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કોરર્ાિાં ભારે બરફવરા્પથી 500 ફ્ાઇટ્સ રદ
બેઉ કોરિયા, ચીન અને જાપાનમાં પાિો ગગડીને દાયકાના નીચલા સ્તિે, લુનાિ નવા વર્ષની મજા બગડી 

સિયોલ, 24 જાનયુઆિી 
(િોઇટિ્ષ) - સિયાળાના આકિા 
હવામાનને કાિણે દસષિણ 
કોરિયાના પય્ષટન ટાપુ જેજુથી 
આવ્તી-જ્તી લગભગ 500 
ફલાઇટિ િદ કિવામાં આવી છે, 
એમ િત્ાવાળાઓએ મંગળવાિે 
જણાવયું હ્તું, જેના કાિણે મુિાફિો 
માટે નવા વર્ષની િજાના અંસ્તમ 
રદવિે સવષિેપ પડ્ો હ્તો.

એિપોટ્ષના પ્રવક્ાએ 
િોઇટિ્ષને જણાવયું હ્તું કે, ્તમામ 
466 ડોમેસસટક ફલાઇટિ અને 
જેજુ ઇનટિનેિનલ એિપોટ્ષથી 
ઉડાન ભિવાની સનરા્ષરિ્ત 10 
આં્તિિાષ્ટીય ફલાઇટિ િદ 
કિવામાં આવી હ્તી.

પૂવવોત્િ એસિયા અિારાિણ 
િી્તે ઠંડા પવનની ચપેટમાં છે, બે 
કોરિયા, જાપાન અને ચીનમાં પાિો 

ગગડીને લગભગ એક દાયકામાં 
િૌથી નીચલા સ્તિે પહોંચી ગયો છે.

દસષિણ કોરિયાના હવામાન 
વહીવટી્તંત્ે મંગળવાિે િવાિે 
કોલડવેવની સવિેર ચે્તવણી જાિી 
કિી હ્તી, જેમાં લોકોને ફ્રીઝના 

િંભસવ્ત જોખમ અંગે ચે્તવણી 
આપવામાં આવી હ્તી. ઉત્િ 
કોરિયાની િિહદ નજીક આવેલા 

ચેઓવિોન કાઉનટીમાં સિઓલમાં 
્તાપમાન માઈનિ 16 િેસલિયિ 
અને માઈનિ 25 િે. હ્તું. 

ઇટાલી, ઓસ્ટ્રિયા, ટ્લલોવેનિયા, 
ક્લોએનિયામાં ભારે બરફવરાષા

ભારે બરફને કારણે ઇટાલી, 
ઓસ્ટ્રિયા, ટ્લલોવેનનયા, ક્લોએનિયા 
અને માલલોકાકામાં નવક્ેપ પડ્લો છે. 
સલોમવારે મેલલોકાકામાં પાંચ વરકાથી 
વધુ સમયમાં સૌથી મલોટી બરફવરાકા 
થઈ હતી, જેમાં  ફલોનાકાલટકસમાં 7 
સેસ્્ટમીટર પડ્લો અને નસએરા ડી 
રિામુ્ટાના પવકાતમાળામાં -2.4 ડડગ્ી 
સેસ્્સયસ તાપમાન નોંધાયું હતું.

ઇટાલીના કેટલાક પ્રદેિલોમાં પણ 
બરફવરાકા અને થીજવી દેવાની 
સ્ટ્થનતને કારણે હવામાનની ભારે 
ચેતવણીઓનલો સામનલો કરવલો 
પડી રહ્લો છે, જેમ કે લી માચચે 
અને એનમનલયા રલોમેગનામાં, જયાં 
હવામાનને કારણે ઓરે્જ એલટ્ટ 
જારી કરવામાં આવયું છે, જે લલોકલો 
અને સંપનતિ માટ ેજોખમ ઉભું કર ે

છે.
ટ્લલોવેનનયા, ક્લોએનિયા અને 

ઓસ્ટ્રિયા પણ બરફના તલોફાનથી 
પ્રભાનવત થયા છે, જેના કારણે 
ઓસ્ટ્રિયાના કેડરસ્્થયા જેવા કેટલાક 
નવટ્તારલોમાં રટ્તા અને િાળા બંધ 
થવાની સાથે વીજળી ગુલ થઈ 
ગઈ છે, જયાં 5000 ઘરલો વીજળી 
નવનાના રહી ગયા હતા.

કેમ્ફોમ્્પ્ાિાં ફરીથી ્સાિૂમિક 
િત્ા્ો બ્ાવ, 7 ્ોકો્ાં િોત
કેલિફોલ્નિયામાં 8 રદવિની અંદિ આ ત્ીજો બનાવ, માયા્ષ ગયેલા લોકો ચીનના
3 અઠવાડિયાથી પણ ઓછા િમયમાં અમેરિકામાં 39 લોકોનાં મૃતયુ થયાં

હાફ મૂન બે (અમેરિકા), ્તા. 
24 (એપી): નોર્ષન કેસલફોસન્ષયામાં 
બે કૃસર વયવિાયોમાં એક 
બંદૂકરાિીએ િા્ત લોકોની હતયા 
કિી હ્તી, 8 રદવિની અંદિ 
િામૂસહક હતયાના ત્ીજા બનાવથી 
િાજય િોકમાં ડૂબી ગયું હ્તું.

િોમવાિે થયેલા ગોળીબાિમાં 
પોલીિ અસરકાિીઓએ િકમંદ 67 
વરષીય ચુનીલ ઝાઓની રિપકડ 
કિી હ્તી, િેિીફના િબસટેિનના 
એક મોલની પાકકીંગમાં ્તેને ્તેની 
કાિમાંથી પકડવામાં આવયો 
હ્તો, એમ િેન મેટીઓનાં િેિીફ 
સરિસટીના કોિપિે કહ્ં હ્તું.  
હાફ મૂન બેના વાઇિ મેયિ 
જોકવીન સજમેનેઝે જણાવયું હ્તું કે 
પીરડ્તોમાં ચાઇનીઝ અને લેરટનો 
ફામ્ષવક્કિ્ષનો િમાવેિ થાય છે. 
કેટલાક કામદાિો એક િુસવરામાં 
િહે્તા હ્તા અને બાળકોએ િૂરટંગ 
જોયું હિે, એમ ્તેમણે કહ્ં હ્તું. 

એક ફામ્ષ અને ્તેનાથી કેટલાંક 
રકલોમીટિ દૂિ બીજા એક સથળે 
કુલ 7 લોકો મૃ્ત અવસથામાં મળી 
આવયા હ્તા. અસરકાિીઓનું 
માનવું છે કે ઝાઓ બંનેમાંથી એક 
જગયાએ કામ કિ્તો હ્તો અને 

મૃ્તકો પણ તયાંના કમ્ષચાિીઓ 
હ્તા, એમ સરિસટીનાએ કહ્ં હ્તું. 
જો કે અસરકાિીઓએ હતયાનો 
ઉદ્ેશય જણાવયો ન હ્તો.

મોનટેિે પાક્કમાં ચીની નવા 
વર્ષની ઉજવમી દિસમયા થયેલા 

હુમલામાં 11 લોકો માયા્ષ ગયા 
હ્તા, કેસલફોસન્ષયા હજુ પણ ્તે 
આઘા્તમાંથી બહાિ નથી નીકળયું 
અસરકાિીઓ હજી પણ િસનવાિે 
થયેલા ગોળીબાિનો ઉદ્ેશય િોરી 
િહ્ા છે.

ઓક્ેનડ ગે્સ સ્ટેશ્ રર ગોળીબારિાં 1્ું 
િોત, 8 ્ોકો ઘા્્
ઓકલેનડ (યુએિ), ્તા.  24 (એપી) િાન ફ્ાસનિસકો બે એરિયામાં િોમવાિે િાત્ે ઓકલેનડ ગેિ સટેિન પિ થયેલા ગોળીબાિમાં એક વયસક્નું મો્ત થયું હ્તું અને િા્ત અનય ઘાયલ થયા હ્તા. એમ પોલીિે જણાવયું હ્તું.  પોલીિ સનવેદનમાં જણાવાયું હ્તું કે, અસરકાિીઓને િાંજે 6 વાગયા પછી મેકાથ્ષિ બુલેવાડ્ષ પિ ઘટનાસથળ પિ મોકલવામાં આવયા હ્તા અને જાણવા મળયું કે ઘણા લોકો વચ્ે ગોળીબાિ થયો હ્તો.  અસરકાિીઓને વેલેિો ગેિ સટેિન પિ િેલના ખોખા મળયા, પિં્તુ કોઈ પીરડ્ત મળયો ન હ્તો. જોકે, િવાનગી કિનાિાઓએ જણાવયું કે ગોળીથી ઘાયલ થ્તાં ઘણા પીરડ્તો જા્તે જ િાિવાિ માટે સથાસનક હોસસપટલોમાં ગયા હ્તા. પોલીિે જણાવયું હ્તું કે, એક વયસક્નું મૃતયુ થયું હ્તું અને અનયની હાલ્ત સસથિ છે.  કોઈ રિપકડ કિવામાં આવી ન હ્તી અને અનય સવગ્તો ્તિ્ત જ જાહેિ કિવામાં આવી ન હ્તી. ઇસટ બે ટાઇમિમાં જોવા મળ્તી િેલ ખોખાની ્તિવીિો અનુિાિ, ઓછામાં ઓછા 19 િોટ ચલાવવામાં આવયા હ્તા. હાફ મૂન ખાડીની બહાિના બે સથળોએ એક બંદૂકરાિીએ િા્ત લોકોની હતયા કયા્ષના થોડા કલાકો બાદ જ ગોળીબાિ થયો હ્તો. િેન મેટો કાઉનટી િેરિફ સરિસટીના કોપ્ષિે જણાવયું હ્તું કે, અસરકાિીઓએ એક િકમંદ, 67 વરષીય ચુનલી ઝાઓની રિપકડ કિી હ્તી, જયાિે ્તેઓ ્તેને િેરિફ િબસટેિનના પારકિંગમાં ્તેની કાિમાં મળી આવયા હ્તા.

મારી ઇમેજ બગાડવા માટે ભાજપે 
કરલોડલો રૂનપયા ખરયાષા, પણ સતય બહાર 
આવયયં: ‘પપપય’ ટેગ પર રાહયલ ગાંધી
જમમુ, તા. 24 (પીટીઆઈ)
કોંગ્ેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ 

મંગળવારે સલોનિયલ મીડડયા પર 
તેમને હાટ્યાટ્પદ રીતે ‘પપપુ’ તરીકે 
ઓળખાવવા પર કહ્ું હતું કે, મારી 
છબી ખરડાવવા માટે ભાજપ અને 
આરએસએસ દ્ારા વયવસ્ટ્થત રીતે  
હજારલો કરલોડલો રૂનપયા ખચકાવામાં 
આવયા છે, પરંતુ સતય હંમેિાં બહાર 
આવે છે. 

રાહુલ ગાંધીએ કહ્ું હતું કે, કોંગ્ેસ 
ભાજપને િીખવિે કે આ દેિમાં સતય 
કામ કરે છે અને પૈસા, સતિા અને 
ઘમંડ નહીં, ગાંધીએ કહ્ું કે તેમની 
‘ભારત જોડલો યાત્ા’ તેના અંનતમ 
તબક્ામાં ચાલુ છે.

ખીણ તરફની યાત્ા િરૂ કરતાં 

પહેલાં રાહુલ ગાંધીએ જમમુમાં 
પત્કારલો સાથે વાત કરી રહ્ા હતા.

52 વરષીય રાહુલ ગાંધીને જયારે 
પૂછવામાં આવયું કે િું કોંગ્ેસ તેમની 
‘પપપુ’ ઇમેજનલો સામનલો કરવા માટે 
કરલોડલો રૂનપયા ખચષી રહી છે તયારે 
તેમણે કહ્ું હતું. ‘’મારી છબીને 
બગાડવા માટે હજારલો કરલોડલોનલો ખચકા 
કરવામાં આવયલો છે. આ ભાજપ અને 
તેના નેતાઓ દ્ારા વયવસ્ટ્થત રીતે 
કરવામાં આવયું છે. હજારલો કરલોડલો 
સતયને છુપાવી િકતા નથી અને તમે 
તેના સાક્ી છલો. સતય હંમેિાં બહાર 
આવે છે.’’ તેમણે આરલોપ લગાવયલો કે 
આરએસએસ અને બીજેપી નેતાઓ 
નવચારે છે કે પૈસા અને િસ્કતથી કંઈ 
પણ હાંસલ કરી િકાય છે.

બીબી્સી ડોક્ુિેન્રીથી રરરમિત 
્થી, અિ્ે ભારત ્સાથે જોડતા 
િૂલ્ોથી રરરમિત છીએ: અિેરરકા
પાડકસ્ા્ી પત્કાિે સવવાદાસપદ ડોકયુમેનટિી અંગે પૂછ્તા અમેરિકાના ગૃહ મંત્ાલયના પ્રવક્ાએ કહ્ં અમેરિકરી િિકાિ આ ડોકયુમેનટિીથી પો્તાને દૂિ િાખે છે

વોસિંગટન, ્તા. 24 
(પીટીઆઈ): અમેરિકાએ વડા 
પ્રરાન નિેનદ્ર મોદી પિની 
બીબીિીની સવવાદાસપદ શ્ેણીથી 
પો્તાને દૂિ િાખીને કહ્ં હ્તું કે ્તે 
ડોકયુમેનટિીથી પરિસચ્ત નથી પણ 
અમેરિકા અને ભાિ્તને બે િમૃદ્ધ, 
ગસ્તિીલ લોકિાહી ્તિીકે જોડ્તા 
મૂલયોથી પરિસચ્ત છે.

‘ઇસનડયાઃ ર મોદી ક્ેશ્ચન’ 
િીર્ષકવાળી સવવાદાસપદ બે ભાગની 
બીબીિી શ્ેણીએ દાવો કયવો છે કે 
્તેણે 2002ના ગુજિા્ત િમખાણોને 
લગ્તા કેટલાંક પાિાઓની ્તપાિ 
કિી હ્તી જયાિે વડાપ્રરાન મોદી 
િાજયના મુખયમંત્ી હ્તા.

એક પારકસ્તાની પત્કાિ 
દ્ાિા ઉઠાવવામાં આવેલા 
પ્રશ્નના જવાબમાં અમેરિકાના 
ગૃહ મંત્ાલયના પ્રવક્ા નેડ 
પ્રાઈિે િોમવાિે પત્કાિોને કહ્ં 
હ્તું કે અમેરિકાની ભાિ્ત િાથે 
ઘેિી ભાગીદાિી છે જે મૂલયો પિ 
આરારિ્ત છે જે યુએિ અને 
ભાિ્તીય લોકિાહી બંનેમાં િમાન 
છે. જયાિે પારકસ્તાની પત્કાિે 
બીબીિી ડોકયુમેનટિી પિ વરુ 
દબાણ કયુું, તયાિે પ્રાઈિે કહ્ં: 
‘હું (બીબીિી) ડોકયુમેનટિીથી 
પરિસચ્ત નથી જેનો ્તમે ઉલ્ેખ 
કિી િહ્ા છો. હું િંયુક્ મૂલયોથી 
પરિસચ્ત છું જે અમેરિકાને ભાિ્ત 
િાથે જોડે છે. જયાિે અમને 
ભાિ્તમાં લેવામાં આવ્તી કાય્ષવાહી 
અંગે સચં્તા હોય છે, તયાિે અમે 
્તે અંગે અવાજ ઉઠાવીએ છીએ. 
પણ અમે ્તે મૂલયોને વરુ મજબૂ્ત 
કિવા ઇચછીએ છીએ જે અમાિા 
િંબંરોના હૃદયમાં છે’, પ્રાઈિે કહ્ં 
હ્તું કે બાઈડેન િિકાિ સરિરટિ 
િિકાિની જેમ આ ડોકયુમેનટિીથી 
પો્તાને દૂિ િાખી િહી છે.

ખુરશી લાવવામાં વવલંબ થતા મંત્ીએ કાર્યકતા્યઓ 
પર પથથર ફેંકીને મારયો, વીડિરો વારરલ થરો

ચે્નઈ, તા. 24: તનમલનાડુના 
એક વીડડયલો સલોનિયલ મીડડયા પર 
વાયરલ થયલો છે જેમાં રાજયના 
દૂધ અને ડેરી નવકાસ મંત્ી એમ 
એમ નાનસર નતરુવ્લુરમાં તે 
વખતે નારાજ થઈ ગયા જયારે 
કાયકાકતાકાઓને ખુરિી લાવવામાં 
મલોડું થઈ ગયું હતું. વીડડયલોમાં તેઓ 
કાયકાકતાકાઓ પર નારાજ થતા દેખાયા 
હતા. આટલું જ નહીં મંત્ી એટલા 

રલોરે ભરાયા હતા કે તેમણે પથથર 
ઉંચકીને કાયકાકતાકાઓ તરફ ફેંકયલો 
હતલો. વીડડયલો વાયરલ થયા બાદ 
યુઝસકા એમ એમ નાનસરની મશકરી 
કરી રહ્ા છે.

એક યુઝસચે લખયું હતું, 
મલોબાઈલના કેમેરા આજકાલ 
તમારા દરેક ભાવને રેકલોડ્ટ કરી રહ્ા 
છે. એક અ્ય યુઝરે લખયું હતું કે 
પથથર ફેંકનારને ઓનલસ્મપકમાં જવું 

જોઈએ, ભારત માટે ગલો્ડ મેડલ 
લઈને જરૂર આવિે. બીજા એક 
યુઝરે લખયું, િું હવે માણસ પથથર 
પણ ફેંકી નથી િકતલો? એક અ્ય 
યુઝરે પલોટ્ટ કયુું હતું ‘હવે તેમણે 
પથથરબાજ રીતે પલોતાની કારડકદષી 
િરૂ કરવાનલો નનણકાય લીધલો હિે. 
જયારે એક અ્ય યુઝરે કહ્ું, તેમનલો 
અસલ ચહેરલો હવે લલોકલોની સામે 
આવવા લાગયલો છે.

પ્રજા્સત્ાક મદવ્સ રિે્ાં મદલિી રો્ી્સે ્સુરક્ા વધારી
નવી રદલહી, ્તા. 24 (પીટીઆઈ)
અસરકાિીઓએ મંગળવાિે 

જણાવયું હ્તું કે, રદલહી પોલીિે 
પ્રજાિત્ાક રદવિ પહેલાં િાષ્ટીય 
િાજરાનીમાં ્તોડફોડ સવિોરી 
્તપાિ, વેરિરફકેિન ડ્ાઇવ અને 
પેટ્ોસલંગ વરાિી દીરું છે.

પોલીિે જણાવયું હ્તું કે, 
‘’લગભગ 6,000 િુિષિા 
કમ્ષચાિીઓ ્તૈના્ત કિવામાં 
આવિે અને પ્રજાિત્ાક રદવિની 
ઉજવણીમાં ભાગ લેનાિાઓ માટે 

નવી રદલહી સજલ્ામાં કુલ 24 હેલપ 
ડેસક સથાસપ્ત કિવામાં આવિે.’’

પોલીિે જણાવયું હ્તું કે, શ્ાન 
ટુકડીઓ િાથે બોમબ રડસપોઝલ 
ટીમ દ્ાિા બજાિો, ઊંચા ફૂટફોલ 
સવસ્તાિો અને અનય અગ્રણી 
સથળોએ ્તોડફોડ સવિોરી ્તપાિ 
હાથ રિવામાં આવી િહી છે. 

પોલીિ હોટલો અને લોજની 
પણ ્તપાિ કિી િહી છે ્તેમ જ 
તયાંના સટાફને કોઈપણ િંકાસપદ 
વયસક્ અથવા પ્રવૃસત્ સવિે ્તિ્ત 

જ પોલીિને જાણ કિવા માટે 
િંવેદનિીલ બનાવી િહી છે. એમ 
પોલીિે જણાવયું હ્તું.

પોલીિે કહ્ં હ્તું કે, ્તમામ 
મદદનીિ પોલીિ કસમિનિ અને 
સટેિન હાઉિ ઓરફિિ્ષ િેસિડેનટ 
વેલફેિ એિોસિએિન અને માકકેટ 
વેલફેિ એિોસિએિનના િભયો 
િાથે બેઠકો કિી િહ્ા છે અને 
્તેમને પ્રજાિત્ાક રદવિ માટે 
િુિષિાનાં પગલાં સવિે માસહ્તી 
આપી િહ્ા છે. 

દિલ્હી નગરપાદિકાના ગૃ્માં ્ંગામો થતાં 
મેયરનહી ચૂંટણહી બહીજી વખત સથદગત કરાઈ

આપ્ા િભયોએ હંગામો િરૂ કયવો હ્તો જેના કાિણે ગૃહને સથસગ્ત કિવામાં આવયું હ્તું: ભાજપ
નવી નદ્હી, તા. 24 (પીટીઆઈ): 

નદ્હીનું મયુનનનસપલ કલોપપોરેિન 
મેયરની પસંદગી કરી િકયું ન હતું, 
તેની કાયકાવાહી મંગળવારે મુલતવી 
રાખવામાં આવી હતી, મેયરની ચૂંટણી 
માટે બલોલાવવામાં આવેલા નવા ગૃહના 
બીજા સત્માં પણ પ્રનક્યા પૂણકા ન થતા 
આમ આદમી પાટષીના કલોપપોરેટરલો 

અને ધારાસભયલો દ્ારા નવરલોધ કરવામાં 
આવયલો હતલો.ગૃહની કાયકાવાહી માટે 
અસામા્ય સુરક્ા વયવટ્થા રાખવામાં 

આવી હતી, નસનવક સે્ટર પડરસરમાં 
અને ગૃહમાં પણ જવાનલો તૈનાત 
કરાયા હતા. જો કે ભાજપ અને 

આપ સભયલો વચ્ે ઉગ્ ચચાકા થઈ હતી 
જેના પગલે ભાજપના કલોપપોરેટર અને 
ગૃહના અધયક્ સતય િમાકાએ મતદાન 
યલોજયા નવના ગૃહને ટ્થનગત કયુું હતું. 
આપના તમામ કલોપપોરેટરલો તેમના 13 
ધારાસભયલો અને ત્ણ સાંસદલો ગૃહમાં 
બેઠા અને ભાજપના કલોપપોરેટરલોને 
પાછા આવવાની માગણી કરી જેથી 
મેયરની ચૂંટણી યલોજી િકાય. ‘જયાં 
સુધી ભાજપના કલોપપોરેટરલો પાછા 
ન આવે અને મતદાન ન થાય તયાં 
સુધી અમે ગૃહ છલોડીિું નહીં. જયાં 
સુધી ચૂંટણી ન થાય તયાં સુધી અમે 
અહીં જ બેસીિું’, એમ આપના નેતા 
દુગચેિ પાઠકે કહ્ું હતું. ભાજપના 

મેયર પદના ઉમેદવાર અને િાલીમાર 
બાગના ત્ણ વખતના કલોપપોરેટર રેખા 
ગુપતાએ પણ નસનવક સે્ટરમાં ધરણા 
કયાકા હતા. રેખા ગુપતાએ દાવલો કયપો 
હતલો કે આપે હંગામલો િરૂ કયપો હતલો 
જેના કારણે ગૃહને ટ્થનગત કરવામાં 
આવયું હતું. રેખાએ પત્કારલોને કહ્ું 
હતું, ‘આપના એક કાઉસ્્સલર પ્રવીણે 
અમારી મનહલા કાઉસ્્સલરને ધક્લો 
માયપો હતલો આ તેમના માટે ખૂબ જ 
િરમજનક છે’. 15 નદવસની અંદર 
આ બીજી વખત છે કે ગૃહની અંદર 
તલોફાનના કારણે તેને ટ્થનગત કરાયું 
હતું અને મેયરની ચૂંટણી યલોજાઈ ન 
હતી.

 ઉદ્ોગપસ્ત મુકેિ અંબાણીના પુત્ અનં્ત અંબાણીએ િાસરકા િાથે િગાઇ કયા્ષ બાદ પુિીમાં શ્ી જગન્ાથ મંરદિના દિ્ષન કયા્ષ હ્તા. 


