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સિુવચાર
øવનમાં એટલો સંઘષર્ તો કરવો 
ýઈએ ક જેથી પોતાનાં બાળકોનો 
આત્મિવ ાસ વધારવા બીýનું 

ઉદાહરણ આપવું ન પડ

ભા કર િવશષે યુિનવિસટી ઓફ કિલફોિનયાએ 9 લાખ દદીઓ અને 46,000 સજન પર 3 વષ સુધી અ યાસ કય

કોહલી ‘ખેલર ન’ અને િવડ 
‘ ોણાચાય’ એવૉડ માટ નોિમનેટ 
નવી િદ હી | બીસીસીઆઈએ સુકાની 
િવરાટ કોહલીને ખેલરત્ન અને 
ભારતીય અંડર-19 અને એ ટીમના 
કોચ રાહલ દર્િવડને દર્ોણાચાયર્ એવૉડ 
માટ નોિમનેટ કયાર્ છ. ઉપરાંત સુનીલ 
ગાવ કરને ધ્યાનચંદ લાઈફટાઈમ 
એવૉડ આપવાની ભલામણ કરાઈ છ. 

ગૂગલ, ફસબુક બાદ માઈ ોસો ટ 
પર િપ ટલ ઈમોø બદલશે
સાન ફર્ાિન્સ કો | ગૂગલ, ફસબુક બાદ 
માઈકર્ોસો ટ પણ િપ ટલ ઈમોøને 
વોટર ગન ઈમોøમાં બદલશે.એપલે 
આઈઓએસ 10 અપડટમાં વોટર 
ગન ઈમોø લોન્ચ કય  હતો. તેના 
બાદ ગન ક ચર િવરુ  લડાઈના 
પર્યાસો હઠળ વોટ્સએપ, સેમસંગ 
અને િટ્વટર િપ ટલ ઈમોø બદલી 
ચૂક્યા છ.

 િદ હીમા શહરનો સૌથી ચો 
46 માળનો ટ્વન ટાવર બનશે 
નવી િદ હી| િદ હીમાં શહરનો સૌથી 
ઊંચો 46 માળનો િટ્વન ટાવર બનશે. 
40 એકરમાં િનમાર્ણ પામનાર આ 
ઈમારતની ઊંચાઈ 182 મીટર હશે. 
હાલ 108 મીટર ઊંચુ િસિવક સેન્ટર 
િદ હીની સૌથી ઊંચી ઈમારત છ. 
5800 ચો.Ôટના એક એપાટમેન્ટની 
િકંમત લગભગ 15 કરોડ િપયા હશે.

કરળમા હવે મલયાલમ ભાષામા 
પણ રેલવેની ટ કટ મળશે
નવી િદ હી| કરળમાં રલેવ ે યાતર્ા 
કરનારા લોકોન ેહવ ેતમેની થાિનક 
ભાષા એટલ ેમલયાલમમાં છપાયલેી 
રલેવ ે િટિકટ મળશે. હમણા િટિકટ 
િહન્દી-અંગર્øેમા ંછપાતી હતી. પર્ારભંે 
િતરવુનતંપરુમ અન ેએનાર્કલમ ટશનો 
પર આ િટિકટ મળશ.ે

ન્યઝૂ ઈનબર્ીફ

લા ટક કચરાને ઘટાડવા 42 
િ ટશ કપનીઓએ કરાર કય
લંડન | લાિ ટક કચરાને ઘટાડવા 
માટ િબર્ટનની 42 કંપનીઓએ કરાર 
કય  છ. આ કંપનીઓ િબર્ટનમાં 
વેચાતા સામાનની 80 ટકા લાિ ટક 
પેકિજંગ માટ જવાબદાર છ. િબર્ટનમાં 
લાિ ટક ટર્ો અને કોટન બડ્સ વગેરે 
પર પર્િતબંધ મૂકવાની યોજના છ.

લોબલ પેટ ટ િલ ટમા એક 
દાયકામા 8 ટકા મિહલા ઈનોવેટર
િજિનવા | ગ્લોબલ પેટન્ટ િલ ટમાં 
ગત એક દાયકામાં મિહલા 
ઈનોવેટરની સંખ્યા 8 ટકા વધી ગઈ. 
ગત વષેર્ આવેલી 2 લાખ 24 હýર 
ઈન્ટરનેશનલ પેટન્ટ અરøમાંથી 31 
ટકા મિહલાઓ હતી. ýક એક દાયકા 
પહલાં આ આંકડો ફક્ત 23 ટકા હતો. 

રસીકરણથી બાળ યુદર  શ ય 
એટલો ઘટાડવાનો લ યાક
નવી િદ હી| રસીકરણ સ તાહની 
ઉજવણી દરિમયાન બાળ મૃત્યુદર 
હýર બાળકદીઠ ઓછામાં ઓછો 25 
સુધી લાવવાનો છ. ન્યૂમોિનયા અને 
અિતસાર સામે રસીકરણનું પર્માણ 
વધારી વષેર્ 90 હýર બાળકોને 
મોતના મુખમાંથી બચાવી શકાય છ.

ાઇવરે હ ડસ ી લગાવી રા યુ હતુ, વેન ન સાથે 
અથડાતા 7 ભાઈ-બહન સિહત 13 બાળકોના મોત
યુપીના કશીનગરમાં ફાટક િવનાના રેલવે કર્ોિસંગની 
ઘટના, લોકોએ બૂમો પાડી પણ ડર્ાઇવરે ધ્યાન ન આ યું

60થી વધુ મરના સજન ઓપરેશન કરે તો ફટ થવાની 
આશા સૌથી વધુ, દદીના મોતની શ યતા સૌથી ઓછી 6.3%

એજ સી | કિલફોિનયા

સજર્ન જેટલા પણ અનુભવી હોય દદીર્ માટ 
તેટલું સારું હોય છ. આ પિરણામ યુિનવિસર્ટી 
ઓફ કિલફોિનર્યાના એક અ યાસમાં સામે 
આ યું છ. યુિનવિસર્ટીએ લગભગ 9 લાખ 
દદીર્ઓ અને 46,000 સજર્ન પર 3 વષર્ સુધી 
અ યાસ કય . તેનો ઉ ે ય એ ýણવાનો હતો 
ક શું સજર્નની ઉંમર અને ýિતની સજર્રીનાં 
પિરણામ પર કોઈ અસર થાય છ. પિરણામ 
મ યું ક 60 વષર્થી વધુના સજર્ન ý ઓપરેશન 

કરે તો સજર્રી સફળ થવાની આશા સૌથી વધુ 
હોય છ. આવી િ થિતમાં ડથ રેટ એટલે ક દદીર્નું 
મોત થવાની શક્યતા સૌથી ઓછી 6.3% રહ 
છ. અ યાસમાં ýણ થઈ ક ý સજર્નની ઉંમર 
40થી ઓછી હોય તો ડથ રેટ 6.6%, 40થી 50 
વષર્ વ ે હોય તો 6.5% અને ý 50થી 60 

વ ે હોય તો 6.4% રહ છ. સજર્નની ઉંમર 70 
વષર્ ક તેનાથી વધુ હોય તો ડથ રેટ વધુ નીચે 
5% સુધી આવી ýય છ. ýક િરપોટમાં પ ટ 
જણાવાયું છ ક ઓછા સજર્ન જ આટલી ઉંમર 
સુધી મેિડકલી એિક્ટવ રહી શક છ.

 ýક સજર્નના મેલ-ફીમેલ હોવાની 

સજર્રીનાં પિરણામ પર કોઇ અસર થતી નથી. 
બંને પર્કારના સજર્નનો સક્સેસ રેટ સમાન 
ર ો હતો. અ યાસમાં ગંભીર સજર્રીની 
િ થિતઓને જ સામેલ કરાઈ હતી. અંગ 
ટર્ાન્સ લાન્ટ જેવી નાની સજર્રીના પિરણામોને 
નહીં. યુિનવિસર્ટીની મેિડકલ ટીમે અનેક 
એવી સજર્રી પર અ યાસ કયાર્ જે 30 િદવસ 
સુધી ચાલી. યુિનવિસર્ટી ઓફ કિલફોિનર્યાની 
અ યાસ ટીમને લીડ કરનારા ડોક્ટર યુસુક 
સુગાવા કહ છ ક આ પિરણામનો સીધો સંબંધ 
વધારેમાં વધારે ડોક્ટરની પર્ેિક્ટસ સાથે છ. 
દબાણની િ થિતમાં અનુભવી ડોક્ટર ઓછા 
િવચિલત થાય છ. તેમની ત્વિરત િનણર્ય 
લેવાની ક્ષમતા પણ સારી હોય છ. સજર્રીનાં 
પિરણામો પર આ વાતની જ અસર થાય છ.

આનદ
øવનનો સૌથી મોટો આનંદ એ 
કામ કરવામાં છ ક જેને કરવા 
અંગે લોકો કહતા હોય ક તુ કરી 

શકીશ નહીં

ભા કર યૂઝ | પાવી જેતપુર

પાવી જેતપુર તાલુકાનાં એક ગામની લગ્નની ýનમાં 
જતી વખતે ૯ વષીર્ય બાળકી પર લક્ઝરીના કંડક્ટરે 

નજર બગાડી હતી અને બળાત્કાર ગુýય  
હતો. પાવી જેતપુર પોલીસે બળાત્કાર 
અને પોક્સો એક્ટ હઠળ ગુનો દાખલ કરી 
આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

 દુ કમર્ની ઘટનાઓએ દેશને હચમચાવી 
દીધો છ ત્યારે ફરી એકવાર દેશને શમર્સાર 
કરનારી ઘટના સામે આવવા પામી છ. આ 

વખતે ચાલુ બસે ખાનગી બસના ક્લીનરે ૯ વષર્ની બાળાને 
પોતાની હવસનો િશકાર બના યો છ. સમગર્ િવગતમાં 
પાવી જેતપુર તાલુકાનાં એક ગામમાં લગ્ન હતું જેની ýન 
તાલુકાનાં જ એક અન્ય  ...અનુસંધાન પાના નં. 17 

પાવી જેતપુર : 9 વષીર્ય 
બાળકી પર બળાત્કાર

ýનની બસના કડ ટરે દુ કમ આચયુ

ીનગર | દિક્ષણ કા મીરના 
અનંતનાગ િજ લામાં ગુરુવારે 
સીઆરપીએફની રોડ ઓપિનંગ 
પાટીર્ પર તર્ાસવાદીઓએ હમલો 
કય  હતો તેમાં એક નાગિરકનું 
મોત થયું છ. બીøબાજુ બડગામ 
િજ લામાં મંગળવારે મોડી રાતેર્ 
આતંકીઓએ જ મુ-કા મીર 
સશ તર્ પોલીસની ટીમ પર 
હમલો કરી ચાર હિથયાર લૂંટી 
લીધા હતા. અન્ય એક ઘટનામાં 
તર્ણ યુવકોની ધરપકડ કરાઈ છ. 
તેમને આતંકીઓએ પોલીસકમીર્ની 
હત્યા કરી હિથયાર લૂંટવાનું કામ
સ યંુ હતું.

કા મીરમાં 
આતંકી હમલામાં 
નાગિરકનું મોત

એજ સી | નવી િદ હી

વડાપર્ધાન નરેન્દર્ મોદીનો ચીન પર્વાસ શ  થાય 
તે પહલા જ પીએનબી કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી 
ભાગેડ નીરવ મોદી હ ગક ગમાંથી ભાગી છટીને 
અમેિરકા પહ ચી ગયા હોવાના અહવાલ છ. એક 
અહવાલ મુજબ, નીરવ મોદી ન્યૂ યોકમાં રેજન્સી 
હોટલની આસપાસ દેખાયો હતો.
ગત 1 ýન્યુઆરીના રોજ નીરવ મોદી મુંબઈથી 

યુએઈ ગયો હતો. ýક, ધ સ વધતા તે ત્યાંથી 
હ ગક ગ રવાના થયો હતો. પરંતુ હ ગક ગની 
કડક કાનૂની કાયર્વાહી ýઈને ત્યાં રહવું મુ કલ 
જણાતા તે હવે પાછો અમેિરકા પહ ચ્યો છ. 
ફબર્ુઆરી મિહનામાં નીરવ મોદી લંડન પણ એક 
મિહનો રોકાયો હતો.  ભારત સરકારે હ ગક ગના 
કાયદા મંતર્ાલયને નીરવ મોદીની ધરપકડ કરવા 
માટ અપીલ પણ કરી હતી. પિરણામે નીરવને 
લાગ્યંુ હશે ક, દબાણ વધશે આથી તે અમેિરકા 
ભાગી ગયો હોવાનું મનાય છ.

પીએમ મોદી ચીન 
પહ ચે તે પહલા નીરવ 
હ ગક ગથી ભાગી છ ો

.13,700 કરોડનુ દેશનુ 
સૌથી મોટ બે કગ કૌભાડ

આસારામ માનતો ક તેના જેવા 
‘બર્ ાની’ માટ દુ કમર્ પાપ નથી

ભા કર યૂઝ | ધપુર

સગીરા પર દુ કમર્ના જે કસમાં આસારામને બુધવારે જન્મટીપની 
સý થઇ તે કસની ટર્ાયલ દરિમયાન 
ફિરયાદી પક્ષના એક સાક્ષીએ કોટ 
સમક્ષ આપેલી જુબાનીમાં જણા યું હતું 
ક આસારામનું એવું માનવું હતું ક તેના 
જેવા ‘બર્ ાની’ને છોકરીઓનું ýતીય 

શોષણ કરવાથી કોઇ પાપ લાગતું નથી. આસારામના અનુયાયી 
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ýતીય શિક્તવધર્ક દવાઓ તથા અફીણનું સેવન પણ કરતો હતો

પાવી જેતપુર |  છોટા ઉદેપુર િજ લાના તીથર્ થળ હાફ ર ખાતે નમર્દાનું જળ તર દરરોજ ઘટી ર ું છ જેને લઈને મંિદર પિરસર િદવસે 
ને િદવસે બહાર આવી ર ું છ હાલ મંિદર પિરસરમાં માંડ પાંચ Ôટ જેટલું જ પાણી ýવા મળી ર ું છ અને ગભર્ગૃહનો દરવાý પણ એક 
Ôટ જેટલો ખુ લો થઈ જવા પા યો છ.  આ મંિદરનો પિરસર ખુ લો થવાથી બહારથી મંિદરના રંગ રોગાનનું કામ પણ કરવામાં આ યું 
છ. અને મંિદરની બહાર પણ થાિનક આિદવાસીઓ ારા દેવી દેવતાની મૂિતર્ મૂકીને પૂý અચર્ના કરતા ýવા મળ છ. 

હાફ ર | પાણીનુ તર ઘટતા ગભ હનો દરવા   ખૂ યો

આરોપી

પાંચ વષર્માં પહલીવાર આસારામ માટ આ મમાંથી જમવાનું આ યું નહતું. જેલમાં 
બનેલું દૂધીનું શાક, રોટલી અને મઠની દાળ તેને આપવામાં આવી હતી. ýક, 
એકાદશીનો ઉપવાસ હોવાનું કહી તેણે ખાધું નહોતું. આસારામે તેના બેરેકની પાછળ 
તુલસી અને કપાસના છોડવાનું વાવેતર કયુ છ તેની દેખભાળ કરશે. તેની બેરેકની 
આસપાસ પણ ઘણા છોડ તેણે વા યા છ. િશ પી કદી નં. 76 મિહલા જેલમાં બંધ છ 
તેને િસલાઈકામ અપાશે. અથવા તો યુટીપાલર્ર અને મહદીનો કોસર્ શીખવાડાશે.

કદી ન.130 એટલે ક આસારામે ઉપવાસ કય

િદલગીરી - તા. 25 એિપર્લના અંકમાં આસારામ અંગેના સમચાારમાં સરતચૂકથી ક ણલીલા 
શ દ ઉપયોગમાં લેવાયોે હતો. કોઈની લાગણી દુભાવવાનો હતુ ન હતો. 

ઈ ફો યૂઝ
ટર્ાિફકýમથી 4 શહરોમાં 
રેલવે બજેટ જેટલી રકમ 

બરબાદ થાય છ

( ોત : બો ટન ક સલ ટગ ૂપ)

1.50  લાખ કરોડ 
િદ હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ, 
કોલકાતામાં ટર્ાિફક 

ýમથી દર વષેર્ બરબાદ થાય છ.

1.48 લાખ 
કરોડ િપયાનું 
હતું આ વષેર્ 
રેલવે બજેટ

8 ગણો વધારો 
ટર્ાન્સપોટની 
માંગમાં 40 
વષર્માં થયો

િદ હી બ લુરુ મુબઈ કોલકાતા

ા ફકýમથી નુકસાન
64

40 32
13

( કડા હýર કરોડ .મા)80
70
60
50
40
30
20
10
0 2016મા ભદોઇમા 8 બાળકના 

આવી રીતે મોત થયા હતા
જુલાઇ 2016માં ભદોઇમાં પણ 
આવી ઘટના બની હતી. ત્યારે પણ 
વાનના ડર્ાઇવરે હડફોન લગાવી 
રાખ્યો હતો અને વાન-ટર્ન સાથે 
ટકરાતાં 8 બાળકો સિહત 9નાં મોત 
થયાં હતાં. 

િદ હીમા વાન- ટ કરની ટ ર, 
બાળકીનુ મોત,17ને ઈý
નવી િદ હી: રાજધાનીના 
કન્હયાનગર મેટર્ો ટશન પાસે 
ગુરુવારે કલ વાન અને દૂધના 
ટન્કર વ ે ટ ર થતાં એક 
બાળકીનું મોત થયું હતું અને અન્ય 
17 બાળકોને ઇý પહ ચી છ. 
ટન્કરના ડર્ાઇવરની ધરપકડ કરી 
લેવાઇ છ.

શરીફ પછી પાક.ના િવદેશમ ી 
વાý આિસફ અયો ય ઠયા

એજ સી | ઇ લામાબાદ

પાિક તાનના િવદેશમંતર્ી ખ્વાý 
આિસફને ઇ લામાબાદ હાઇકોટ 
ગેરલાયક ઠર યા છ. તેમને 
સંયુક્ત આરબ અિમરાતની વક 
પરિમટ રાખવાનું ભારે પડી 
ગયું છ. અગાઉ ગત વષેર્ પાક. 
સુપર્ીમકોટ માø વડાપર્ધાન નવાજ 
શરીફને પનામા પેપસર્ ભર્ ટાચાર 
મામલે અયોગ્ય ઠર યા હતા. તર્ણ 
જýની પેિશયલ બેન્ચે ગુરુવારે 
આ અંગે ચુકાદો આપતા જણા યું 
ક આિસફ સાચા અને પર્ામાિણક ન 

હતા. હાઇકોટના આ ચુકાદા પછી 
આિસફ કોઇ સરકારી પદ પર નહીં 
રહી શક. આ ચુકાદા અંગે આિસફ 
તરફથી કોઇ પર્િતિકર્યા આવી 
નથી. િવરોધ પક્ષ પાિક તાન 
તહરીક ઇન્સાફ (પીટીઆઇ)
ના નેતા ઉ માન ડારે આિસફનું 
સ યપદ રદ કરવા માટ હાઇકોટમાં 
અરø દાખલ કરી હતી. તેમની 
દલીલ હતી ક 2013માં ચૂંટણી 
દરિમયાન આિસફ યુએઇની વક 
પરિમટ મેળવી લીધી હતી. ડાર 
ત્યારે આિસફ સામે ચૂંટણી હારી 
ગયા હતા. 

િન પ  ાયલની શ યતા નહીં 
દેખાય તો કસ ા સફર કરી દઈશુ
અમારી િચંતા િન પક્ષ સુનાવણી અંગે જ છ : સુપર્ીમ

કઠઆકાડ : સુ ીમકોટની આકરી ચેતવણી

સપુર્ીમકોટ કઠઆકાડંના બ ેમખુ્ય આરોપીની 
અરøઓ પર સનુાવણી માટ તયૈાર બતાવી 
છ. કોટ આરોપી સાંઝી રામ-િવશાલ જગંોતર્ાની 
અરø સનુાવણી માટ મજંરૂી કરી લવેાઇ છ. 
બનં ે કસન ે ચદંીગઢ ટર્ાન્સફર કરવા અને 
મામલાની તપાસ સીબીઆઈન ે સ પવાની 
અપીલ કરી છ. ઉપરાતં તમેણ ેપીિડતાના િપતા 
તરફથી દાખલ અરøમા ંતમેન ેપણ પક્ષકાર 
બનાવવાની માગણી કરી છ.

 એજ સી | નવી િદ હી 

કઠઆમાં બાળકી પર દુ કમર્ અને 
હત્યા મામલે ટર્ાયલને લઈને 
સુપર્ીમકોટ આકરી ચેતવણી આપી 
છ. કોટ કડક શ દોમાં ક ું છ ક આ 
મામલે િન પક્ષ સુનાવણી ન થવાની 
જરાય શક્યતા દેખાઈ તો કસ જ મુ-
કા મીરની થાિનક કોટથી બહાર 
ટર્ાન્સફર કરી દઈશું. સીજેઅાઈ દીપક 
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અરø સાભળવા સુ ીમ રાø

{ સજર્નની ઉંમર 70 વષર્ ક તેથી વધુ હોય તો ડથ 
રેટ 5%એ આવી ýય છ. ýક િરપોટમાં પ ટ 
ક ું છ ક ઓછા સજર્ન જ આટલી ઉંમરે મેિડકલી 
એિક્ટવ રહી શક છ.
{ અ યાસમાં ગંભીર સજર્રીની િ થિતઓને જ 
સામેલ કરાઈ છ. અંગ ટર્ાન્ લાન્ટ જેવી નાની 
સજર્રીનાં પિરણામોને નહીં.

{ ક સજનના મેલ-ફીમેલ 
હોવાની સજરીના પ રણામ પર 
કોઈ અસર થતી નથી

વધતી મર સાથે સજન ે ઠ બનતા ýય છ
સજર્નની ઉંમર ડથ રેટ (% માં)
40 વષર્થી ઓછી         6.6
40-50         6.5
50-60         6.4
60થી ઉપર         6.3

 ભા કર યૂઝ નેટવક  | લખનઉ

ઉ રપર્દેશના કશીનગરમાં 
માનવરિહત રેલવે કર્ોિસંગ પર 
કલ વાન પેસેન્જર ટર્ન સાથે 
અથડાતાં 7 ભાઈ-બહન સિહત 
13 િવ ાથીર્ઓનાં મોત થયાં હતા. 
તમામ બાળકો 7થી 11 વષર્ના 
હતાં. અન્ય 8 બાળકોને ઇý પણ 
થઇ છ. ઘટના વખતે વાનમાં 25 
બાળકો હતાં. 
અેવું ýણવા મ યું છ ક વાનના 

ડર્ાઇવરે હન્ડસ ફર્ી લગાવી રાખ્યું હતું. 
કર્ોિસંગ પાસે વાન આવતાં બાળકો 
અને આસપાસના લોકોએ બૂમો 
પાડી હતી પરંતુ ડર્ાઇવરે ધ્યાન આ યું 
ન હતું અને આ દુઘર્ટના સýર્ઇ ગઇ. 
વાન િડવાઇન કલની હતી જ્યારે 
ટર્ન િસવાનથી ગોરખપુર જઇ રહી 
હતી. ઘટના પછી કલ મેનજમેન્ટના 
લોકો અને િપર્િન્સપાલ ફરાર થઇ 
ગયા છ. માિહતી મળતા મુખ્યમંતર્ી 
યોગી ઘટના થળ પહ ચ્યા હતા. 
મૃતકોના પિરવારને બે-બે લાખની 
સહાયની ýહરાત કરી હતી. 
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યુએઈની વક પરિમટ રાખવાનું ભારે પ ું

િ ટન : વે ટ િમડલે ડમા પાણીની પાઈપલાઇન ફાટતા પૂર જેવી થિત

લંડન | આ તસવીર િબર્ટનના વે ટ િમડલેન્ડના વેડનસબરી િવ તારની છ જ્યાં એકાએક પાણીની પાઈપલાઈન ફાટી જતાં 
સમગર્ િવ તારમાં ભયંકર પૂર જેવી િ થિત ýવા મળી હતી. અનેક વાહનો તણાઈ ગયા હતા. ýક તંતર્એ આ મામલે 
તાત્કાિલક ધોરણે કાયર્વાહી હાથ ધરી હતી. અનેક માગ  બંધ કરી દેવાયા હતા. 
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