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કોરિયામાં ભાિે બિફવરાષાથી 500 ફ્ાઇટ્સ િદ
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.

પાકિસ્ાનમાં િેટલાંિ વિસ્ારોમાં િીજળી જિાના બનાિ ચાલુ રહ્ા
ઈસ્લામલાબલાદ અને અનય મોટા િહેિોમાં લાંબા િમય િુરી વીજળી ગઈ હ્તી
વડલા પ્રધલાન િેહબાઝ િિીફે િોમવાિે દેિભિમાં વીજળી ગઈ હ્તી ્તે બદલ લોકોની માફરી માગી

ઈસ્લામલાબલાદ, તલા. 24 (પીટીઆઈ): 
પલાકિસતલાનનલા મોટલા ભલાગનલા વિસતલારોમલાં 
મગંળિલાર ેસમયલંાતર ેિીજ િલાપ િરિલામલાં 
આવયો હતો જો િે સરિલાર ેદલાિો િયયો 
હતો િે દશેભરમલા ં િીજળી પરુિઠો 
ખોરિલાયલા બલાદ પરુિઠો ફરીથી પરૂ્ણ 
રીત ેશરૂ િરિલામલંા આવયો હતો. ચલાર 
મવહનલાની અંદર આ બીજી િખત 
દશેભરમલા ં િીજળી જિલાનો બનલાિ 
બનયો હતો.

સોમિલાર ેઓવચતંલા નશેન્ વરિડમલંા 

ખલામી આિતલા દશેમલંા િીજળી જતી 
રહી હતી જનેલા પગ્ ે સલામલાનય 
જનજીિન ખોરિલાયુ ંહતુ ંઅન ે્લાખો 
્ોિો અસરરિસત થયલા હતલા. દરવમયલાન 

પલાકિસતલાનનલા િડલા પ્રધલાન શહબલાઝ 
શરીફે મગંળિલાર ે દશેભરમલા ં િીજળી 
જિલાનલા િલારર ેથયે્ ી અસુવિધલા બદ્ 
દશેનલા ્ોિોની મલાફી મલાગી હતી.

ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબલાણીનલા પુત્ર અનંિ અંબલાણીએ રલાતધકલા સલાથે 
સગલાઇ કરલાયા બલાદ પુરીમલાં શ્ી જગન્લાથ મંદદરનલા દશયાન કરલાયા હિલા. 

વિલ્ી નગરપાવલિાના ગૃ્માં ્ંગામો થ્ાં 
મેયરની ચૂંટણી બીજી િખ્ સથવગ્ િરાઈ
આપનલા િભયોએ હંગામો િરૂ કયવો હ્તો જેના કાિણે ગૃહને સથસગ્ત કિવામાં આવયું હ્તું: ભાજપ

નિી વદલહી, તલા. 24 (પીટીઆઈ): 
વદલહીનું મયુવનવસપ્ િોપયોરેશન 
મેયરની પસંદગી િરી શકયું ન હતું, 
તેની િલાય્ણિલાહી મંગળિલારે મુ્તિી 
રલાખિલામલંા આિી હતી, મેયરની ચૂંટરી 
મલાટે બો્લાિિલામલંા આિે્લા નિલા ગૃહનલા 
બીજા સત્રમલાં પર પ્રવરિયલા પૂર્ણ ન થતલા 
આમ આદમી પલાટટીનલા િોપયોરેટરો અને 
ધલારલાસભયો દ્લારલા વિરોધ િરિલામલાં આવયો 
હતો. ગૃહની િલાય્ણિલાહી મલાટે અસલામલાનય 
સુરક્લા વયિસથલા રલાખિલામલંા આિી હતી, 
વસવિિ સેનટર પકરસરમલાં અને ગૃહમલાં 
પર જિલાનો તૈનલાત િરલાયલા હતલા.

જો િે ભલાજપ અને આપ સભયો 
િચ્ે ઉરિ ચચલા્ણ થઈ હતી જેનલા પગ્ે 
ભલાજપનલા િોપયોરેટર અને ગૃહનલા 
અધયક્ સતય શમલા્ણએ મતદલાન યોજયલા 
વિનલા ગૃહને સથવગત િયુું હતું.

આપનલા તમલામ િોપયોરેટરો તેમનલા 13 

ધલારલાસભયો અને ત્રર સલંાસદો ગૃહમલાં 
બેઠલા અને ભલાજપનલા િોપયોરેટરોને પલાછલા 
આિિલાની મલાગરી િરી જેથી મેયરની 
ચૂંટરી યોજી શિલાય.

‘જયલાં સુધી ભલાજપનલા િોપયોરેટરો 
પલાછલા ન આિે અને મતદલાન ન થલાય 
તયલંા સુધી અમે ગૃહ છોડીશું નહીં. જયલંા 
સુધી ચૂંટરી ન થલાય તયલંા સુધી અમે 
અહીં જ બેસીશું’, એમ આપનલા નેતલા 
દુગગેશ પલાઠિે િહું હતું.

ભલાજપનલા મેયર પદનલા ઉમેદિલાર 
અને શલા્ીમલાર બલાગનલા ત્રર િખતનલા 
િોપયોરેટર રેખલા ગુપતલાએ પર વસવિિ 
સેનટરમલાં ધરરલા િયલા્ણ હતલા. રેખલા 
ગુપતલાએ દલાિો િયયો હતો િે આપે 
હંગલામો શરૂ િયયો હતો જેનલા િલારરે 
ગૃહને સથવગત િરિલામલાં આવયું હતું.

રેખલાએ પત્રિલારોને િહું હતું, ‘આપનલા 
એિ િલાઉનનસ્ર પ્રિીરે અમલારી મવહ્લા 
િલાઉનનસ્રને ધક્ો મલાયયો હતો આ 
તેમનલા મલાટે ખૂબ જ શરમજનિ છે’. 
15 વદિસની અંદર આ બીજી િખત છે 
િે ગૃહની અંદર તોફલાનનલા િલારરે તેને 
સથવગત િરલાયું હતું અને મેયરની ચૂંટરી 
યોજાઈ ન હતી.

કેમિફોમ્્પ્ાિાં ફરીથી સાિૂમિક 
િત્ા્ો બ્ાવ, 7 િોકો્ાં િોત
કેત્ફયોતનયારલામલાં 8 રદવિની અંદિ આ ત્ીજો બનાવ
મલારલાયા ગયેલા લોકો ચીનના
3 અઠવારડયાથી પણ ઓછા િમયમાં અમેરિકામાં 39 લોકોનાં મૃતયુ થયાં

હાફ મનૂ બ ે(અમરેિકા), ્તા. 24 
(એપી): નોર્ષન કેસલફોસન્ષયામા ં બે 
કૃસર વયવિાયોમા ંએક બંદૂકરાિીએ 
િા્ત લોકોની હતયા કિી હ્તી, 8 
રદવિની અંદિ િામૂસહક હતયાના 
ત્ીજા બનાવથી િાજય િોકમા ં ડૂબી 
ગયંુ હ્તુ.ં

િોમવાિે થયેલા ગોળીબાિમાં 
પોલીિ અસરકાિીઓએ િકમદં 67 
વરષીય ચુનીલ ઝાઓની રિપકડ કિી 
હ્તી, િેિીફના િબસટેિનના એક 
મોલની પાકકીંગમા ં્તને ે્ેતની કાિમાથંી 
પકડવામા ં આવયો હ્તો, એમ િને 
મેટીઓનાં િિેીફ સરિસટીના કોિપિે 

કહં્ હ્ંુત.  હાફ મૂન બેના વાઇિ 
મેયિ જોકવીન સજમેનેઝે જણાવયંુ 
હ્તુ ં કે પીરડ્તોમા ં ચાઇનીઝ અને 
લેરટનો ફામ્ષવક્કિ્ષનો િમાવેિ થાય 
છે. કેટલાક કામદાિો એક િુસવરામાં 
િહે્તા હ્તા અન ેબાળકોએ િરૂટંગ 
જોયંુ હિ,ે એમ ્ેતમણ ેકહ્ ંહ્ંુત. 

એક ફામ્ષ અને ્તનેાથી કેટલાકં 
રકલોમીટિ દૂિ બીજા એક સથળે કુલ 
7 લોકો મૃ્ત અવસથામા ંમળી આવયા 
હ્તા. અસરકાિીઓનંુ માનવંુ છે કે 
ઝાઓ બંનેમાથંી એક જગયાએ કામ 
કિ્તો હ્તો અને મૃ્તકો પણ તયાનંા 
કમ્ષચાિીઓ હ્તા, એમ સરિસટીનાએ 
કહ્ ં હ્તુ.ં જો કે અસરકાિીઓએ 
હતયાનો ઉદે્શય જણાવયો ન હ્તો.

મોનટેિે પાક્કમાં ચીની નવા વર્ષની 

ઉજવમી દિસમયા થયેલા હમુલામા ં11 
લોકો માયા્ષ ગયા હ્તા, કેસલફોસન્ષયા 
હજ ુ પણ ્ત ે આઘા્તમાથંી બહાિ 
નથી નીકળયંુ અસરકાિીઓ હજી પણ 
િસનવાિે થયેલા ગોળીબાિનો ઉદે્શય 
િોરી િહ્ા છે. ‘હાલના રદવિોમાં 
બીજી વખ્ત કેસલફોસન્ષયાના લોકો 
અણિમજુ ગોળીબાિમા ં સપ્રયજનોને 
ગમુાવવાનો િોક કિી િહ્ા છે’, 
એમ પ્રમખુ જો બાઈડેન ેમગંળવાિની 
િવાિે કહ્ ંહ્તુ.ં અમન ેખબિ છે કે 
અમરેિકાભિમા ંબંદૂક સહંિાના િાપન ે
દૂિ કિવા િખ્ત પગલાંની જરૂિ છે, 
એમ ્તમેણ ેઉમેયુું હ્તુ.ં નવા વર્ષમાં 
અમરેિકામા ં6 િામસૂહક હતયાઓ થઈ 
હ્તી અન ે3 અઠવારડયાથી પણ ઓછા 
િમયમાં 39 લોકોના ંમૃતયુ થયા ંહ્તા.ં

ઓકિેન્ડ ગેસ સ્ટેશ્ રર ગોળીબારિાં 1્ું િોત, 8 િોકો ઘા્િ
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.

સિીડનમાં િુરાન સળગાિિાના વિરોધમાં મુસસલમ 
િેશોમાં પ્રિશ્શનો, સિીડનનો ધિજ સળગાિિામાં આવયો 

નિી વદલહી, તલા. 24: સિીડન 
સરિલારે પલા્ુદલાનને એિ રે્ીમલાં 
િુરલાન સળગલાિિલાની મંજૂરી આપયલા 
બલાદ મુનસ્મ દેશોમલાં સિીડન વિરૂદ્ધ 
પ્રદશ્ણનો યોજાય હતલા, તેઓ સિીડીશ 
દૂતલાિલાસોને બંધ િરિલાની મલાગ િરી 
રહલા હતલા. ઈનડોનેવશયલા અને તુિટીએ 
તેમને તયલાંનલા સિીડીશ રલાજદૂતને પવિત્ર 
પુસતિ સળગલાિિલાનલા મુદ્ે સમનસ જારી 
િયુું હતું. 


