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ઉ.પ્ર.માં ધારાસભ્યની ભેંસો 
ચોરાતા પોલીસ ટીમ કામે લાગી

ભાસ્કર ન્યૂઝ નેટવ્ક્ક . બરેલી

ઉત્તરપ્રદેશપોલીસફરીએકવખત
વીઆઈપી ભેંસોની શોધખોળમાં
લાગીગઈછે.આવખતેમામલો
ભાજપનાધારાસભ્યધમ્મપાલસસંહ
સાથેસંકળા્યેલાછે.બરેલીનાત્રણ
પોલીસસ્ેશનનીપોલીસભેંસોના
ચોરોનીશોધખોળકરીરહીછે.
 ધારાસભ્યના ફામ્મહાઉસ પર

સોમવારેકે્લાકચોરત્રા્ક્યાહતા

અને નોકરને બાંધીને નવ ભેંસો
ઉઠાવીગ્યાહતા.ચોરનાસીગ્યા
બાદનોકરેપોલીસનેઆજાણકારી
આપીહતી. તુરંતઆખો કાફલો
ભેંસનાચોરોનીશોધખોળમાંલાગી
ગ્યોહતો.
આસપાસના સજલલામાં પણ

ચોરીનીમાસહતીઆપવામાંઆવી
હતી.પોલીસકાફલોઠેરઠેરદરોડા
પાડીતલાશીલઈરહ્ોછે.પૂછપરછ
પણ ચાલી રહી છે.આસપાસના
પોલીસસ્ેશનોની્ીમોપણદોડતી
થઈ ગઈ છે પરંતુ કોઈ સફળતા 
મળીનથી.

મંત્ી આઝમની ભેંસો ચોરનારની ધરપ્કડ
ઉ.પ્રદેશમાં લગભગ દોઢ વર્ષ પહેલાં મંત્રી આઝમ ખાનનરી ભેંસો ચોરનારાને 
પોલરીસે સોમવારે ઝડપરી લરીધો છે. રામપુર ડેરરી ફામ્ષમાંથરી 31 જાન્ુઆરરી 
2014ના રોજ આઝમનરી સાત ભેંસ ચોરાઈ હતરી. આ મામલે બેદરકારરી 
રાખનારા કેટલાક પોલરીસ કમરીમીઓને સસપેનડ પણ કરવામાં આવ્ા છે.

બરેલીમાં ફામ્મહાઉસમાંથી 
ચોર 9 ભેંસ લઈ ગ્ા

3-ડી ટે્કનન્કથી 
ક્કશોરનું જડબું 
ફરી બનાવા્ું

પીટીઆઈ. દુબઈ

અબુધાબીમાંસજ્મનોએ16વર્મના
એક કકશોરના ચહેરામાં થ્યેલી
મો્ીઅનેઘાતકગાંઠકાઢીને3-ડી
્ેકનોલોજીનીમદદથીસફળતાપૂવ્મક
તેનું જડબું ફરી તૈ્યાર ક્યુું છે.
ડોક્રોની્ીમેઓપરેશનપહેલાં,
તેદરસમ્યાનઅનેઓપરેશનપછી
ઓપરે્ીવગાઈડતરીકેઉપ્યોગમાં
લેવા મા્ે કકશોરના ચહેરાના
હાડસપંજરનું3-ડીવર્યુ્મઅલમોડલ
તૈ્યારક્યુુંહતું.ઓપરેશનપહેલાં
કકશોરનાંજડબાનીઅદ્દલપ્રસતકૃસત
તૈ્યાર કરવામાંઆવી હતી જેની
મદદથીડોક્રોએકકશોરનાથાપાના
ભાગેથીહાડકાંલઈનેખૂબજમાઈક્ો
સજ્મરી દ્ારા તે હાડકાંને જડબાંની
જગ્યાએ લગાવ્યાં હતાં. મફરાક
હોસસપ્લમાં ડો.જહોન ડેવીનના
વડપણહેઠળડોક્રોની્ ીમેમહંમદ
અલ મઝીમ નામના કકશોરના
ચહેરામાંઓપરેશનક્યુુંહતું.

સવાસન વખતે ‘પ્રભુ’નું નનદ્ાસન

એજનસી.્કોનચિ

્યોગસદવસેરેલવેપ્રધાનસુરેશ
પ્રભુઆસનકરતાં-કરતાંસૂઇ
ગ્યા હતા. કોસચિમાં ્યોગ
કા્ય્મક્મમાં ભાગ લઇ રહેલા
પ્રભુસવાસનપછીપણજ્યારે
આસન પૂરા થ્યા બાદ પણ
નહોતાજાગ્યાત્યારેઇન્સટ્રક્ર
તેમની પાસે પહોંર્યા હતા.
તેમણે જો્યું કે પ્રધાનશ્ી તો
સૂઈગ્યાછે.તેથીતેમણેતેમને
જગાડ્ાહતા.કે્લાકલોકોએ
આ દ્રશ્યને કેમેરામાં કેદ કરી
લીધું હતું. સોસશ્યલ મીકડ્યા
પરપણતેમનીતસવીરોઆવી
ગઇહતી.જેઘણીચાલીરહી
છે. અમુક અખબારોમાં પણ
આફો્ોછપા્યોછે.આફો્ા
અંગેસોસશ્યલમીકડ્યામાંઅનેક
્ીપપણીઓથઇરહીછે.

મુસસલમ પસ્મનલ લો બોડડે 
મુસસલમ સંગઠનોને ચેતવ્ાં 
ઓલ ઇનનડ્ા મુનસલમ પસ્ષનલ લો બોડ્ડ 
અને મુનસલમ સંગઠનો અને ઇમામોને 
એવાં સંગઠનો સામે ચેતવ્ા છે જેઓ 
મુનસલમ આસથા પર હુમલો કરરી રહ્ા છે. 
એક પત્માં બોડડે મોદરી સરકાર પર ્ોગ 
અને સૂ્્ષ નમસકાર જેવા કા્્ષક્રમો લાગુ 
કરરીને બંધારણનરી અવગણના કરવાનો 
અને આરએસએસનો એજનડા લાદવાનો 
આરોપ લગાવ્ો છે. બોડ્ડના કા્્ષકારરી 
સચચવ મૌલાના વલરી રહેમાનરીએ કહ્ું હતું 
કે સકકૂલોમાં વંદે માતરમ અને સૂ્્ષ નમસકાર 
શરૂ કરાવવા પણ તેનો જ ભાગ છે.
યોગ વિરોધીઓ પાક. જાય : સાધિી પ્રાચી  
ચવશ્વ ચહનદુ પરરરદનરી નેતા સાધવરી 
પ્ાચરીએ ્ોગનો ચવરોધ કરનારા લોકો 
અંગે કહ્ું છે કે આવા લોકોએ પારકસતાન 
જતા રહેવું જોઇએ. આવા લોકોને દેશમાં 
રહેવાનો કોઇ હક નથરી.

યિાને જણાવ્ું હતું કે, ઘણરી વખત એવા તબક્ા આવ્ા જ્ારે એવું પણ 
લાગ્ું કે જીવન અહરીં જ સમેટાઈ જશે. હું એટલાનનટક અને પેચસરફક 

મહાસાગર પાર કરરીને ચહનદ 
મહાસાગર પહોંચ્ો હતો. શ્રીલંકા 
નજીક બોટ પથથર સાથે ટકરાતા 

ઘણં નુકસાન થ્ું. હું પારટ્ાના સહારે 
તરતો રહ્ો. જેમતેમ કરરીને રકનારે પહોંચ્ો 

અને પૈસા એકઠા કરરીને હોડરીનું સમારકામ કરરી 
ફરરી સફર શરૂ કરરી. સુમાત્ા નજીક વરસાદના તોફાનમાં 
પણ ફસા્ો હતો. 120 રકમરી પ્ચત કલાકનરી ઝડપે પવન 
ફંકાતા હોડરીનરી ચદશા 120 અંશ સુધરી બદલાઈ ગઈ હતરી. 

નસવટઝલલેનડના ખલાસરી 
્વાન બોગનનોને સાડા 
છ મરીટરનરી સેચલંગ બોટ 
‘ફોર્ુ્ષલા વન’થરી આખરી 
દુચન્ાનું ભ્રમણ ક્ુું છે. 
તેમાં 21 મચહનાનો સમ્ 
લાગ્ો છે. તેનરી સફર 
ફ્ાનસના ઓસટ્ેહમમાં 
પૂરરી થઈ જે ઓકટોબર 
2013માં ફ્ાનસના સેલેબસ ધ 
ઓલોનથરી શરૂ થઈ હતરી. 
આ દરચમ્ાન તેણે 
એટલાનનટક, પેચસરફક 
અને ચહનદ મહાસાગર 
પાર ક્ા્ષ અને 
સંખ્ાબંધ જોખમોનો 
સામનો ક્નો.

છ મીટરની બોટમાં 21 મનહનામાં 
50 હજાર ક્કલોમીટરની સફર
05 ઓકટો. 

2013ના રોજ 
ફ્ાનસના સેવેલસ ધ 
અલોનથરી ્ાત્ાનો 
પ્ારંભ

20 ચદવસમાં 
્વાને 

એટલાનનટક 
મહાસાગર પાર  
ક્નો હતો

15 કલાક 
સુધરી સતત 

વરસાદમાં સંઘરનો વચ્ે 
અનેક વખત સફર 
કરરી


