


 

 

 



ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત૨ શમિવાર ૧૮ જુલાઈ, ૨૦૨૦
અિુસંધાિ ... રાિા રહેલાિું

રાકિસતાિ જાધવિે ત્રરીજુ...
ભારત સરકારે કહ્યું કે 

બીજો એકસસેસ ‘ન તો સાર્થક 
કે વિશ્ાસપાત્ર’ છે અનસે જાધિ 
તણાિમાયું હોય એિુયું લાગસે છે.

વિદેશી બાબતોના મયુંત્રાલયના 
પ્રિક્ા અનુરાગ શ્ીિાસતિસે ગુરુિારે 
નિી દદલહીમાયું જણાવયુયું હતુયું કે, 
જાધિનસે કોનસયુલર અવધકારીઓનસે 
વબનમયા્થદદત અનસે વબનશરતી પ્રિસેશ 
આપિામાયું આવયો ન હતો.

જોકે, વિદેશ પ્રધાન કુરેશીએ 
કહ્યું હતુયું કે, ભારતીય કોનસયુલર 
અવધકારીઓનસે નિી દદલહી દ્ારા 
ઇચ્છત જાધિનો એકસસેસ આપિામાયું 
આવયો હતો.

કુરેશીએ જણાવયુયું હતુયું કે 
પાદકસતાન ભારત માટે બીજો 
કોનસયુલર પ્રિસેશ પૂરો પાડિા માટે 
તૈયાર છે, એમ ધ એકસપ્રસેસ વરિબયુન 
અહેિાલમાયું જણાવયુયું છે.

કુરેશીએ કહ્યું કે, બસેઠક દરવમયાન 
સુરક્ા અવધકારીઓની હાજરી અયુંગસે 
તસેઓએ િાયુંધો ઉઠાવયો હતો, અમસે તસે 
અવધકારીઓનસે હટાિિા પણ તૈયાર 
છીએ. જો ભારતનસે બીજી ઓકસસેસ 
જોઈએ તો અમારી ઓફર ખુલ્ી છે. 
જો તસેઓ (ભારત) આજની રાત કે 
કાલસે તસેની સારસે મળિા માગતા હોય 
તો અમસે તૈયાર છીએ. 

પાદકસતાનના વિદેશ કાયા્થલયના 
પ્રિક્ાએ કહ્યું કે આ વનણ્થય અયુંગસે 
નિી દદલહીનસે જાણ કરિામાયું આિી 
હતી. પ્રિક્ાએ કહ્યું કે, પાદકસતાન 
ભારતના જિાબની રાહ જોઈ રહ્યું 
છે.

િેન્દ્રીય િંત્રરી ગજેન્દ્...
લગતી એક ઓડિયો ક્લપ બહાર 

આવયા બાદ આ માગણી કરવામાં 
આવી હતી.

એઆઇસીસીના પ્રવકતા રણદીપ 
સસંહ સૂરજેવાલાએ સંજય જૈન નામના 
એક શખસની ધરપકિની પણ માગણી 
કરી હતી જેને તેમણે ભાજપના નેતા 

તરીકે ગણાવયો હતો. કોરિો સવંઝતા 
કોંગ્ેસે પક્ષના ધારાસભય ભંવરલાલા 
શમામાને તથા સવશ્ેન્દ્ર સસંહને પક્ષના 
પ્રાથસમક સભય પદેથી સસપેન્િ કયામા 
હતા અને તેમને શો-કોઝ નોટીસો 
જારી કરી હતી. શમામા કે જેઅો 
સસિન પાયલોટના વફાદાર છે તેમણે 
અલબત્ત, પોતે શેખાવત સાથે વાત 
કરી હોવાનો ઇન્કાર કયો હતો અને 
જણાવયયં હતયં કે ઓડિયો ક્લપમાંનો 
અવાજ તેમનો નથી. તેમણે આ 
ઓડિયો ક્લપને બનાવટી ગણાવી 
હતી. સૂરજેવાલાએ જણાવયયં હતય઼ કે 
આ ઓડિયો પરથી ગેહલોટ સરકારને 
ઉથલાવવા માટેનયં કાવતરયં સપષટ થઇ 
ગયયં છે અને આ બાબતને તેમણે 
લોકશાહીના ઇસતહાસનયં એક કાળું 
પ્રકરણ ગણાવયયં હતયં. તેમણે માગણી 
કરી હતી કે શેખાવત, શમામા અને જૈન 
સામે રાજસથાન પોલીસે સરકારને 
ઉથલાવવાના કસથત કાવતરા બદલ 
એફઆઇઅાર દાખલ કરવી જોઇએ 
અને તેમની ધરપકિ કરવી જોઇએ.

રાજસથાિ િટોિટરી...
થવી જોઇએ પણ કોંગ્રેસના મુખ્ય દંડક 
મહરેશ જોષી દ્ારા નોંધાવવામાં આવરેલી 
એફઆઇઆરમાં તરેમના શરેખાવતના 
નામનો ઉલલરેખ ન હતો, ફકત ગજરેન્દ્ર 
સસંહ એટલું લખાવવામાં આવ્યું હતું 
પણ આ નામ કેન્દ્રી્ય મંત્ીનું જ છે 
તરેવો કોઇ ઉલલરેખ કરવામાં આવ્યો ન 
હતો. 
કેન્દ્રી્ય મંત્ી શરેખાવતરે જણાવ્યું છે 
કે ઓડડ્યો ક્લપમાં તરેમનો અવાજ 
નથી.એડીજી (એટીએસ અનરે 
એસઓજી) અશોક રાઠોડે જણાવ્યું 
હતું કે ધારાસભ્યોના હોસ્સ ટ્ેડડંગ 
અનરે સોશ્યલ મીડી્યામા વા્યરલ 
થ્યરેલ ઓડડ્યો ટેપના સંદર્સમાં બરે 
એફઆઇઆર દાખલ કરવામાં આવી 
છે.

રાયલટ છાવણરીિે 4...
હાઇકોટ્ટના િીફ જકસટસ ઇન્દ્રજીત 

મહંતી અને જકસટસ પ્રકાશ ગયપતાની 
બેન્િે કોંગ્ેસના મયખય દંિક મહેશ 
જોષીને અસંતયષટોની અરજી પર 
શસનવાર સયધી જવાબ આપવા 

જણાવયયં હતયં, આ મહેશ જોષીએ 
અદાલતને ગઇકાલે સવનંતી કરી 
હતી કે અસંતયષટોની અરજી પર કોઇ 
પણ અાદેશ આપતા પહેલા તેમને 
સાંભળવામાં આવે.

કરિવરરી દર...
છે. તરેમાં કહરેવામાં આવ્યું છે કે દરેશમાં 
કોસવડ-19 કેસનો વાસતસવક કેસ લોડ 
3,42,756 છે, જ્યારરે 6.35 લાખથી વધુ 
દદદીઓ આ રોગમાંથી સવસથ થ્યા છે. 
મંત્ાલ્યરે કહું કે, 135 કરોડ લોકોની 
વસતી ધરાવતો રારત સવશ્વનો બીજા 
ક્રમનો સૌથી વધુ વસતી ધરાવતો દરેશ 
છે, જરે પ્રત્યરેક સમસલ્યન વસતીમાં 727.4 
કેસ છે, જરે કેટલાક ્યુરોસપ્યન દરેશો 
કરતા ચારથી આઠ ગણો ઓછો છે. 
મંત્ાલ્ય અનુસાર, દરેશમાં મૃત્યુ દર 
પ્રસત દસ લાખરે 18.6 લોકો મૃત્યુ પામ્યા 
છે, જરે સવશ્વમાં સૌથી નીચો છે.

અિે િોરોિા...
કોઇ અન્ય કુદરતી કે માનવ સજજીત 

આપસત્ત હોય. ભારતે ઝિપી અને 
એકજૂથ થઇને તેનો જવાબ આપયો 
છે. કોરોના સામેની આપણી સંયય્ત 
લિાઇમાં અમે 150થી વધય દેશોમાં 
મેડિકલ અને અન્ય મદદો ઉપલબધ 
કરાવી છે. આ સાથે જ પીએમ મોદીએ 
સંયય્ત રાષટ્રમાં સયધારાની અપીલ કરી 
હતી. તેમણે કહયં હતયં કે ભારત યયનોનયં 
ફાઉન્િર મેમબર રહયં છે.

ઝાયડસ િેકડલાિે...
રરેગ્યુલરેટર કોફેસપ્રસથી બા્યો મરેડડકલ 
‘પરેગાલાઇટેડ ઇન્ટરફેરોન આલફા-
2બી (પરેગીહરેપ ટીએમ)ની કોસવડ-
19ની સારવાર માટે ્લીનીકલ 
ટ્ા્યલ કરવાની મંજૂરી મળી ગઇ છે. 
કંપનીએ કહું હતું કે તરેણરે રારતી્ય 
ડ્રગ કન્ટ્ોલર પાસરેથી પણ આ ટ્ા્યલ 
માટેની મંજૂરી માગી છે. 
કંપની આ સંબંધરે અમરેડરકન ડગ 
કન્ટ્ોલર ્યૂએસએફડીએની સાથરે 
મળીનરે કામ કરી રહી છે. કંપનીએ 

આ પહરેલા કોફેસપ્રસનરે કોસવડ-19ના 
મરેનરેજમરેન્ટમાં ડેસીડ્રુસટેટના ટ્ા્યલ 
માટે પણ મંજૂરી મરેળવી હતી.

િોરોિા િેસ વધતા...
સરકાર દ્ારા રોગચાળાનરે લગતા 
સન્યંત્ણ અનરે અગાઉના લોકડાઉનથી 
આસથ્સક નબળાઈનરે લઈનરે વ્યાપક 
ટીકા અનરે સવરોધનો સામનો કરવો 
પડ્ો હતો. પ્રસતસપધદી એથલરેટ 
સસવા્ય અન્્ય તમામ માટે જીમ અનરે 
એ્સરસાઇઝ સટટુડડ્યો બંધ રહરેશરે. 
આ ઉપરાંત સટોસ્સ, મોલસ, વાળંદની 
દુકાનો, બ્યુટી સરેલુન અનરે પ્ય્સટન 
સથળો પણ સવકેન્ડમાં બંધ રહરેશરે. 
જાહરેર સમારંરોમાં ઇનડોર હો્ય તો 
10 વ્યક્તનરે અનરે ખુલલામાં હો્ય તો 
20 વ્યક્તની હાજરીનરે મંજૂરી અપાશરે.

જમિુ-િાશિરીરિાં...
શુક્રવારરે વહરેલી સવારથી જ ઘરેરાબંઘી 
અનરે સચ્સ ઓપરરેશન શરૂ કરી દીધું 
હતું. છટુપા્યરેલા ત્ાસવાદીઓએ સુરક્ા 
દળો પર ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો 
હતો અનરે તરેમણરે તરેનો વળતો જવાબ 
આપ્યો હતો, જરેમાં 3 ત્ાસવાદી ઠાર 
મરા્યા હતા. 
ઠાર મરા્યરેલાઓમાંથી એક વાહીદ 
રાઇ જૈશનો કમાન્ડર હોવાની સાથરે 
આઇઇડી સનષણાત હતો અનરે ચાર 
વાર તરે ઘરેરાબંધીમાંથી છટકી ચુ્્યો 
હતો. તરે 12 મોસટ વોન્ટેડ ત્ાસવાદી 
કમાન્ડરમાંથી એક હતો એવું 
કાશમીરના આઇજીપી સવન્ય કુમારરે 
કહું હતું.

રાજયસભાિા િવા...
તો જ્યારરે સંસદનું સત્ ન હો્ય 
ત્યારરે રાજ્યસરાના સરાપસતની 
ચરેમબરમાં થા્ય છે. હાલમાં જ સંપન્ન 
થ્યરેલી રાજ્યસરાની ચૂંટણીમાં 
20 રાજ્યોમાંથી 61 સભ્યો ચૂંટા્યા 
છે. રાજ્યસરાના અસધકારીઓએ 
જણાવ્યું હતું કે દરરેક સભ્યનરે પોતાની 
સાથરે માત્ એક મહરેમાનનરે લાવવાની 
મંજૂરી મળશરે.


