાãયું કы મિહલાએ 

પોલીસને આ સંદભ › એક વીЧડયો પણ 

આØયો છъ જેમાં મિહલાએ સસરા અને 

જેઠના કжÓયો રъકોડ↓ કયા↓ છъ. મિહલાએ 

કЅં હતું કы Ëયારъ તે િવરોધ કરъ છъ 

Óયારъ તે તેને મારતો હતો અને  તે 

કોઈની સામે મ℮ ખોલશે તો તેને મારી 

નાખવાની ધમકЫ પણ આપી હતી. 

મિહલાની ફЧરયાદ બાદ પોલીસે 

આરોપી જેઠની ધરપકડ કરી હતી. 

નોઈડામાં જેઠ-સસરાએ પુĦવધ ુ
સાથે દુæકમ↓ કરી વીЧડયો બનાãયો

નવી Чદàહી

કોરોનાની બી  લહъર પછી 

આિથ↓ક Ĭ િǼઓને વેગ મળતા સતત 

બી  મિહને એસટી કલેકશનએક 

લાખ કરોડ λિપયાથી વધુ રЅં છъ. 

ઓગçટમાં એસટી કલેÄશન ૧.૧૨ 

લાખ કરોડ λિપયા રЅં છъ. 

સરકાર ˛ારા રી કરવામાં 

આવેલા આંકડા અનુસાર એસટી 

કનલેÄશન  ઓગçટ, ૨૦૨૦ની 

સરખામણીમાં  ૩૦ ટકા અને 

આગçટ, ૨૦૧૯ની સરખામણીમાં  

૧૪ ટકા વધુ રЅં છъ. ઉ·ેખનીય 

છъ કы ઓગçટ, ૨૦૨૦માં એસટી 

કલેÄશન ૮૬,૪૪૯ λિપયા અને 

ઓગçટ, ૨૦૧૯માં એસટી 

કલેકશન ૯૮,૨૦૨ કરોડ λિપયા 

રЅં હતું.   કы જુલાઇ, ૨૦૨૧ની 

સરખામણીમાં ઓગçટ, ૨૦૨૧માં 

એસટી કલેÄશનમાં ૩.૭૬ ટકાનો 

ઘટાડો થયો છъ. જુલાઇ, ૨૦૨૧માં 

એસટી કલેકશન ૧.૧૬ લાખ કરોડ 

λિપયા રЅં હતું. નાણા મંĦાલય ˛ારા 

રી િનવેદનમાં જણાવવામાં આãયું 

છъ કы ઓગçટ, ૨૦૨૧માં એસટી 

કલેકશન ૧,૧૨,૦૨૦ કરોડ λિપયા 

રЅં છъ. જેમાં સે×ĺલ એસટી 

૨૦,૫૨૨ કરોડ λિપયા, çટъટ 

એસટી ૨૬,૬૦૫ કરોડ λિપયા, 

ઇ×ટъĠેટъડ એસટી ૫૬,૨૪૭ કરોડ 

λિપયા રЅં છъ. 

જુલાઈમાં એસટી કલેÄશન 1 લાખ કરોડને 
પાર ઃ ઓગçટમાં ૧.૧૨ લાખ કરોડ આવક

કપં બમાં 30 Чદવસના આંકડા અનુસાર 9.6 ટકાના દરъ બાળકોમાં સંĝમણ વÖયું 
છъ. કы×ĩ ˛ારા કરવામાં આવેલા આ સવ›માં ણવા મâયું છъ કы, પં બમાં સંĝમણનો 
દર સૌથી વધુ છъ. સવ›માં એવું પણ કહъવામાં આãયું છъ કы, 2 ઓગçટથી çકвલ ખુàયા 
બાદ બાળકોમાં સંĝમણ સૌથી વધુ વા મâયું છъ. લુિધયાણાની એક çકвલમાં ધોરણ 
11માં 20થી વધુ િવ˜ાથЪ↓ઓ પોિઝЧટવ આવતાં çકвલ 14 Чદવસ બંધ કરાઈ હતી.
રસીકરણમાં ભારતે રÉયો ઈિતહાસ ઃ ખુશીની વાત એ છъ કы ભારત કોરોના 
રસીકરણમાં નવા રъકોડ↓ બનાવી રΝા છъ. દъશમાં 1.33 કરોડ રસી લગાવવામાં આવી, 
જે અÓયાર સુધી સૌથી વધારъ આંકડા છъ. તાજેતરમાં જ દъશમાં કોરોનાના 1 કરોડ 
ડોઝ લગાવવામાં આãયા હતા. કы×ĩીય çવાçÔય મĦંાલયે જણાãયુ કы 31 ઓગçટ સુધી 
સમĠ દъશમાં 65 કરોડ 41 લાખ 13 હ ર કોરોના વેЩÄસનના ડોઝ આપી ચૂÄયા છъ. 
કોરોનાના Ħી  વેવના Ĭારѕભનો સંકыત - ICMR ઃ ઇЩ×ડયન મેЧડકલ Чરસચ↓ 
કાઉЩ×સલ (આઇસીએમઆર)ના એિપડેિમયોલો  એ×ડ કોÜયુિનકыબલ Чડસીઝ 
િવભાગના વડા ડો. સિમરન પાંડાએ ચેતવણી ઉŵારી છъ કы કોરોના મહામારીના 
સેક×ડ વેવમાં ઓછા કыસ ન℮ધાયાં હતાં તેવા રાËયોમાં હવે સંĝમણમા ંવધારો થઇ 
રΝો છъ જે કોરોના મહામારીનો Ħી  વેવ શλ થયો હોવાના Ĭારѕિભક સંકыતો છъ.

સાૈથી સંĝિમત બાળકોના પં બના

નવી Чદàહી

ચૂંટણી રણનીિતકાર Ĭશાંત Чકશોર 

ક℮Ġેસમાં સામેલ થશે તેવી ચચા↓ઓએ 

ર પક ું છъ. આ બધા વŵે પાટЪ↓નું 

એક જૂથ એવું પણ છъ જે Ĭશાંત 

Чકશોરને ક℮Ġેસમાં સામેલ કરવાના 

સખત િવરોધમાં જણાવાઈ રЅં છъ. 

સોમવારъ પૂવ↓ કы×ĩીય મંĦી કિપલ 

િસÚબલના ઘરъ એક મહÓવની બેઠક 

યો ઈ હતી જેમાં Ĭશાંત Чકશોરના 

ક℮Ġેસમાં આગમન મુˆъ િચંતા ãયŪ 

કરવામાં આવી હતી. 

ણવા મâયા મુજબ જ×માΓમીના 

Чદવસે કિપલ િસÚબલના ઘરъ એક 

મહÓવની બેઠક યો ઈ હતી. આ 

બેઠકમાં ક℮Ġેસના 23 નેતાઓ 

જે G-23 તરીકы પણ ઓળખાય 

છъ તે સામેલ થયા હતા. તેઓ 

Ĭશાંત Чકશોરને ક℮Ġેસમાં સામેલ 

કરવાના સખત િવરોધમાં છъ. 

આ જૂથના નેતાઓ ચૂંટણી સાથ ે

સંકળાયેલા મહÓવના િનણ↓યો લેવાના 

‘આઉટસોિસ↨ગ’થી આશંЧકત છъ. 

Чદલચçપ વાત એ છъ કы, આ બેઠકમાં 

કыટલાક એવા નેતાઓ પણ હતા જે 

PK(Ĭશાંત Чકશોર)ને ક℮Ġેસમાં 

સામેલ કરવાને સમથ↓ન આપી રΝા 

છъ.  ણવા મâયા મુજબ પાટЪ↓નું એક 

જૂથ Ĭશાંત Чકશોરને ક℮Ġેસમાં સામેલ 

કરવાને લઈ નારાજ છъ. 

Ĭશાંત Чકશોરની ક℮Ġેસમાં સંભિવત 
એ×ĺી મુˆъ 2 ફાડ! મોવડીઓ નારાજ
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રોનાલ્ોનો રેકો્્ડ, 
હાઇએસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ 

ગોલ નોંધાવ્ા
પોર્ટુગલ

વિશ્વના દિગગજ ફૂ્ટબોલર્ડમાં 
રામેલ વરિસસ્ટ્ાનો રોનાલ્ોએ િધુ 
એક નિો િલ્્ડ રેકો્્ડ પોતાના નામે 
કરી લીધો છે. તે ઇન્ટરનેશનલ 
ફૂ્ટબોલમાં હાઇએસ્ટ ગોલ 
નોંધાિનાર ખેલા્ી બની ગ્ો છે. 
િલ્્ડ કપ ક્ોવલફા્ર મુકાબલામાં 
તેણે આ આ્રલેન્ રામે બે ગોલ 
નોંધાિીને આ વરવધિ હાંરલ કરી 
હતી. તેની ્ટીમ પો્ટુ્ડગલ આ્રલેન્ 
રામેનો મુકાબલો ૨-૧થી જીત્ો 
હતો. રોનાલ્ોના કુલ ૧૧૧ 
ઇન્ટરનેશનલ ગોલ થ્ા છે અને 
તેણેઔઇરાનના અલી િેઇને પાછળ 
રાખી િીધો છે જેણે ૧૦૯ ગોલ 
નોંધાવ્ા હતા. અન્ કોઈ ફૂ્ટબોલર 
૧૦૦ ગોલના આંક્ા રુધી પણ 
પહોંચી શક્ા નથી. રોનાલ્ોએ બંને 
ગોલ હે્ર દ્ારા નોંધાવ્ા હતા.

ICC ્ટેસ્ટ રેસનકિંગમાં 
જોઇ રુ્ટ નંબર-િન 
બેટરમેન બન્ો

દ્બઈ
ભારત રામેની િત્ડમાન પાંચ 

્ટેસ્ટની શ્ેણીમાં અત્ાર રુધી 
શાનિાર પ્રિશ્ડન કરનાર ઇંગલેન્નો 
રુકાની જોઇ રુ્ટ આઇરીરી ્ટેસ્ટ 
રેસનકિંગના બેટરમેનોની ્ાિીમાં 
પ્રથમ સથાને પહોંચી ગ્ો છે. રુ્ટે 
ભારત રામેની પ્રથમ ત્રણે્ ્ટેસ્ટમાં 
રિી ફ્ટકારી હતી. તેણે ૧૨૬.૭૫ના 
એવરિગે્ટથી ૫૦૭ રન બનાવ્ા 
છે. તેણે રાતત્પૂણ્ડ પ્રિશ્ડન કરીને 
ન્ૂઝીલેન્ના કેન વિવલ્મરનને 
પાછળ રાખીને ્ટોચનું સથાન હાંરલ 
કરી લીધું હતું. ભારત રામેની શ્ેણી 
પહેલાં રુ્ટ બેટરમેનોની ્ાિીમાં 
પાંચમા રિમે હતો. રુ્ટ ઉપરાંત 
ઇંગલેન્નો જોની બેદરસ્ટો પણ પાંચ 
રિમના રુધારા રાથે ૨૪મા તથા 
્ેવિ્ મલાન ૮૮મા રિમાંકે પહોંચી 
ગ્ો છે.

IPLની નવી રીમના રેન્ડર જારી, ૨૦૦૦ કરો્ડની બેઝપ્ાઇસ રહેશે
નવીદદલહી

આઇપીએલની ૧૫મી વરઝનમાં િધુ 
બે નિી ્ટીમો રમતી જોિા મળશે અને 
તેના મા્ટે બીરીરીઆઇએ ્ટેન્ર બહાર 
પા્ી િીધું છે. ્ટેન્ર ખરીિિાની છેલ્ી 
તારીખ પાંચમી ઓક્ટોબર નક્ી કરિામાં 
આિી છે. બો્્ડના અનુરાર ્ટેન્રના 
િસતાિેજને ૧૦ લાખ રૃવપ્ામાં ખરીિી 
શકાશે જેમાં ્ટીમને ખરીિિા મા્ટેની 
પાત્રતા, બોલી લગાિિાની પ્રવરિ્ા, 
પ્રસતાવિત નિી ્ટીમોના અવધકાર રાથે 

જો્ા્ેલી તમામ બાબતોની જાણકારી 
રહેશે. આ ઉપરાંત બોલી જમા કરાિિા 
ઇચછતી કોઇ પણ કિંપનીને ઇસનિ્ટેશન ્ટૂ 
્ટેન્ર એ્ટલે કે આઇ્ટી્ટી ખરીિિી જરૃરી 
રહેશે. જોકે માત્ર િસતાિેજ ખરીિીને 
ભરિાથી કોઇ આઇપીએલ ્ટીમની બોલી 
લગાિિા મા્ટે હકિાર રહેશે નહીં. નિી 
્ટીમોએ બાકીની શરતો તથા માપિં્નું 
પાલન કરિું પ્શે. બીરીરીઆઇ પારે 
કોઇ પણ કારણ બતાવ્ા વિના કોઇ પણ 
સતરે બોલની પ્રવરિ્ા રિ કે રંશોવધત 

કરિાનો અવધકાર રહેશે.
માવહતીના અનુરાર બો્ડે એક ્ટીમની 

બેઝ પ્રાઇર લગભગ બે હજાર કરો્ 
રૃવપ્ાની રાખે છે અને આ સસથવતમાં 
બે ્ટીમોની લગભગ પાંચ હજાર કરો્ 
રૃવપ્ાની દકિંમત મળી શકે છે. આગામી 
વરઝનમાં ૬૦ના બિલે ૭૪ મેચો રમાશે. 
િતમાન વરઝનમાં બાકીની ૩૧ મેચોે 
૧૯મી રપ્ટેમબરથી ્ુએઇમાં રમાશે. 
નિી ્ટીમોની બોલીની પ્રવરિ્ાને હિે 
અંવતમ સિરૃપ આપિામાં આિશે.

નવી ટીમ ખરીદવા સાથે જોડાયેલી બોલની પ્રક્રિયામાં વાવાક્ષક 
૩૦૦૦ હજાર કરોડ રૃક્િયા કે તેનાથી વધારે ટનવા ઓવર ધરાવતી 
કંિનીઓને જ સામેલ કરવાની મંજૂરી આિવામાં આવશે. આ 
બોડવા કંિનીઓના ગ્ૂિને િણ ટીમને ખરીદવાની મંજૂરી આિવાની 
ક્વચારણા કરી રહ્ં છે. જો કોઇ ત્રણ કંિની સાથે મળીને એક ટીમ 
માટે બોલી લગાવવા માગતી હોય તો બીસીસીઆઇને કોઇ મુશકેલી 
થશે નહીં. બોડવાને આશા છે કે આ યોજના હેઠળ વધારે નાણાં મળી 
શકે છે.

અોવલ
ભારત અને ઇંગલેન્ િચ્ે 5 ્ટેસ્ટની 

ચોથી મેચ અત્ારે કેવનંગ્ટન ઓિલ ખાતે 
રમાઈ રહી છે. જેની પહેલી ઈવનંગમાં 
્ટોર હારીને બેદ્ટંગ કરિા ઉતરેલી 
ઈસન્્ન ્ટીમ માત્ર 191 રનના સકોરમાં 
ઓલઆઉ્ટ થઈ ગઈ હતી. િળી શાિૂ્ડલ 
ઠાકુરે 57 રન અને કેપ્ટન કોહલીએ 50 
રનની મહત્િપૂણ્ડ અધ્ડરિીની રહા્તાથી 
જ ઈસન્્ન ્ટીમ એક રનમાનજનક સકોર 
રુધી પહોંચી શકી હતી. જેના જિાબમાં 
ઇંગલેન્ની ્ટીમે 3 વિકે્ટના નુકરાને 
53 રન ક્ા્ડ છે. ્ેવિ્ મલાન 26 અને 
રિેગ ઓિ્ટ્ડન 6 રન  ક્ા્ડ હતા. ઇંગલેન્ 
હજુ પણ ઈસન્્ાથી 138 રન પાછળ 

છે. બુમરાહના આરિમક સપેલ િરવમ્ાન 
ઇંસગલશ ્ટીમે 6 રનમાં જ બંને ઓપનર્ડની 
વિકે્ટ ગુમાિી િીધા હતા. ઉમેશ ્ાિિે 
ઇંસગલશ ્ટીમના કેપ્ટન જો રૂ્ટને સલિન 
બોલ્ કરી પેિેવલ્ન ભેગો ક્યો હતો.

ભારતે ઈંગલેન્ રામે ખરાબ 
શરૂઆત કરી હતી. ભારતે 105 
રનમાં 5 વિકે્ટ ગુમાિી િીધી હતી. 
ભારતે પાંચમી વિકે્ટ 105 રને 
ગુમાિી હતી. રોવહત શમા્ડ, કે.એલ.
રાહુલ અને ચેતેશ્વર પુજારા, વિરા્ટ 
કોહલી અને રવિનદ્ર જા્ેજા પેિેવલ્ન 
પરત ફ્ા્ડ છે. ભારતી્ ્ટીમે પાંચમી 
વિકે્ટ તરીકે વિરા્ટ કોહલીની વિકે્ટ 
ગુમાિી હતી. 

ચોથી ્ટેસ્ટમાં ભારતનું ખરાબ પ્રિશ્ડન, 
191 રનમાં ઓલઆઉ્ટઃ ઇંગલેન્ 53/3

શાદ્ટુલ ઠાકુર અને વવરાર કોહલીની અરટુ સદી ઃ વોકસની 4, રોવબનસનની 3 વવકેર

પેરાલિમ્પકના ઇતિહાસમાં ભારિનું 
સર્વશ્ેષ્ઠ પ્રદર્વન, મેડલસનો રરસાદ
ભારતે ટોકયોમાં બે ગોલડ, િાંચ ક્સલવર અને ત્રણ બ્ોન્ઝ એમ કુલ દસ મેડલ જીતીને તેના િેરાક્લમ્િકના 
ઈક્તહાસનો સવવાશ્ેષ્ઠ દેખાવ કયયો હતો. ભારતને અવની લેખારાએ સૌપ્રથમ ગોલડ, સુક્મત એમનટલે ગોલડ, 
ભાક્વના િટેલને ક્સલવર ઉિરાંત એથલેટટકસમાં ભારતને ચાર ક્સલવર મળયા હતા. જયારે શૂટટંગની એક અને 
એથલેટટકસની બે ઈવેનટમાં ભારતને બ્ોન્ઝ મેડલ મળયા હતા. 

• સ્વમત અંવતલેઅે ગોલ્ડ જીત્ો ઃ સુક્મત અંક્તલે જ્ેક્લન 
થ્ોમાં ગોલડ મેડલ જીતયો હતો. આ ગે્સમાં ભારતનો બીજો 
રહ્ો હતો. 

• શૂદરંગમાં અવની લેખરાને ગોલ્ડ ઃ માત્ર ચાર વષવાની ટૂંકી 
કારટકદદી ધરાવતી અવની લેખરાએ ક્વમેનસ ૧૦ મીટર 
એર રાઇફલ સટેમનડંગ એસએસ-૧ ઇવેનટમાં ગોલડ જીતીને 
ઇક્તહાસ રચયો હતો.

• વસંહરાજ અરાનાને બ્ોનઝઃ ક્સંહરાજ અધાનાએ ૧૦ મીટર 
એર ક્િસતોલ એસએફ-૧ ઇવેનટમાં બ્ોન્ઝ મેડલ જીતયો હતો. 

• હાઇજમપમાં મદર્પપન થંગાવેલ્ને વસલવરઃ મટરયપિન 
થંગાવેલુંએ હાઇજ્િ ટી-૬૩ ફાઇનલમાં ક્સલવર મેડલ 
મેળવયો હતો. 

• દેવેનદ્ર ઝાઝદર્ા અને સ્ંદરવસંહ ગ્જટુરઃ િેરાએથલેટ 
દેવેનદ્ર ્ઝા્ઝટરયાએ મેનસ જ્ેક્લન થ્ોની એફ-૪૬ ઇવેનટમાં 
ક્સલવર તથા સુંદરક્સંહ ગુજવારે આ ઇવેનટમાં જ બ્ોન્ઝ મેડલ 
િોતાના નામે કયયો હતો. 

• શરદ કુમારને બ્ોનઝ ઃ ભારતના અનય એથલેટ શરદ કુમારે 

િણ બ્ોન્ઝ મેડલ જીતયો હતો. આ સાથે ટોકયો િેરાક્લમ્િકમાં 
ભારતના મેડલની સંખયા ૧૦ સુધી િહોંચી ગઇ હતી.

• દ્ડસકસ થ્ોમાં વવનોદ કુમારનો બ્ોનઝ મે્ડલ છીનવા્ોઃ 
મેનસ એફ-૫૨ કેટેગરીની ટડસકસ થ્ોમાં ક્વનોદ કુમારનો 
બ્ોન્ઝ મેડલ િાછો ખેંચી લેવામાં આવયો હતો. ક્વનોદે 
૧૯.૯૧ મીટરનો થ્ો કરીને એક્શયન રેકોડવા નોંધાવયો હતો 
િરંતુ તેની કેટેગરી ક્ોક્લટફકેશન અંગે પ્રશ્ાથવા થતાં 
ઇવેનટનું િટરણામ સથક્ગત કરાયું હતું.

• શૂરર રૃવબના ફ્ાનનસસને વનરાશા સાંપ્ડીઃ ટોકયો 
િેરાક્લમ્િકના સાતમા ટદવસના પ્રારંક્ભક તબક્ામાં 
ક્વમેનસ ૧૦ મીટર એર ક્િસતોલ એસએસ-૧ કેટેગરીમાં 
રૃક્બના ફ્ામનસસે ફાઇનલમાં સથાન મેળવયું હતું િરંતુ મેડલ 
રેસમાં તેને ક્નરાશા સાંિડી હતી.  ટોકયો િેરાક્લમ્િકના 
સાતમા ટદવસના પ્રારંક્ભક તબક્ામાં ક્વમેનસ ૧૦ મીટર 
એર ક્િસતોલ એસએસ-૧ કેટેગરીમાં રૃક્બના ફ્ામનસસે 
ફાઇનલમાં સથાન મેળવયું હતું િરંતુ મેડલ રેસમાં તેને 
ક્નરાશા સાંિડી હતી.

અવવન લેખરા વસંહરાજ અરાના મદર્પપન થંગાવેલ્ દેવેનદ્ર ઝાઝદર્ા શરદ કુમાર ભાવવના પરેલ

સ્વમત અંવતલે

ત્રણ કંપનીઓ સં્્ક્ત રીતે બોલી લગાવી શકશે
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