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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

ગુજરાતમાં વાવાઝાેડાથી તારાજી 
અંગેના સમાચાર વાંચાે
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રાજ્યમાં તાૈકતનેું તાેફાન ઃ ભરઉનાળે માવઠંુ
તાૈકતે વાવાઝાેડાને કારણે સમગ્ર ગુજરાતને ઘમરાેળી નાખુું હતુું. સતત બે દિવસ સુધી માૈસમે મમજાજ બિલાે અને ભરઉનાળે જાેરિાર માવઠુું  કરાેડાે રૂમિયાની નુકસાનીનુું કારણ બની ગયુું 
છે. િક્ષિણ ગુજરાતથી છેક સાૈરાષ્ટ્ર-કચ્છ સુધી ખાનાખરાબીના દ્રશયાે સજાજાયા હતા. કાુંક ખેતી િાક, વીજ િાેલી ધરાશાયી થયા હતા. અા ઉિરાુંત દ્ારકામાું િદરયાે તાેફાને ચડતાું દકનારે 
લુંગારેલી બાેટ ઊુંધી વળી ગઈ હતી. રાજ્યમાું મકાનાે જમીન િાેસત થતા હજારાે િદરવારાે બેઘર થયા હતા. જ્યારે માેટા શહેરાે અને ગામડાઅાેમાું હજારાે વૃષિાેઅે તેનુું અસસતત્વ ગુમાવુું છે. 

ઉમરગામ

ગીર સાોમનાથમહુવા

વલસાડ

અમદાવાદભાવનગર

માંડવીરાજુલા

સુરત દ્ારકા

5 રા�યોમ� �યૂકોરમાઇકો�સસ મહામાર� �હ� ર
ગુજરાતમાં �ૂકાેરમાઈકાે�સસના વધતા કેસને પગલે સારવાર સુ�વધા ઊભી કરવા કવાયત

નવી �દલ્હી
દ�શના સખં્યાબધં રાજ્યમા ં બ્લકે ફ�ગસના વધી 

રહ�લા ક�સન ે ધ્યાનમા ં લતેા ં ક�ન્દ્ર સરકાર� ગ�ુવાર� 
બ્લકે ફ�ગસ (મ્યકૂરમાઇકોિસસ)ન ે એિપિમક 
�ડસીઝ એક્ટ ૧૮૯૭ અતંગર્ત મહામારી �હ�ર 
કરવા સચૂના આપી છ�. આ પછી ગજુરાતમા ંપણ 
મ્યકૂરમાઇકોિસસન ેમહામારી �હ�ર કરવામા ંઆવી 
છ�.  આ અગાઉ રાજસ્થાન, તાિમલનાડ,ુ  તલેગંણા, 
હ�રયાણામા ં મહામારી �હ�ર કરી દ�વાઈ છ�. 
મખુ્યમતં્રી િવજય �પાણીના અધ્યક્ષસ્થાન ે મળ�લી 
કોર કિમટીની બઠેકમા ં આ િનણર્ય કરાયો હતો. 
મખુ્યમતં્રી �પાણીએ જણાવ્ય ુ ક�, હવ ે આ રોગની 
સારવાર કરતી સરકારી અન ે ખાનગી હો�સ્પટલો 
અન ેમ�ેડકલ કોલ�ેએ સ્ક્ર�િનગં ડાયગ્નોિસસ અને 
ટ્રીટમને્ટ માટ� ભારત સરકારના આરોગ્ય િવભાગ 
તમેજ આસીએમઆર દ્રારા આ રોગ માટ� નક્કી 
કરાયલેી ગાઈડ લાઈન્સનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહ�શ.ે  
આ રોગના શકંાસ્પદ તમેજ કન્ફમર્ ક�સોની તમામ 
િવગતો ક�ન્દ્ર સરકારન ેમોકલવાની રહ�શ.ે મહામારી 
�હ�ર કરવાન ે કારણ ે હવ ે આ રોગની સારવાર 
માટ�ના ઈન્જકે્શનોના કાળાબ�ર કરનારા સામે 
પણ કડક કાયર્વાહી કરી શકાશ.ે ઉપરાતં ડોક્ટોરને 
પણ મ્યકૂરના દદ�ઓન ે સારવાર કરવાની ફરજ 
પાડી શકશ.ે અગાઉ ક�ન્દ્ર સરકાર� જણાવ્યુ ં હતું 
ક�, બ્લકે ફ�ગસનુ ં ઇન્ફ�ક્શન કોરોનાના દદ�ઓમાં 
�ત્યદુર અન ે ગભંીર માદંગી વધારી ર� ં છ�. 
રાજ્યન ે લખલેા પત્રમા ં ક�ન્દ્ર સરકાર� જણાવ્યુ ં હતું 
ક�, તાજતેરના સમયમા ં મ્યકૂરમાઇકોિસસ નામની 
ફ�ગના સકં્રમણનો પડકાર ઊભો થયો છ�. ક�ન્દ્રીય 
આરોગ્ય મતં્રાલયના સયંકુ્ત સિચવ લવ અગરવાલે 
જણાવ્યુ ં હતુ ં ક�, તમામ સરકારી અન ે ખાનગી 
હો�સ્પટલોએ આરોગ્ય મતં્રાલય, આઇસીએમઆર 
દ્વારા મ્યકૂરમાઇકોિસસ, સ્ક્ર�િનગં, ડાયગ્નોિસસ 
અન ે સારવારની ગાઇડલાઇનનુ ં પાલન કરવાનું 
રહ�શ.ે તમામ સરકારી અન ેખાનગી હો�સ્પટલોએ 
મ્યકૂરમાઇકોિસસના તમામ શકંાસ્પદ અને 
કન્ફમર્ ક�સની �ણ િજલ્લા સ્તરના ચીફ મ�ેડકલ 
ઓ�ફસર દ્વારા આરોગ્ય િવભાગ અન ેઆઇએસપી 
સવ�લન્સ િસસ્ટમન ે કરવાની રહ�શ.ે હાલ િસિવલ 
હો�સ્પટલોમા ંઆ રોગની સારવાર શ� કરાઈ છ�.

પટણામાં વ્હાઇટ ફ�ગસના 4 ક�સ
ભારત પર એક પછી એક આફતો આવી રહી છ�. કોરોના 
મહામારીની બી� લહ�ર બાદ સંખ્યાબંધ રાજ્યોમાં બ્લેક ફ�ગસ 
(મ્યૂકરમાઈકોિસસ)ના ક�સ હાહાકાર મચાવી રહ્યા છ� ત્યાર� હવે 
િબહારની રાજધાની પટણામાં વ્હાઇટ ફ�ગસના ચાર ક�સ સામે 
આવતાં ખળભળાટ મચી ગયો છ�. ક��ન્ડડોિસસ નામની ફ�ગ 
કોરોનાના ઓ�ક્સજન સપોટર્ પર રહ�લા દદ�ઓ પર મોટું �ખમ 
છ�. વ્હાઇટ ફ�ગસ ફ�ફસાં, ચામડી, નખ, મ�, આંતરડાં, �કડની, 
ગુપ્તાંગ અને મગજને સંક્રિમત કરી શક� છ�.
ઇન્જેક્શનની માિહતી આપવા �દલ્હી હાઇકોટર્નો આદ�શ : 
બ્લેક ફ�ગસના દદ�ઓના ઇલાજ માટ� વપરાતા એમ્ફોટ��રિસન બી 
ઇન્જેક્શનની અછતના અહ�વાલો વચ્ચે �દલ્હી હાઇકોટ� ગુ�વાર� 
ક�ન્દ્ર સરકાર પાસે એમ્ફોટ��રિસન બી ઇન્જેક્શનની �સ્થિત અંગે 
તમામ માિહતીની માગ કરી હતી. જે બાદ ક�ન્દ્ર સરકાર� જણાવ્યું 
હતું ક�, દવાનું ઉત્પાદન કરતી તમામ ક�પનીઓને એમ્ફોટ��રિસન 
બી ઇન્જેક્શનનું ઉત્પાદન બમણું કરવાની સૂચના આપી દ�વાઇ છ�.

રાજ્યો પર બ્લેક 
ફ�ગસનો ઓછાયો
રાજસ્થાન : ૪૦૦ સંક્રિમતોએ 
બ્લેક ફ�ગસના કારણે ��ષ્ટ 
ગુમાવી, જયપુરમાં ૧૪૮, 
�ધપુરમાં ૧૦૦, િબકાનેરમાં 
૩૦ ક�સ
મધ્યપ્રદ�શ : ૫૮૫ દદ� બ્લેક 
ફ�ગસથી સંક્રિમત, ભોપાલમાં 
૨૩૯માંથી ૧૦ દદ�નાં મોત, 
૧૨૯ની સજર્રી કરાઇ
છત્તીસગઢ : ૧૦૦થી વધુ 
ક�સ, ૯૨નો હો�સ્પ.માં ઇલાજ, 
૧૯ દદ�ની સજર્રી કરાઇ
હ�રયાણા : ૧૧૭ 
મ્યૂકરઔમાઇકોિસસના 
ક�સ, �સ્ટરોઇડના વેચાણ પર 
રાજ્યમાં પ્રિતબંધ મુકાયો
�દલ્હી : બ્લેક ફ�ગસના 
ક�સ ૩૦૦ને પાર, એમ્સમાં 
૮૦ દદ�માંથી ૩૦ની �સ્થિત 
ગંભીર
મહારા� : ૨૫૦૦થી વધુ 
ક�સ, ૯૦નાં મોત, ૫૦૦ દદ� 
�રકવર, ૮૫૦ સારવાર હ�ઠળ
આંધ્રપ્રદ�શ : બ્લેક ફ�ગસના 
૨૦૦થી વધુ ક�સ, ગુંતુરની 
પ્રાઇવેટ હો�સ્પટલમાં ૫૦ 
સારવાર હ�ઠળ છ�.

વોિશંગ્ટન  

ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસર બરફના ગઢ ગણાતા 
એન્ટાક��ટકા પર પણ ઝડપથી થઈ રહી છ�, 
એન્ટાક��ટકામાં �દલ્હીથી ત્રણ ગણા કદનો, િવશ્વનો 
સૌથી મોટો િહમખંડ તૂટીને અલગ થયો છ�. આ 
િહમખંડ ૧૭૦ �કલોમીટર લાંબો છ� અને ૨૫ 
�કલોમીટર પહોળો છ� અને તેનું સંપૂણર્ કદ ૪,૩૨૦ 
સ્ક્વેર �કલોમીટરનું છ�. એન્ટાક��ટકામાં પિશ્ચમ 
િહસ્સામાં આવેલ રોન્નેે આઇસ સેલ્ફમાંથી આ 
મહાકાય િહમખંડ અલગ થયો છ�. યુરોપીય સ્પેસ 
એજન્સીના સેટ�લાઇટ કોપરિનક્સ સે�ન્ટનલમાંથી 
લેવામાં આવેલી તસવીરોમાં મહાકાય િહમખંડ 
અલગ પડી રહ્યો હોવાનું જણાયું છ�. આ સેટ�લાઇટ 
ખાસ �થ્વીના ધ્રુવીય િવસ્તારો પર નજર રાખે છ�. 
એન્ટાક��ટકામાં આ ઘટના બનવાથી િવશ્વભરના 
વૈઞ્જાિનકોમાં િચંતાનું વાતાવરણ છ�. આ િહમખંડ 
તૂટયા બાદ હવે તે વેડેલ સમુદ્રમાં છૂટો તરી રહ્યો 
છ�. િવશ્વના આ સૌથી મોટા િહમખંડને એ-૭૬ 
એવું નામ આપવામાં આવ્યું છ�. બરફ ઓગળી 
�ય તો સમુદ્રનું સ્તર ૨૦૦ ફ�ટ સુધી વધી શક� 
નેશનલ સ્નો એન્ડ આઇસ ડેટા સેન્ટર અનુસાર 
આ િહમખંડ તૂટવાથી તરત જ સમુદ્રના જળસ્તર 
પર કોઈ અસર નહ� થાય, � ક� પરોક્ષ રીતે 
જળસ્તર વધી શક� છ�.

એન્ટાક��ટકા ઉપર 
�દલ્હીથી પણ 3 ગણો 
મોટો ગ્લેિશયર તૂટયો

લેબનાેને ઈઝરાયેલ ઉપર 
રાેકેડ છાેડતા મુશ્કેલી વધી
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડામાં કોવિડ -૧૯ મહામારીની 

અસર રૂપે હાઉવસંગ માકકેટમાં એવરિલ 
માસમાં આંવિક મંદી જોિા મળી હતી. જો 
કે, આમ છતાં સરેરાિ િેચાણ કકંમતમાં 
િધારો થતો રહ્ો છે. જે આશ્ચર્યજનક 
બાબત છે. 

ધી કેનેડીરન રીરલ એસટેટ 
એસોવસરેિને સોમિારે જણાવરયં હતયં કે, 
એવરિલમાં મકાનોના િેચાણમાં ૧ર.પ 
ટકા જેટલો ઘટાડો ગરા મવહનાની 
સરખામણીમાં નોંધારો હતો. કેનેડીરન 
રીટેલસ્ય જયથના રિવતવનવધએ જણાવરયં 
હતયં કે, દેિભરમાં બધા માકકેટમાં અંદાજે 
૮પ ટકાનો ઘટાડો જોિા મળરો છે. જેમાં 
ઓનટેકરરો અને વરિટીિ કોલંવબરાનો 
પણ સમાિેિ થાર છે. કેનેડાના હાઉવસંગ 
માકકેટમાં જો કે ઘણી રિવૃવતિ જોિા મળી 
હતી એમ કેનેડીરન રીરલ એસટેટ 
એસોવસરેિનના રિમયખ કવલફ સટીિનસને 

કહ્યં હતયં. કોવિડ -૧૯ મહામારી બાદ 
બેંકોએ વધરાણના વરાજદરોમાં મોટો 
ઘટાડો કરયોે હોિાથી બજારમાં આ તેજી 
જોિા મળી હતી. ઘણાં લોકોએ િક્ક ફ્ોમ 
હોમને કારણે ઓકફસ સાથેનયં હોર એિા 
ઘર ખરીદિાનયં પસંદ કરયું હતયં. વરિટીિ 

કોલંવબરાના પીટ મેડોઝ વિસતારમાં 
રહેનારા જોિ કલેસકોવિક પકરિારને એ 
જ વિસતારમાં મકાન લેિયં હતયં. તેમણે છ 
આંકડાનયં ડાઉન પેમેનટ ભરીને તેમણે 
પોતાની પસંદગીનયં મકાન મેળવરયં હતયં. 
એજનટે તેમને ઘણાં વિકલપો બતાવરા હતા. 
છતાં તેમણે પોતાની પસંદગીનયં જ મોંઘય 

મકાન લીધયં હતયં એ જોતા ખરાલ આિે 
છે કે લોકો દેિયં કરીને પણ મોંઘા મકાનો 
ખરીદી રહ્ા છે. આમ મહામારી બાદ 
પણ લોકો મકાનો ખરીદી રહ્ા હોિાથી 
બજારમાં તેજી રહી હતી. વનષણાંતો માની 
રહ્ા છે કે, છેલ્ા બે ત્રણ માસની તેજી 
બાદ આિેલી મંદી એમ પણ સયચિે છે 
કે, આિનારા સમરમાં તેજી પાછી આિી 
િકે છે.  આ િર્યના માચ્ય માસમાં સૌથી 
િધય હલચલ આ માકકેટમાં જોિા મળી 
હતી. એમ ટીડી બેનકના અથ્યિાસત્રી 
રીિી સોંધીએ જણાવરયં હતયં. તેમણે એમ 
પણ કહ્યં હતયં કે, અભરાસ માટે હજય િધય 
મવહનાઓના આંકડાઓની જરૂર પડિે 
અને તો જ ખરેખર ખબર પડી િકિે કે 
બજાર ફરીથી ઉંચય જિે કે નહીં. કેનેડામાં 
મકાનની સરેરાિ કકંમત એવરિલમાં 
૬૯૬૦૦૦ રયએસ ડોલર હતી. જે આ જ 
સમરગાળામાં ગરા િર્યની સરખામણીમાં 
૪૧.૯ ટકા િધય હતી.

તબીબી સેવા માટે વવદેશ 
જવાની  છૂટ હાેવાથી લાભ 
મળી શકશે
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કેનેડીરન રેસીડેનટસને કોવિડ -૧૯ની 
િેકસીન લેિા રયએસ જિે તો પરત ફરા્ય 
બાદ કિોરનટાઈનથી મયકકત મળિે એમ 
પબલીક હેલથ એજનસી ઓફ કેનેડાએ 
સપષ્ટ કરય્ય હતયં. જો કે આ માટે કેટલીક 
િરતોનયં પાલન જે તે નાગકરકે કરિાનયં 
રહેિે. જેમાં કેનેડાના લારસનસડ હેલથ 
કેર રિોિાઈડરની લેવખતમાં ભલામણ 
જરૂરી હિે અને સામે પક્ે અમેકરકાના 
િેકસીન રિોિાઈડરની લેવખત મંજયરી 
પણ જોઈિે. ફેડરલ સરકારના 
કિોરનટાઈનના વનરમોમાં જે છૂટછાટો 
છે તેમાં અમેરીકા સાથેની સરહદ પાસેના 
રિાંતોના લોકોને તબીબી સેિા માટે 
વિદેિ જિાનો સમાિેિ હોિાથી તેઓ 

આ છૂટછાટ મેળિી િકિે. જેનો લાભ 
માત્ર મોટરમાગગે જનારાઓને જ મળી 
િકિે. આ વિિેની જાણકારી ફેડરલ 
સરકારની િેબસાઈટ પર મયકાઈ છે. 
જેને પબલીક હેલથ એજનસીના વિનડસર 
રીવજરોનલ હોસસપટલના ડેવિડ મસીએ 
ઈ મેલથી સમથ્યન આપરયં હતયં. તેમણે 
જણાવરયં હતયં કે, વિનડસર રિાંતના લોકો 
સરળતાથી ડેટ્ોઈટ જઈને િેકસીન 
મયકાિી િકે એમ છે તો તેમને મોટરમાગગે 
જિાની છૂટ આપિી જોઈએ. આ સાથે 
જ કિોરનટાઈનથી પણ મયકકત આપિી 
જોઈએ. િેકસીન લઈને પાછા ફરતી 
િખતે માસક ફરવજરાત પહેરિો જરૂરી 
બનિે એિી સપષ્ટતા પણ વિભાગે કરી 
હતી. હેલથ કેનેડાએ એ િાતની પણ નોંધ 
લીધી હતી કે, રયએસ બોડ્યરના એજનટોએ 
મંજયરી આપી હોિાથી જ આ િકર 
બનિે. જોકે એને માટે કનેડાની બોડ્યર 
એજનસીએ કિોરનટાઈનમાંથી મયકકત 
અંગે લેવખત રિમાણ આપિયં પડિે.

ઓટાિા ઃ ફેડરલ સરકારે નેિનલ કોવિડ-૧૯ િેકસીન 
ઝયંબેિનયં નેતૃતિ પસબલક હેલથ એજનસી ઓફ કેનેડાના િડા 
વરિગેકડરર જનરલ વરિસટા રિોડીને સોંપિાની જાહેરાત કરી 
હતી. જે જિાબદારી અગાઉ મેજર જનરલ ડેની ફોટટીન 
સંભાળતા હતા. સોમિારે સાંજે કેનેડીરન આરડ્ય 
ફોસટીસ અને ડીપાટ્યમેનટ ઓફ નેિનલ ડીફેનસે 
સંરયકત વનિેદનમાં આ જાહેરાત કરી હતી. જેમાં 
ગરા િયરિિારે મેજર જનરલ ફોટટીને તેમની સામેની 
સેનાની તપાસને પગલે પદ છોડિાની ફરજ પડી 
હોિાનો ઉલ્ેખ કરારો હતો. મીકડરાના અગાઉના 
વિિેર અહેિાલમાં જણાવરયં હતયં કે, ફોટટીન સામે જાવતર 
િોરણ અને ગેરિત્યનના આક્ોપો િર્ય ૧૯૮૯માં થરા હતા. 

ફોટટીને તેના બચાિ પક્ાના િકીલ કમાનડર માક્ક લેટયોનરયની 
મદદથી આ આક્ોપોનો ઈનકાર કરી એને સાિ ખોટા અને 
પારા વિહોણા ગણાવરા હતા. વરિસટા રિોડી પીએચએસીમાં 
િર્ય ર૦ર૦થી બીજા રિમે હતા અને ફોટટીનની સાથે મળીને 

૩૦ સભરોની કેનેડીરન આરડ્ય ફોસટીસની ટીમમાં 
હતા. જેમાં ઓપરેિનલ પલાનસ્ય, ફામા્યસીસટ, 
હેલથકેર એડવમવનસટ્ેટસ્ય, એનજીનીરસ્ય અને આઈટી 
એક્પટ્યસ હતા. એજનસીના જણાવરા મયજબ રિોડી 
થોડા સમર પહેલા જ કેનેડીરન આમડ્ય ફોસટીસ સાથે 
જોડારા હતા અને ફેરિયઆરીથી તેઓ કમાનડર ઓફ 

વમલીટરી પસ્યનલ જનરેિન ગૃપસ તરીકે કાર્યરત હતા અને 
િેકસીન ઝયંબેિમાં તેમનો ફાળો મહતિનો રહ્ો હતો. 

વમસીસાગા ઃ  મંગળિારે સાંજે 
વમસીસાગાના માગયો ઉપર હજારો 
લોકોએ દેખાિો કરીને મધર પૂિ્યના 
ગાઝા અને ઈઝરારેલ િચ્ે ચાલી 
રહેલા સંઘર્યમાં પેલેસટાઈનીઓ પર 
થતાં અતરાચારનો વિરોધ કરયો હતો. આ 
દેખાિો પેલેસટાઈન કેનેડીરન કરરયવનટી 
સેનટર વમસીસાગાએ સેલીરિેિન સકિેર 
ખાતે રોજરા હતા. જે બાદમાં ઓનટો 
બન્ય હેરપથોર રોડ સયધી પહોંચરા હતા 
અને ટ્ાકફક રોકી દીધો હતો. રસતા ઉપર 
ફટાકડા પણ ફોડરા હતા. દેખાિકારોએ 
ઝંડા લહેરાિી અને ‘મયકત પેલેસટાઈન’  
અને ‘ પેલેસટાઈન કરારેર ખતમ નહીં 

થાર’ ના સૂત્રોચ્ારો કરયો હતા. 
ટિીટર પર પેલેસટીરન કેનેડીરન 

કરરયનીટી સેનટર વમસીસાગા જે 
પેલેસટાઈન હાઉસ તરીકે જાણીતયં છે 
એણે કહ્યં હતયં કે આ દેખાિો ગાઝા 
પટ્ીની ઘટનાઓ અને પેલેસટાઈનઓ 
સાથે થઈ રહેલા અનરારના વિરોધમાં 
રોજારા છે. 

બીજી તરફ ઈઝરારેલ એમ કહે છે 
કે, આ ઘટનાઓ ગાઝા પટ્ી આસપાસ 
રહેતા હમાસ નામના આતંકી સંગઠનના 
હયમલા બાદની જિાબી કાર્યિાહી જ 
છે. એમાં જેમના મૃતરય થરા છે એ 
ઈરાદાપૂિ્યકના નહોતા.

ચીફ મેડડકલ ઓાેડફસરે હેલ્થ કેર 
પાેવાઈડસ્સને પત્રથી જાણ કરી, કાેવવડના 
કેસ ઘટવા માંડતા નનણ્સય કરાયાે
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રિાંતમાં ઈમરજનસી વસિારની સજ્યરી કરિા ઉપર રોક 

લગાિાઈ હતી. આ રિવતબંધને હાલ હટાિી લેિામાં આવરો છે 
અને ઓનટેકરરોની કેટલીક હોસસપટલને વબન તાકકદની સજ્યરીઓ 
િરૂ કરિા મંજયરી અપાઈ છે. એવરિલની ર૦મી તારીખથી 
બધી હોસસપટલેને તાકકદ કરાઈ હતી કે, ઈમરજનસી વસિારની 
સજ્યરી ટાળિી અને હોસસપટલમાં કોવિડના દદટીઓ માટે જગરા 
રાખિી. પરંતય હિે બયધિારે ચીફ મેડીકલ ઓકફસર ઓફ હેલથ 
ડો. ડેવિડ વિવલરરસે હેલથ કેર રિોિાઈડસ્યને પત્રથી જાણ કરી 
હતી કે, તેઓ હિે નિા કેસોને તેમની હોસસપટલમાં દાખલ કરી 
િકિે અને વબન તાકકદની સજ્યરી પણ કરી િકિે. આ એિો 
સંકેત ગણાર કે, રિાંતમાં હિે સંરિમણની ગવત ધીમી પડી રહી છે. 
આરોગર મંત્રાલરના રિિકતાએ પાછળથી સપષ્ટતા કરતા કહ્યં હતયં 
કે આ છૂટછાટ આખા રિાંત માટેની નથી. પરંતય જે વિસતારોમાં 
હોસસપટલની ક્મતા િધય છે અને સંરિમણ ઓછયં છે એ વિસતારો 
માટે જ છે. એનો અથ્ય એિો પણ થઈ િકે કે, ગ્ેટર ટોરોનટો 

વિસતારની હોસસપટલોએ હજય પણ કોવિડ-૧૯ના દદટીઓને જ 
રિાથવમકતા આપિી પડિે.

કેમ કે તરાં સંખરા િધય છે. પત્રમાં વિવલરરસે એમ પણ જણાવરયં 
હતયં કે, અમે ધરાન પૂિ્યક વબન તાકકદની સેિાઓ િરૂ કરી રહ્ા 
છીએ અને કોવિડ -૧૯ના કેસો પર અમારૂ ધરાન રહેિ જ. 
અમે પયરી તાકાતથી સસથવતનો સામનો કરી રહ્ા છીએ અને હેલથ 
વસસટમના અમારા પાટ્યનસ્ય પણ પયરો સહકાર આપી રહ્ા છે. 
એવરિલની ર૦મીએ જરાં ર૩૬૦ કોવિડના દદટીઓ હોસસપટલમાં 
હતા, જે ઘટીને હિે ૧૪૦૧ જેટલા થઈ ગરા છે. આઈસીરયનો 
ધસારો હજય જોિા મળી રહ્ો છે પણ મવહનાના આરંભે ૯૦૦ની 
સામે અતરારે ૭૩પ દરદીઓ આઈસીરયમાં છે. આમ સસથવતમાં 
સયધારાના સંકેતો હોિાથી થોડી છૂટછાટ હોસસપટલને અપાિે.

ઓનટેકરરોની હોસસપટલોને ઈમરજનસી 
વસિારની સજ્યરી કરિા પણ છૂટ અપાિે

પેલેસ્ટાઈનીઓનટા સમર્થનમટાં 
મમમસસટાગટા પંરકમટાં દટેખટાવો

રસતા પર ટ્ાડફક 
ઓટકાવી ફટાકડા 

ફાેડયા બાદ 
દેખાવકારાેઓે 

ઝંડા લહેરાવ્ા

વેકસીન મટા્ટે મો્િ મટાગગે અમેરિકટા 
જાય તો કવોિન્ટાઈનને ્ટાળી શકશેએવરિલમાં હાઉવસંગ માકકેટમાં મંદી છતાં 

મકાનના ભાિમાં સતત િધારો નોંધારો

14 ડદવસમાં સરેરાશ કેસની સંખ્ામાં 2000નાે ઘટાડાે, સંક્રમણમાં ઓાેને્ડરયાે ફરી 2400 કેસ સાથે ઓાગળ રહ્યં
કોિોનટાની ગમત મંદ, નવટા 3888 કેસ, 38નટા મોત

િેકસીનેિન ઝયંબેિનયં નેતૃતિ જનરલ રિોડીને સોંપારયં
તપટાસને પગલે મેજિ જનિલ ફો્ટીને પદ છોડવટાની ફિજ પડી હતી

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડામાં કોરોના િારરસની બીજી 

લહેરમાં ગવત હિે ધીમે ધીમે મંદ પડી 
રહી છે. ગયરુિારે સમગ્ દેિમાં કોરોના 
સંરિમણના 3888 કેસ નોંધાિા સાથે 
38 દદટીના મોત વનપજરા હતા.જો કે, 
દેિમાં કોરોનાના એસ્ટિ કેસની સંખરા 
હજી પણ 61293 હોિાથી સરકાર અને 
તંત્ર સમગ્ સસથવતને ગંભીરતાથી લઈને 
કામગીરી કરી રહ્ા છે.  હાલમાં દેિમાં 
1344 દદટીઓની હાલત અતરંત નાજૂક 
હોિાનયં જાણિા મળરયં છે.

કેનેડામાં કોરોનાના કેસમાં ધીમે ધીમે 
ઘટાડો થઈ રહ્ો છે. ગત 7 મેના રોજ 
કોરોનાના 5766 કેસ નોંધારા પછી 
એક અઠિાકડરામાં સસથવત સયધરી હતી 
અને 14મી મેના રોજ કોરોનાના દદટીની 
સંખરા 4498 નોંધાઈ હતી. જરારે તેના 

અઠિાકડરા પછી 21મીએ કોરોનાના 
કેસનો ગ્ાફ િધય નીચે ઉતરીને 3888 કેસ 
થરો હતો. 

ગયરુિારે સૌથી િધય ઓનટેકરરોમાં 
2400 દદટી મળરા હતા. જરારે અહીં 
27 દદટીના મોત થરા હતા. આ ઉપરાંત 
્રૂબેકમાં નિા 662 કેસ મળિા સાથે 
8ના મોત થરા હતા. એજ રીતે નોિા 
સકોસીરામાં નિા 65, તથા મોનીટોબામાં 
603 તથા સાસકેચિાનમાં 146  દદટી 
કોરોના પોવઝટિ રહ્ા હતા. જરારે 
વરિટીિ કોલંવબરામાં ગયરુિારે કોરોનાથી 
સંરિવમત થરેલા નાગકરકોની સંખરા 357 
નોંધાિા સાથે 3 દદટીના મોત કોરોનાને 
કારણે જ થરા હતા. આ ઉપરાંત 
અલબટા્યમાં નિા 812 દદટી િારરસની 
ચપેટમાં આવરા હતા. ગયરિારે અલબટા્યમાં 
િધય 4 દદટીનો કોરોનાએ ભોગ લીધો હતો.

બેંકાેઓે વિરાણના 
વ્ાજદરાેમાં માેટાે ઘટાડાે 
કયાયોે હાેવાથી ઉંચા ભાવે 

થઈ રહેલી મકાનની ખરીદી
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ટોરોનટો ઃ ફેડરલ સરકાર 
દ્ારા કરાયેલી જાહેરાત મુજબ 
મમસીસાગા ઓનટેરરયો સ્થિત કંપનીમાં 
એમઆરએનએ વેકસીનના પલાનટના 
બાંધકામ પાછળ ર૦૦ મમમલયન યુએસ 
ડોલરનું રોકાણ કરાશે. ઈનોવેશન 
મમની્ટર ફ્ાનકોઈસ રફમલપ ચેમપેને કહ્યં 
હતું કે, આ નાણાંનો ઉપયોગ રીઝીલીયનસ 
બાયોટેકનોલોજીસ આઈએનસીની 
મામલકીની કંપનીની હાલની અને 
ભમવષયમાં થિનારા એકસપાનશન માટે 
થિશે. જેનાથિી વેકસીન અને આવનારી 
મહામારી સામે ટકી રહેવાની સારવાર 
માટેના ઉપકરણો બનશે. તેમણે એમ પણ 

કહ્યં હતું કે, હાલમાં કોમવડ-૧૯ સામે 
અપાતી વેકસીન એમઆરએનએ વેકસીન 
આ જ કંપની બનાવે છે જે મેડ ઈન કેનેડા 
ગણાય છે. આ કંપનીના મવ્તૃમતકરણથિી 
પ૦૦ જેટલી કાયમી રોજગારી ઉભી થિઈ 
શકશે અને કામ પૂણ્ણ થિયેથિી વર્ણ ર૦ર૪ 
બાદ દર વરષે પ૦ મવદ્ાથિથીઓને પલેસમેનટ 
પણ મળી શકશે. 

આ કંપનીની વધારાની પપ૦૦૦ 
ચો.ફૂટ જમીન ઉપર નવો પલાનટ 
તૈયાર થિશે. જે દર વરષે અંદાજે ૧૧ર 
મમલીયનથિી ૬૪૦ મમલીયન વેકસીનના 
ડોઝ તૈયાર કરી શકશે. જેનો આશય 
કેનેડાએ મવદેશી વેકસીન ઉપર આધારીત 

ન રહેવું પડે એવો છે. આ કંપની પણ 
એ્ટ્ાઝેનકા, મક્ક અને ફાઈઝર જેવી 
જ ગુણવત્ાવાળી દવાઓ બનાવવાની 

ક્ષમતા ધરાવે છે. એ જોતા આવી 
કંપનીઓ જયારે આઉટ સોસ્ણમગં માટે 
અનય ઉતપાદકની શોધ કરતી હોય 

તયારે આ કંપનીની તકો વધી જાય 
છે. હાલમાં તો સીડીએમઓ કેનેડામાં 
પુરતી વેકસીનનો જથથિો પુરો પાડી રહી 
છે. મીરડયાના પાવર એનડ પોલીટીકસ 
કાય્ણક્રમમાં વાતચીત દરમમયાન તેમણે 
કહ્યં હતું કે ફેડરલ સરકારે આ રોકાણ 
ચાર દાયકાઓ બાદ કયુું છે જે દેશમાં 
બાયો મેનયુફેકચરીંગ સેકટરમાં થિયું 
હોય. સરકાર અને પ્ાઈવેટ સેકટર 
સાથિે મળીને કેનેડાના લાઈફ સાયનસ 
સેકટરને મવકસાવવાનો પ્યાસ કરે છે. 
કેમ કે, વેકસીન ઉતપાદકોને સમજાવવામાં 
સરકારને ઘણી મુશકેલી  નડી છે. એને 
ટાળવા આ પ્યાસ કરાયો છે.

ટોરોનટો
ઓનટેરરયોની સરકારે એવા સંકેતો 

આપયા છે કે, તેઓ હવે પ્ાંતીય ધોરણોથિી 
દૂર રહીને રીઓપમનંગ પલાનમાં આગળ 
વધશે અને એના આધારે પ્મતબંધો 
હટાવશે. જે જાહેર આરોગયને ધયાનમાં 
રાખીને લાદવામાં આવયા હતા. હવે 
સેકટર મુજબ છૂટછાટો અપાશે. આ 
જાણકારી સોલીસીટર જનરલ મસલવીયા 
જોનસે કવીનસપાક્કમાં બુધવારે યોજાયેલી 
પત્રકાર પરરરદમાં પત્રકારોના સવાલના 
જવાબમાં આપી હતી. 

પહેલાં જે કલરકોડ મુજબના 

મનયંત્રણો હતા, તેને ધયાનમાં રાખીને 
છૂટછાટો આપવાની યોજના હતી. પરંતુ 
હવે નવી યોજના મુજબ સેકટર મુજબ 

છૂટછાટો અપાશે. જેથિી ઓનટેરરયોના 
અથિ્ણતંત્રને પણ વેગ મળી શકશે. 
મમની્ટર ઓફ હેલથિના સુચન મુજબ 
મવ્તારને ધયાનમાં રાખવાને બદલે હવે 
સેકટરને ધયાનમાં રખાશે એમ પણ જોનસે 
જણાવયું હતું. ધી પ્ોગ્ેસીવ કનઝવષેટીવ 

સરકારે અગાઉ ઘણા મબઝનેસ બંધ 
કરાવયા હતા અને આરોગયલક્ષી પ્મતબંધો 
દરેક પ્ાંતની સ્થિમત મુજબ લાદયા હતા. 
જેની સામે ઓનટેરરયોના મપ્મીયર ડગ 
ફોડષે એવું સુચન કયુું હતું કે, વાઈરસનો 
ફેલાવો જુદી જુદી રીતે થિતો હોવાથિી 
કેટલાક મબઝનેસને ફરીથિી શરૂ કરવાની 
મંજુરી અપાવી જોઈએ. જો કે, જોનસે 
બુધવારે કહ્યં હતું કે, ઓનટેરરયોનો 
રીઓપનીંગ પલાન સેકટર આધારરત 
હશે. જેમાં જોખમોને ધયાનમાં રાખીને 
એક પછી એક એમ બધા સેકટરના 
મબઝનેસને શરૂ કરવાની મંજુરી અપાશે. 

9000થી વધુ ગ્ાહકાેનાે 
વીજપુરવઠાે ખાેરવાયાે

સાસ્ાટુન
સોમવારે સા્કાટુનથિી ઉત્રપૂવ્ણમાં 

૧૩પ રક.મી.ના અંતરે લાગેલી ભીરણ 
આગમાં ઘણાં ખેતરો ચપેટમાં આવી 
ગયા હતા. પૂવ્ણ અને દમક્ષણ રદશાનું 
આકાશ લાલચોળ દેખાતું હતું. રફશરનું 
ફામ્ણ જયાં આવેલું છે એ જગયા મન્બેટ 
જંગલને અડીને આવેલી છે. મપ્નસ 
અલબટ્ણ અને ગ્ામીણ મયુમનસીપાલીટી 
ઓફ બકલેનડે કટોકટી જાહેર કરી દીધી 
હતી અને હજારો લોકોનું ્થિળાંતર 

કરાવવામાં આવી રહ્યં છે. આ જંગલની 
આગ સોમવારે બપોરે શરૂ થિઈ હતી, 
જેને કલોવરડેલ ફાયર નામ અપાયું છે. 
સાંજ સુધીમાં આ આગ ચાર ચોરસ 
રકલોમીટર મવ્તારમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. 
જેમાં અંદાજે ૩૬૯૪ હેકટરનો સમાવેશ 
થિાય છે. સા્કચેવાન પબલીક સેફટી 
એજનસીના ઉપપ્મુખ ્ટીવ રોબટટે કહ્યં 
હતું કે, બચાવ ટુકડીએ તે સમયે ૩૦ સે. 
તાપમાન અને કલાકના ૪૦ રક.મી.ની 
ઝડપે વહેતા પવનમાં કામ  કરવું પડયું 
હતુ. સા્ક પાવરના પ્વકતા જોએલ 
ચેરીએ જણાવયું હતું કે, ૯૦૦૦થિી વધુ 
ગ્ાહકોનો વીજપુરવઠો ખોરવાયો હતો.

વે્સીન પ્ાનટ માટે સર્ાર ર૦૦ મમ્ીયન ડો્ર અાપશે
કંપનીના વવસ્તૃવ્કરણથી 500 રાેજગારી ઉભી થશે : નવા પ્ાન્ટનમાં વર્ષે 112 મમલલયનથી 640 મમલલયન વેક્સિનના ડાેઝ ્ૈયાર કરી શકાશે

ઓનટેરરયો સરકાર નવા રર-ઓપમનંગ 
પલાનમાં પ્ાંતીય મનયમોથિી દૂર રહેશે

મરિનસ અલ્બટ્ટ સાસ્ાટુનની જંગ્ની 
ભીષણ આગમાં અને્ ખેતરો ચપેટમાં

સેકટર મુજબ છુટછાટાે 
આાપવા હહલચાલ

વોમશંગટન
કેમપટલ મહલ પર છઠ્ી જાનયુઆરીએ થિયેલા 

હુમલાની તપાસ કરવા માટે રવિપક્ષીય પંચની રચના 
કરવાના મતદાનમાં 35 રરપસબલકનોએ ડેમોક્રેટસને 
સમથિ્ણન આપયું હતું. તેઓએ આના પગલે ભૂતપૂવ્ણ 
રાષ્ટ્રપમત ડોનાલડ ટ્મપના ગુ્સાનો અને જીઓપીના 
નેતાના આકરા વલણનો સામનો કરવો પડી શકે છે, 
જેમણે આ દરખા્તને અયોગય ગણાવી હતી. 

નયૂયોક્કના રેપ. જોન કેટકોની આગેવાની હેઠળના 
રરપસબલકન નેતાઓએ હોમલેનડ મસકયોરરટીના 
ચેરમેન બનથી થિોમપસન, ડી-મમસને આના પગલા 
લેવા માટે લખયું હતું. પેનલના ટોચના રરપસબલકન 
કેટકો તાજેતરમાં કોંગ્ેસનો ખાર સહન કરવો પડયો 
છે કેટકોએ જણાવયું હતું કે રરપસબલકનસ અને 

ડેમોક્રેટસ સમહત હું બધા સભયોને મવનંતી કરૂ છું કે 
તેઓ ફક્ત એક વખત માટે તેમના મતભેદો બાજુએ 
મૂકીને આ મબલને ટેકો આપે. ભૂતપૂવ્ણ પ્ોમસકયુટર 
કેટકેએ પ્્તામવત કમમશન રચવાની જરૂરરયાતને 
રમખાણને સમજવા માટેનું મહત્વનું પગલું ગણાવયું 
હતું. આ કેવી રીતે થિયું અને ભમવષયમાં આ પ્કારના 
હુમલાને પહોંચી વળવા માટે કેવા પ્કારની સલામતી 
વયવસૃથિા હોવી જોઈએ તેના માટે કમમશન રચવું 
મહત્વનું છે. તેમણે કહ્યં હતું કે આ વાત હકીકતની 
છે, પક્ષીય રાજકારણની વાત નથિી. આમ 35 જેટલા 
રરપબલરકનોનું સમથિ્ણન હજી નાનો આંકડો હોવા છતાં 
પણ રરપસબલકનોનો ઘણો મહત્વનો આંકડો કહી 
શકાય, કારણ કે 175 રરપસબલકન પ્મતમનમધઓએ આ 
મબલનો મવરોધ કયયો છે.

અમેરરકન સંસદ ઉપર હુમલાની તપાસના 
કમમશનના મબલને 35 રરપસબલકનોનો ટેકો
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અરબ સાગરમા ં આકાર લઈન ે ગજુરાત 
સહિત ભારતના પહચિમ તટ ે ત્ાટકલેા 

તાઉ ત ે વાવાઝાડાએ ભાર ે તબાિી સર્જી છ.ે 
કરેળ, મિારાષ્ટ્ર, 
કરાણાટક અને 
ગજુરાતમા ંવાવાઝોડા 
સાથ ે જ વરસાદ 
તટૂી પડતા 79થી 
વધ ુ લોકોના મોત 
થવા સાથ ે અબજો 
રુહપયાનુ ં નકુસાન 
થયુ ં છ.ે આધહુનક 
ટકેનોલોજી અને 
િવામાનની દખેરખે 

રાખતા સટેલેાઇટોની મદદથી વાવાઝોડા 
જવેી કદુરતી આફતોની આગોતરી જારકારી 
મળેવવામા ં આ વખત ે સફળતા મળી છ.ે જનેે 
કારર ેઅડધી નકુસાનીન ેટાળી શકાય છ.ે આમ 
છતા ં કદુરતી આફત સામ ે માનવીની લાચારી 
ફરી દખેાય િતી. 15 મહિનાથી કોરોના સામે 
ઝઝૂમી રિલેા ભારતમા ં મયકોરમાઈકોસીસ 
નામનો રોગ, બલકે ફગંસ અન ે વિાઈટ ફગંસ 
જવેી મશુકલેી યથાવત છ.ે આ સાથ ેજ દશેમાં 
આહથણાક સકંટ પર ઘરેાય રહ્ ંછ.ે

બરાબર આ જ સમયે કુદરત પર રુઠી િોય 
તેમ ભારત પર તાઉત ે નામના વાવાઝોડાની 
આફત આવી છ.ે દશેના પહચિમ કાંઠે તાઉટે 
નામનુ ંભયાનક વાવાઝોડંુ ત્ાટકવાની તયૈારીમાં 
િોવાની આગાિી પિલેાથી જ િવામાન ખાતાએ 
કરી િતી. આ વાવાઝોડુ અરબ સાગરમાં 
આકાર લઇ રહ્ ં છ ે અન ે આગામી દદવસોમાં 
સૌરાષ્ટ્ર અન ે કચછ ઉપર ત્ાટકી શકે છે તવેી 
શકયતા વજૈ્ાહનકોએ વયક્ત કરી િતી. 

સાથ ેજ વાવાઝોડાના કારરે ભાર ેવરસાદની 
ચતેવરી તો કરેળથી લઇન ે મિારાષ્ટ્ર સધુીના 
પહચિમી તટના રાજયોમાં આપવામાં આવી િતી.  
જે બાદ ગત રહવવારથી જ આ આગાિીની 
અસર વતાણાવા માડંી િતી.  કેરળ અન ેત ેપછી 
મિારાષ્ટ્રના દદરયા કાઠંા હવસતારોમાં જોરદાર 
પવન સાથ ેવરસાદ તટૂી પડ્ો િતો. મિારાષ્ટ્રમાં 
સોમવાર ે સવાર ે તનેી વયાપક અસરમાં 120 
દકમીની ઝડપ ેતૌકત ેત્ાટકયંુ અન ે29 લોકોનો 
જીવ લઈ લીધો. આ સમયે મુબંઈમાં 180 
દકમીની ઝડપ ેપવન ફુકંાયો અન ેદદરયાના મોજા 
13 ફટુ કરતા પર વધ ુ ઉછળયા. આ સમયે 
દરહમયાન જિાજ ફસાતા  261માંથી 188ને 
ઉગારાયા િતા. આ પિેલા આ વાવાઝોડાએ 
ગોવામા ં100થી વધ ુમકાનોન ેજમીનદોસત કયાણા 
િતો તો કરેળમા ંકાઠંા હવસતારોન ેજળબંબાકાર 
કરી દીધા િતા. કરાણાટકમાં આ વાવાઝોડાથી 
121 ગામોમા ંખાનાખરાબી સજાણાઈ િતી.

આ રાજયોન ેઘમરોળયા બાદ આગાિી મજુબ 
તેનંુ આગમન ગજુરાતમાં થયંુ િત.ુ સૌરાષ્ટ્રના 
ઉના પાસ ે ટકરાયલેા આ વાવાઝોડામાં 140 
દકમી પ્રહત કલાકની ઝડપ કરતા પર વધ ુઝડપે 
પવન ફુકંાયો િતો. જનેી સીધી અસર દ.ગુ. અને 
સૌરાષ્ટ્રના હવસતારોમા ંપડી િતી. ગુજરાતમાં આ 
વાવાઝોડાની અસર સૌથી વધાર ેવતાણાઈ છે. બે 
દદવસ સધુી ગજુરાતમા ં 2થી 12 ઈંચ સધુીનો 
વરસાદ નોંધાતા જનજીવન અસતવયસત થઈ 
ગયુ ં િત.ુ  જયાર ે વાવાઝોડા સાથેના વરસાદે 
ખેતીન ેતિસનિસ કરી નાંખી છે. કેરી, ડાંગર, 
મગ, શાકભાજી સહિતના પાકોન ે 4000 કરોડ 
કરતા પર વધનુુ ંનકુસાન થયંુ છે. આ ઉપરાંત 
પશઓુના મોતની ઘટનાઓ પર સૌરાષ્ટ્રમાં 
નોંધાઈ છ.ે 

જયાર ે આ જ તોફાનમા ં વીજ સકેટર 
સૌથી વધ ુનકુસાન વઠેવાની નોબત આવી છ.ે 
વાવાઝોડાન ે કારર ે રાજયના 2225 કરતા 
પર વધ ુગામોમા ં48 કલાક કરતા વધ ુસમય 
વીજળી ડલુ રિી િતી. કારર ક ે વાવાઝોડા 
અન ે વરસાદમા ં 70 િજાર વીજપોલ ધવસત 

થઈ ગયા િતા. આ સાથે ઝાડ તટૂી પડતા 
રાજયના 224 માગગો પરનો વાિન વયવિાર ઠપ 
થઈ ગયો િતો. જો ક,ે કોરોના સામ ેલડવામાં 
સાવ પારી હવનાના પરુવાર થયેલા ગજુરાતના 
મખુયમતં્ી હવજય રૂપારીએ આ વાવાઝોડા સામે 
લડવામા ંસતક્કતા બતાવી િતી એ કબલૂવુ ંપડે. 
તમેર ેપિેલથેી સાબદા ંથઈન ેવતણાવા માડંું્ તમેાં 
આ વખત ે વિીવટીતતં્ પર એકદમ મજબતૂ 
સાહબત થયુ.ં 

હવજય રૂપારીએ પોત ે મોરચો સભંાળયો 
અન ેવાવાઝોડુ ંત્ાટક ેત ેપિલેા િજારો લોકોના 
સથળાંતર કરાવી લીધા િતા. જને ે કારરે 
રાજયમાં આટલા મોટા વાવાઝોડા પછી મૃતયુ 
આકં 50 ઉપર જ સમટેાઈ ગયો િતો. આ 
વખત ે રૂપારીએ દદરયાકાઠંાના હવસતારોમાં 
લોકોનુ ં સથળાતંર કરાવવાથી માડંીન ે લોકોને 
સતત માહિતગાર રાખવા સધુીની કામગીરી 
અસરકારક રીત ે હનભાવી છ.ે  આ ઉપરાતં 
અનકે લોકોએ પોતાની રીત ે સલામતીની 
વયવસથા પર કરી િતી.  ગજુરાતમા ં હવનાશક 
‘તાઉ ત ે ’ વાવાઝોડાએ સૌરાષ્ટ્રના દદરયાકાઠંે 
ટકરાયા બાદ આખા સૌરાષ્ટ્ર અન ે દહષિર 
ગુજરાતમાં હવનાશ વયેગો છ.ે

અમદાવાદ, સરુત, રાજકોટ અન ે વડોદરા 
એ ચાર મોટા ં શિરેમા ં જ ત્ર િજાર કરતાં 
વધુ ઝાડ પડી ગયા ં િતા.  જયાર ે આ ગ્ામય 
હવસતારમાં ઝાડ પડવાની તો ગરતરી પર કરી 
શકાય નથી. આ વાવાઝોડામા ંરાજયમા ંિજારો 
લોકોના ઘરોના ંછાપરા ંઊડી ગયા ંઅન ેિજારો 
લોકો સાવ બઘેર બની ગયા.ં રાજયમા ંકલુ ૧૮ 
િજાર ગામડા ંછ ેતમેાથંી પચાસ ટકા એટલ ેક ે૯ 
િજાર ગામડાનં ેઅસર થઈ છ.ે મધય ગજુરાતને 
બાદ કરતા ં ગજુરાતના બાકીના તમામ 
હવસતારોન ેવાવાઝોડાએ મોટો ફટકો માયગો છ.ે

ગુજરાતમા ંઆ સમયગાળો લરરીનો િતો. 
તયાર ે ખતેરોમા ં ડાગંર, ઉનાળ ુ બાજરી, મગ, 
અડદ, તલ અન ેજવુાર એ છ મખુય પાક ઊભા 
િતા. વાવાઝોડાથી આ તમામ પાકનો કચ્ચરઘાર 
નીકળી ગયો છ.ે સરકાર ેલોકોન ેચતેવરી આપી 
િતી તથેી લોકો શકય િોય તટેલો પાક સલામત 
સથળ ેખસડે્ો િતો. પરતં ુઆમ છતા ંખતેરમાં 
ઉભલેા પાકન ેમોટ ુનકુસાન થયુ ંછ.ે બાગાયતી 
પાકો તો સાવ નષ્ટ થઈ ગયા છ.ે સામાનય રીતે 
વાવાઝોડંુ એક દદવસ અન ે બિ ુ બિ ુ તો બે 
દદવસમાં પસાર થઈ જતુ ંિોય છ.ે 

ગુજરાત સહિતના રાજયોન ે તાઉ તે 
વાવાઝોડાન ે કારર ે પડલેો આહથણાક ફટકો 
સરભર કરવા િવ ે વર્ગો નીકળી જશ.ે આ 
વખત ેગુજરાતની સસથહત જારીન ેખદુ વડાપ્રધાને 
બુધવાર ે િવાઈ હનરીષિર કરી સસથહતનો 
તાગ મળેવયો અન ે ત ે પછી અમદાવાદમાં 
અહધકારીઓ સાથ ે સમીષિા બઠેક કરી િતી. 
આ બેઠક બાદ મોદીએ ગજુરાત માટ ે1 િજાર 
કરોડની સિાયની જાિેરાત કરી િતી. આ સાથે 
જ વાવાઝોડાન ે કારર ે જીવ ગમુાવનારાઓને 
બે લાખ તથા ઈજાગ્સતોન ે50 િજારનુ ંવળતર 
આપવા પર હનરણાય કરાયો છ.ે બીજી તરફ 
મોદી દદલિી ગયા બાદ રાજયના સીએમ 
રુપારીએ કશેડોલની ચકુવરીની જાિેરાત 
કરીન ે અસરગ્સતોન ે મદદની ખાતરી આપી 
િતી. દશેમા ં તાઉ ત ે નામના વાવાઝોડાના 
સમાચાર િજી તાજા જ છ ે તયા ં િવે બંગાળ 
અને ઓદરસસામા ં યાસ નામનંુ વાવાઝોડ ુ 26મી 
મ ે સધુીમા ં ત્ાટકવાની આગાિી કરાઈ છ.ે જનેે 
કારર ેસરકાર ફરી હચતંામા ંમુકાઈ છ.ે આ વખતે 
યાસની ઝડપ પર 150 દકમી પ્રહત કલાક રિવેાનો 
અદંશેો િવામાન ખાતાએ વયક્ત કયગો છ.ે

કોરોનાકાળમાં ‘તાૈઉતે’નો કેર 
પાંચ રાજ્ોમાં વે્યો વવનાશ

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્ાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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ગુજરાત

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં કોરોનાની પરરસ્થિતત 

અંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટે હાથિ ધરેલી 
સુઓમોર્ો કાર્યવાહીમાં કોર્ટે કોરોના 
બાદ થિતા બલેક ફંગસ તરીકે ઓળખાતા 
મરુકોરમાઇકોતસસ રોગ સામે લડવા 
રાજરના ્વા્થિર તવભાગની શું તરૈારી 
છે તેનો જવાબ માગરો છે. કોર્્યના 
આદેશમાં જસ્ર્સ બેલાબહેન તરિવેદી 
અને જસ્ર્સ ભાગ્યવ ડી. કારરરાની 
ખંડપીઠે નોંધરું છે કે સારવાર માર્ેના 
જરૃરી ઇનજેકશનોની અછત અને ખરા્યળ 
સારવાર અંગે સરકાર ્તવરે અને 
ગંભીરતાથિી તવરારણા કરે તે જરૃરી 
છે. રાજર સરકારને ૨૪મી મે સુધીમાં 

જવાબ આપવા આદેશ કરારો છે.
કોર્ટે નોંધરું છે કે અતરારે 

મરુકોરમાઇકોતસસ તરીકે એળખાતી 
બલેક ફંગસનો રોગ નવા પડકાર તરીકે 
સામે આવરો છે. દસ રદવસમાં આ 
રોગના કેસ વધરા છે. ઇનજેકશન અને 
દવાઓ સરળતાથિી બજારમાં મળતા 
પણ નથિી. અરજદારો કહી રહ્ા છે કે 
આ રાજર સરકારે મરુકોરમાઇકોતસસની 
સારવામાં વપરાતા પારં હજાર 
ઇનજેકશનની ખરીદી કરી છે, પરંતુ 
આ જથથિાથિી મારિ ૨૭ દદદીઓની જ 
સારવાર થિઇ શકે છે અને રાજરમાં 
અતરારે મરુકોરમાઇકોતસસના ૧૦૦ 
કેસો નોંધારેલા છે. 

અમદાવાદ સિસવલમાં મ્યૂકરમાઈકોસિિ  દદદીઓ માથે મોતનો ખતરો
અમદાવાદ સિસવલમાં બુધવારે િાંજે છ વાગ્ાની સ્થિસિએ 
મ્યૂકરમાઈકોસિિના ૪૪૭ દદદીઓ િારવાર હેઠળ છે, 
િયૂત્ો કહે છે કે, સિસવલમાં રોજના એક હજાર જેટલા 
ઈનજેક્શનની જરૂરર્ાિ િામે િરકાર રોજના માંડ ૧૦૦ 
જેટલા ઈનજેક્શન પયૂરા પાડે છે, ક્ારેક એ્ આવિાં નથિી, 
આ સ્થિસિમાં અધકચરી િારવારના કારણે સિસવલમાં 
દાખલ દદદીઓ માથિે મોિનો ખિરો િોળાઈ રહ્ો છે.

ગુજરાતમાં અનેક દદદીના દાંત-દાઢ િસિત જડબાં કાઢી નંખા્ા
અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પટલોમાં અત્ાર િુધીમાં ૯૨ 
અને સિસવલની ડેનટલ હોસ્પટલમાં ૧૫ મળી ૧૦૭ દદદી 
નોંધા્ા છે. જે દદદીઓના દાિં-દાઢ િસહિ જડબું-િાળવું 
કાઢી નાંખવું પડ્ું છે. િબીબોના સનવેદન પ્રમાણે રાજ્માં 
કોરોનાની બીજી લહેર પછી હવે મ્ુકરમાઈકોિીિનો રોગ 
દેખા્ો છે. અત્ાર િુધીમાં અમદાવાદ ડેનટલ હોસ્પટલમાં 
૧૫ દદદીના દાંિ-દાઢ કાઢી નાખવાની નોબિ આવી છે. 

િુરતમાં મ્ુકર મઈકોિીિના 180 દદદીીઃ અત્ાર િુધીમાં 10ના મોત
િુરિઃ િુરિમાં મ્ુકર મઈક્ોિીિના હાલમાં દદદીઓની િંખ્ા 180 છે પરિું આ રોગના દદદીઓ વધી ્શકે િેમ હોવાથિી 
સિસવલ હો્પીટલમાં વોડ્ડ વધારવામાં આવ્ા છે અને ્મીમેર હો્પીટલમાં પણ ખાિ આ્ોજન કરવામાં આવ્ુ છે. 
િુરિમાં અત્ાર િુધીમાં અા રોગને કારણે 10 લોકોના મોિ થિ્ા છે. 

RT-PCR ટેસટનું પ્રમાણ વધારી ૭૦ ટકા કરવાની રરટ િાઈકોટટે ફગાવી દીધી
RT-PCR ટે્ટનું પ્રમાણ વધારીને ૭૦ ટકા 
કરવા માગણી કરિી રરટ ગુજરાિ હાઇકોટટે 
ફગાવી છે. અરજદારોએ રજયૂઆિ કરી 
હિી કે આર.ટી.-પી.િી.આર. ચોકિાઇ 
ધરાવિા હોવાથિી િેનું પ્રમાણ વધારવામાં 
આવે િો િંક્મણ ઝડપથિી કાબયૂમાં આવી ્શકે 
િેમ છે. જો કે કોટટે ICMRની ગાઇડલાઇન 
અંગે વધુ પૃચછા કરિા જાણવા મળ્ંુ હિું કે 
ફરજી્ાિપણે ૭૦ ટકા RT-PCR કરવા અંગે 
કોઇ ગાઇડલાઇન નથિી. જેને ધ્ાનમાં રાખી 
કોટટે રરટ ફગાવી છે.

બ્લેક ફંગસનાલે રાલેગ ગુજરાતમાં ઝડપથી વધી રહાલે છલે ઃ ઇનજલેક્શનાલેની અછત અનલે ખરાચાળ સારવાર અંગલે સરકારનલે રરપાલેરચા અાપવા અાદલેશ

મ્ુકોરમાઇકોસિિ સવશે િરકાર ગંભીર બનીેઃ િાઇકોટ્ટ

ગુજરાતમાં કોરોનાના વળતા પાણી ૪૭૭૩ નવા કેસ, 64 દદદીના મોત
અમદાવાદ

રાજરમાં છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં કોરોના વારરસના નવા 
૪૭૭૩ કેસ નોંધારા છે. જેની સામે ૮૩૦૮ દદદીઓ 
સાજા થિરા છે. ગુરૂવારે રાજરમાં કોતવડના કારણે ૬૪ 
દદદીના મોત થિરા છે. રાજરમાં કુલ મૃતરુઆંક ૯૪૦૪ 
થિરો છે. રાજરમાં સાજા થિવાનો દર ૮૭.૩૨ ર્કા છે. 
અમદાવાદમાં ૧૧૦૬, સુરતમાં ૫૦૬, વડોદરામાં ૫૮૪ 
રાજકોર્માં ૨૬૪, જામનગરમાં ૨૦૩, ભાવનગરમાં 
૧૧૦, જૂનાગઢમાં ૨૧૮, આણંદમાં ૧૬૧, 
ભરૂરમાં ૧૩૮, કચછમાં ૧૩૪, પરંમહાલમાં ૧૨૬, 
ગાંધીનગરમાં ૧૦૯, સાબરકાંઠામાં ૧૦૫, મહેસાણામાં 
૯૭, દાહોદમાં ૯૧, ખેડામાં ૮૮, મહીસાગરમાં ૮૫, 
તથિા પોરબંદરમાં ૮૨ કેસ નોંધારા હતા.
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સૌરાષ્ટ્રની ધરા ફરી ધ્રુજી : એપી સેન્ટર દીવના દરરયામાં
રાજકોટ

રવવવારની મધય રાતે 3:37 કલાકે 
સૌરાષ્ટ્રમાં 3.8ની તીવ્રતાના આંચકા 
અનરુભવાયા હતા. જેને કારણે 
ગભરા્ટ ફેલાયો હતો. મધરાતે ધરા 
ધ્રુજતા જ હજારો લોકો વનંદ્ામાંથી 
જાગીને ઘરની બહાર દોડી આવયા 
હતા. જે બાદ સથાવનક તંત્ર અને 
છેક ગાંધીનગર વસસમોગ્ાફી 
તંત્ર સરુધી જાણ કરાઈ હતી. 
આખરે રર્ટર સકેલ પર આ 
આંચકાની તીવ્રતા 3.8ની નોંધાઈ 
હોવાની પૃષ્ટિ તંત્રએ કરી હતી. 
આ સાથે જ ભૂકંપનરું કેનદ્ વબંદરુ 
દીવના દરરયામાં નોંધાયરું હોવાનરું 
પણ જાહેર થયરું હતરુ. મળતી વવગતો 
મરુજબ રવવવારે 6 વાગયા આસપાસ 
સૌરાષ્ટ્રના કે્ટલાક વવસતારમાં 
ધરતીમાં કંપન્ન અનરુભવાયા હતા. 
જેમાં ઉના અને અમેરેલીમાં ભૂકંપના 
આંચકા આવયા હોય, લોકોએ તે 
પોતે અનરુભવતા મામલતદાર અને 
વજલ્ા કલેક્ટરને જાણ કરાઈ હતી.

જામનગર
મેઘપર પોલીસ મથકના તાબા 

હેઠળના ઝાંખર પડાણા ગામના ગાડા 
માગ્ગ નજીક ગત તા.14 મેના રોજ 
અજાણી યરુવતીની હતયા કરાયેલી લાશ 
મળી આવયા બાદ મેઘપર પોલીસે 
આજે ગરુનો ઉકેલી નોંખીને યરુવતીની 
હતયા અંગે મૃતકના ભાઈના સાળાની 
અ્ટકાયત કરી છે. પોલીસની તપાસમાં 
લાશ જામનગરની સવાવમનારાયણ 
હોષ્સપ્ટલમાં નસ્ગ તરીકે કામ કરતી 
કલયાણપરુર તાલરુકાની સીમાબેન 
પાંડાવદરા નામની યરુવતીની હોવાનરું 
ખરુલયરું હતરું. જે બાદ યરુવતીના ગરુમ થયેલા 
મોબાઈલની ડી્ેટઈલની તપાસ થતાં તેના 
સંપક્કમાં મીઠાપરુરનો નાગેશ ઉફફે નકશ 

મનરુભાઈ વેગડા નામનો યરુવક વધરુ રહેતો 
હતો. તેથી પોલીસે તેને શંકાના આધારે 
મીઠાપરુર પોલીસની મદદથી સરુરજકરાડી 
રોડ પરથી અ્ટકાયતમાં લઈને પરુછપરછ 
કરતાં યરુવક મૃત યરુવતીના મો્ટાભાઈનો 
સગો સાળો થતો હોવાનરું અને બન્ને 
દોઢવર્ગથી પ્ેમ સંબંધ ધરાવતા હોવાનરું 
અને પોતે યરુવતી સાથે લગ્ન કરવા માંગતો 
હતો. પરંતરુ યરુવતી સીમા અનય વયવતિ 
સાથે વાતચીત કરતી હોય જે બાબતે બન્ને 
વચે્ ઝઘડો થતાં તેનરું મનદરુ:ખ રાખીને 
તા.13ના રોજ ખંભાળીથી બન્ને ફરીને 
સાથે પરત આવતા હતા, તયારે ગરુનાને 
અંજામ આપયાની કબરુલાત આપતાં તેને 
અ્ટકાયતમાં લઈને કોવવડ ્ેટસ્ટ બાદ તેને 
વવવધવત અ્ટક કરવા કવાયત થઈ છે. 

ખંભાળિયા,  : દેવભૂવમ દ્ારકા વજલ્ામાં ધતાઉતેધ વાવાઝોડરુ ત્રા્ટકવાની 
આગાહીના પગલે સરુપ્વસધધ યાત્રાધામ દ્ારકાના જગતમરંદરના વશખર પર 
ફરકાવવામાં આવતી બાવન ગજની ધજા આજરોજ અડધી કાઠીએ ફરકાવવામાં 
આવી છે. દરરોજ જરુદા જરુદા સમયે પાંચ ધવજા દ્ારકાધીશ મંરદરના વશખર પર 
ચડાવવામાં આવે છે. ૫૨ ગજની આ ધવજાનરું અનનય મહતવ છે. 

ક�ર ડિવ�ઇિર કુદીને 
સ�મેન� ટે્ક પર જતી રહી 
અને ટ્ક સ�થે ધિ�ક�ભેર 
અથિ�ઇ વડોદરા : 

સરુરતના ઓલપાડ વવસતારમાં 
સરુખમંરદર રો-હાઉસમાં રહેતા 
અશોકભાઇ ગોકુલભાઇ ગૌદાણી 
(ઉ.વ.૩૬) હાલમાં કોરોના 
મહામારીમાં સેવા સંસથામાં 
સેવાકીય પ્વૃવતિ કરતા હતા.વતનની 
વહારે કાય્ગક્રમ હેઠળ અશોકભાઇ 
ગૌદાણી અને તેમનો ભત્રીજો સંજય 
હસમરુખભાઇ ગૌદાણી (ઉં.વ.૩૯) 
સરુરતથી ત્રણ રદવસ પહેલા સૌરાષ્ટ્રના 
અમરેલી વજલ્ા વવસતારમાં  કોરોનાના 
દદદીઓની સેવા મા્ટે  ગયા હતા.અને 
ગઇકાલે  રાતે તેઓ સૌરાષ્ટ્રથી સરુરત  
પરત આવતા હતા.

તેમની સાથે તેમનો એક સંબંધી રાજરુ 
ગીરધરભાઇ ગોંડવલયા (ઉ.વ.૪૨) 
(રહે.બાંભણીયા, તા.મહરુવા, 

વજ.ભાવનગર) પણ સરુરત આવતો 
હતો. કાર અશોકભાઇ ચલાવતા હતા.
વહેલી સવારે વડોદરા નજીક વાઘોરડયા 
ચોકડીથી કપરુરાઇ ચોકડી જતા રોડ પર 
અચાનક કાર રડવાઇડર કુદીને સામેના 
ટ્ેક  પર જતી રહી હતી.તે દરવમયાન 
સામેથી આવતી એક ટ્ક સાથે કાર 
ધડાકાભેર અથડાતા કારમાં બેસેલા 
ત્રણેય યરુવાનોના ઘ્ટનાસથળે જ કરૂણ 
મોત થયા હતા.

વહેલી સવારે થયેલા ગોઝારા 
અકસમાતના પગલે વાહન વયવહાર 
ખોરવાયો હતો.બનાવની જાણ 
પાણીગે્ટ પોલીસને કરવામાં આવતા 
પોલીસ ઘ્ટનાસથળે પહોંચી ગઇ હતી.
અને અકસમાતગ્સત વાહનોને રોડની 
એકતરફ કયા્ગ  હતા.

અને મૃતકોના મૃતદેહને પી.એમ.
મા્ટે સયાજી હોષ્સપ્ટલમાં મોકલી 
આપયા હતા.અને મૃતકો  પાસેથી 
મળેલા ઓળખના પરુરાવાના આધારે 
પોલીસે તેમના સંબંધીને જાણ કરી 
હતી.મૃતકના સંબંધીઓ બપોરે વડોદરા 
આવી પહોંચયા હતા. 

ગાંધીનગર
કોરોના વાયરસની બીજી લહેરમાં ગરુજરાતની 

હાલત કફોડી બની ગઈ હતી. જેના કારણે રાજયના 
૩૬ શહેરોમાં રાવત્ર કરયૂ્ગ અને વનયંત્રણો રાખવામાં 
આવયા હતા. જોકે, હવે પરરષ્સથવતમાં સતત સરુધારો 
થઈ રહ્ો છે અને કેસની તથા મૃતયરુની સંખયા પણ 
સતત ઘ્ટી રહી છે. જેને ધયાનમાં રાખતા રાજય 
સરકારે આ વનયંત્રણોમાં છૂ્ટછા્ટ આપી છે.

વવજય રૂપાણીએ ૨૧થી ૨૭ મે સરુધી વેપાર-
ધંધાને છૂ્ટ આપવાની જાહેરાત કરી છે. ગરુજરાતમાં 
૨૧ મેથી ૩૬ શહેરોમાં સવારે ૯ વાગયાથી બપોરે ૩ 
વાગયા સરુધી દરુકાનો ખરુલ્ી રાખી શકાશે. મરુખયમંત્રીએ 
પીપાવાવમાં આ જાહેરાત કરી હતી. કોરોના 
વાયરસની બીજી લહેરમાં ગરુજરાતની હાલત કફોડી 
બની ગઈ હતી. જેના કારણે રાજયના ૩૬ શહેરોમાં 
રાવત્ર કરયૂ્ગ અને વનયંત્રણો રાખવામાં આવયા હતા. 
જોકે, હવે પરરષ્સથવતમાં સતત સરુધારો થઈ રહ્ો 
છે અને કેસની તથા મૃતયરુની સંખયા પણ સતત ઘ્ટી 

રહી છે. જેને ધયાનમાં રાખતા રાજય સરકારે આ 
વનયંત્રણોમાં છૂ્ટછા્ટ આપી છે. રૂપાણીએ ૨૧થી 
૨૭ મે સરુધી વેપાર-ધંધાને છૂ્ટ આપવાની જાહેરાત 
કરી છે. ગરુજરાતમાં ૨૧ મેથી એ્ટલે કે આવતીકાલથી 
વનયંત્રણો ધરાવતા ૩૬ શહેરોમાં સવારે ૯ વાગયાથી 
બપોરે ૩ વાગયા સરુધી દરુકાનો ખરુલ્ી રાખી શકાશે. 
જોકે, રાવત્ર કરયૂ્ગ યથાવત રાખવામાં આવયો છે, તેમાં 
કોઈ છ્ૂટછા્ટ આપવામાં આવી નથી. ગરુજરાતમાં 
રાવત્ર કરયૂ્ગ અને વનયંત્રણોની સમય મયા્ગદા ૧૮ 
મેએ પૂરી થતી હતી પરંતરુ રાજયમાં ત્રા્ટકેલા તૌકતે 
વાવાઝોડાના કારણે તેને ૨૧ મે સવારે છ વાગયા સરુધી 
લંબાવવામાં આવયા હતા. સમયથી નાના વેપારીઓ 
તરફથી માંગ કરવામાં આવી રહી હતી કે તેમને 
વેપાર-ધંધા કરવામાં થોડી છૂ્ટ આપવામાં આવે. પરંતરુ 
કોરોનાના કહેરને ધયાનમાં રાખતા રાજય સરકારે 
તેમાં કોઈ છૂ્ટ આપી ન હતી. હવે જયારે રાજયમાં 
કોરોનાની પરરષ્સથવત વનયંત્રણમાં આવી છે અને કેસ 
તથા મૃતયરુઆંકમાં સતત ઘ્ટાડો થઈ રહ્ો છે.

જામનગરના ઝાંખર નજીક પ્રેમી દ્ારા જ યુવતીની કરપીણ હતયા

જગત મંરદરે અડધી કાઠીએ ધવજા ફરકાવાઈ

અમરેલીથી પરત સુરત જતા કાકા ભત્ીજા સળહત 3ના મોત 

રાજયના 36 શહેરોમાં બપોરે ત્રણ સરુધી 
વેપાર-ધંધાને છ્ૂટ, રાવત્ર કરયૂ્ગ યથાવત

નમ્ગદા નદીમાં ડૂબી જતા મકરપરુરાના એક જ પરરવારના ત્રણ મોતને ભેટ્ા
વડોદરા 

વડોદરા વજલ્ાના ચાણોદ નજીક કરનાળી 
કરનાળી ખાતેના સોમનાથઘા્ટ પર બરુધવારે 
બપોરે ગામની કે્ટલીક મવહલાઓ કપડા ધોવા 
મા્ટે ગઇ  હતી તયારે નમ્ગદા નદીમાં બે મૃતદેહો 
તરતા દેખાતા તેમણે તરુરંત સથાવનક લોકોને જાણ 
કરતા સથાવનક લોકો દ્ારા ચાંણોદ પોલીસને 
ખબર કરવામાં આવી હતી. બપોરે ચાંણોદ 
પોલીસ સોમનાથઘા્ટ પર પહોંચી તયારે ઘા્ટ 
પાસે બે મવહલા અને એક પરુરુરના ચપપલ મળયા 
હતાં જેથી બે મૃતદેહો ઉપરાંત ત્રીજી  વયવતિ 

પણ ડૂબેલી હોવાનરું જાણવા મળયરું હતરું. પોલીસે 
સથાવનક તરવૈયાઓ મારફતે નદીમાં તપાસ કરતા 
એક યરુવાનનો પણ મૃતદેહ મળયો હતો. બાદમાં 
તપાસ કરતા ત્રણે મૃતકો વડોદરાના  હોવાનરું 
જાણવા મળયરું હતરું. પોલીસે વડોદરાના મકરપરુરા 
રોડ પર આવેલી નોવવનો કંપનીની સામે સૂય્ગરકરણ 
કોમપલેકસમાં રહેતા ભાયલાલ ઇશ્વરભાઇ 
હરીજનને ચાંણોદ બોલાવતા તેમણે પત્ી અને 
પરુત્ર તેમજ પરુત્રીનો મૃતદેહ હોવાની ઓળખ કરી 
હતી. એક જ પરરવારના ત્રણ સભયોના મોતથી 
ભાયલાલભાઇ શોકમાં ગરકાવ થઇ ગયા હતાં. 
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દૂધસાગર ડેરીના ડડરેક્ટર 
માનસસંગ ચૌધરીનું સનધન 

મહેસાણા
દૂધસાગર ડેરીના ડડરેક્ટર માનસસંહ ચૌધરીનું 

સનધન થયું હોવાની માસહતી મળી છે. ્ટૂંકી માંદગી બાદ 
માનસસંહ ચૌધરીનું સનધન થયું છે. દૂધસાગર ડેરીના 
ડડરેક્ટર માનસસંહ ચૌધરી 21 ડદવસની લડત બાદ 
કોરોનાને માત આપી હતી. પરંતુ દુરાભાગયવશ માનસસંહ 
કોરોના માદ મયુકરમાઇકોસસસનો રોગ બનયા હતા. 
દૂધસાગર ડેરીના ડડરેક્ટર માનસસંહ ચૌધરીની સારવાર 
અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પ્ટલમાં ચાલતી હતી. આ 
સવશે મળતી માસહતી પ્રમાણે દૂધસાગર ડેરીના ડડરેક્ટર 
માનસસંગ ચૌધરીનું ્ટૂંકી માંદગી બાદ સનધન થયુ છે. 
21 ડદવસ સુધી કોરોના સામે લડ્ા બાદ કોરોનાને 
હરાવયો હતો, કોરોના બાદ માનસસંગ ચૌધરી મયુકર 
માઇકોસસસનો રોગ બનયા હતા. તેમને અમદાવાદની 
ખાનગી હોસ્પ્ટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડાયા હતા. 

નડડયાદ સંતરામ મંડદર દ્ારા 
કોરોનાની સનઃશુલક સારવાર

નડિયાદ
ખેડા સિલ્ાના વડામથક નડડયાદમાં આવેલા શ્ી 

સંતરામ મડંદર દ્ારા કોરોનાગ્ર્ત દદદીઓ અને તેમના 
પડરવારિનો મા્ટે અસવરત સેવાયજ્ા ચાલી રહ્ો છે. 
સનઃશુલક કોરોના સારવાર, સી્ટી્કકેન ડરપો્ટભા પછી 
મંડદર દ્ારા દદદીઓને તમામ પ્રકારના તબીબી ડરપોરસભા 
સનઃશુલક કરી આપવાની વયવ્થા કરી આપવામાં 
આવી છે. સંતરામ મડંદરના પૂ. મહંતશ્ી રામદાસજી 
મહારાિના આશીવાભાદથી નડડયાદ અને ખેડા સિલ્ાના 
મધયમ અને ગરીબ વગભાના હજારો દદદીઓને લાખો 
રૂસપયાની સેવાઓ મળી રહી છે. શ્ી સંતરામ 
લેબોરે્ટરીમાં દદદીઓને આગામી ૨૦ ડદવસ સુધી 
તમામ  પ્રકારના ડરપોરસભા સનઃશુલક કરી આપવામાં 
આવશે. તે િ રીતે સંતરામ ડિસિયોથેરપી સેન્ટરમાં 
પણ  તમામ  સેવાઓ સનઃશુલક આપવામાં આવશે. 

ઉંઝા
ઉંિા APMCના 15 કરોડના રોકડ સેસ કૌરાંડ મામલે 

કો્ટટે કસથત આરોપીઓ ઉંિાના MLA આશા પ્ટેલ, ઉંિા 
APMC ચેરમેન ડદનેશ પ્ટેલ અને સેક્કે્ટરી સવષણુ પ્ટેલ 
સવરુદ્ધ ગાંધીનગર CID ક્ાઈમમાં િડરયાદ નોંધી તપાસ 
કરવાનો હુકમ બુધવારે કરવામાં આવયો છે.

આ કૌરાંડમાં રાિપના બે બે મો્ટા નેતા ઉિંાના 
ધારાસભય આશા પ્ટેલ અને એપીએમસીના િ ચેરમેન 
અને રાિપના નેતા એવા ડદનેશ પ્ટેલ સવરુદ્ધ િ કૌરાંડ 
કરવા અને કરાવવાના આકે્પો લાગયા છે. િે મામલે હવે 
કો્ટટે િડરયાદનો હુકમ કરી તપાસ ગાંધીનગર CID 
ક્ાઈમને સોંપી દેતાં ઉત્તર ગિુરાતમાં સોંપો પડી ગયો છે. 
અરિદાર સૌસમલ પ્ટેલે 8 માસ અગાઉ આ કૌરાંડ મામલે 
સહકારી માળખાના ખાતાકીય ઉચ્ચ અસધકારીઓ, સરકારના 

મુખયમંત્ી, નાયબ મુખયમંત્ી અને ગૃહરાજયમંત્ી તથા ઉંિા 
પોલીસ મથકના પી.આઈ.થી લઈ ગાંધીનગર સ્થત રાજયના 
ઉચ્ચ પોલીસ અસધકારીઓને આ કૌરાંડની લેસખત િડરયાદ 
કરી હતી. છતાં આિ ડદન સુધી કોઈ િડરયાદ નોંધાઈ 
નહોતી. િેથી આખરે અરિદારે કો્ટભામાં આ મામલાની 
િડરયાદ નોંધાય તે મા્ટે અરજી દાખલ કરી હતી. સપ્ટેમબર 
2020માં જયારે ક્ાક્ક સૌસમલ પ્ટેલે 15 કરોડની રોકડ 
સેસમાં કૌરાંડના આક્ેપ કયાભા તયારે તેની ખાતાકીય તપાસના 
નામે ના્ટક શરૂ થયું હતું. િેની પહેલી તપાસ તતકાલીન 
મહેસાણા સિલ્ા રસિ્ટ્ાર સહતેશ પ્ટેલે એવી ચલાવી કકે 
જયાં સુધી તેમની બદલી ન થઈ ગઈ તયાં સુધી કોઈ ડરપો્ટભા 
તેઓએ કયયો િ નહીં તો તે બાદ નવા રસિ્ટ્ાર લોખંડે 
આવતાં તેઓએ પણ આિડદન સુધી કૌરાંડના આરોપીઓ 
સવરુદ્ધ કોઈ નક્કર કાયભાવાહી કરી નહોતી.

અમદાવાદ
ગુરૂવારે વડોદરા રેલવે યાડભામાં મેમુમાં મો્ટી 

દુરભા્ટના ્ટળી હતી. વડોદરા રેલવે યાડભામાં મેમુના 
3 ખાલી ડબબામાં સવકરાળ આગ લાગતા દોડધામ 
મચી ગઈ હતી. જોતજોતામાં આગે ત્ણેય 
ડબબાઓને પોતાની િપે્ટમાં લઈ લીધા હતા.

આ ર્ટનાની જાણ િાયરસરિગેડને કરાતા રેલવે 
્્ટાિ-િાયરસરિગેડે આગ પર કાબૂ મેળવયો હતો. 
પરંતુ જયાં સુધીમાં આગ પર કાબૂ મેળવવામાં 
આવે તયાં સુધીમાં 3 બોગીઓ બળીને ખાખ થઈ 

ગઈ હતી. આગ લાગવાનું કારણ કકેબલ સટ્પ થતાં 
આગ લાગી હોવાની શકયતા દશાભાવવામાં આવી 
રહી છે. આ દુરભા્ટનામાં હજી જાનહાનીનાં કોઇ 
સમાચાર મળયાં નથી. વડોદરા રેલવે યાડભામાં 
ઉરેલી મેમુ ટ્ેનને રાતે નવાયાડભા ખાતે મુકવામાં 
આવી હતી, અને આગની ર્ટના વખતે તે યાડભામાં 
બંધ હાલતમાં હતી.

ર્ટનાની જાણ તાતકાસલક પોલીસ અને 
િાયરસરિગેડને કરાતા કાિલો પહોંચયો હતો અને 
આગ પર કાબૂ મેળવયો હતો. 

ખેિા
તાઉ તે વાવાિોડાએ ગિુરાતમાં 

રારે તારાજી સર્જી છે. રાજયમાં તાઉ તે 
વાવાિોડાને કારણે કુલ 9 લોકોનાં મોત 
સનપજયા છે. િેમાં ખેડામાં વીિ વાયર પડતાં 
માતા અને પુત્ીના મોત સનપજયા હતા. 
જયારે સાણંદમાં વીિ વાયર પડતાં રાઈ 
અને બહેનનાં મોત સનપજયા હતા.

તાઉ તે વાવાિોડાને કારણે રાજયમાં ઠેર 
ઠેર રારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસી 
રહ્ો છે. રારે પવન િૂંકાવાને કારણે અનેક 
િગયાઓએ વૃક્ો ધરાશાયી થયા છે તો તેની 
સાથે સેંકડો વીિપોલ પણ ધરાશાયી થયા 
છે. આ વીિવાયર પડવાને કારણે ખેડામાં 

બે વયસતિઓનાં તો સાણંદમાં બે વયસતિઓનાં 
મોત સનપજયા છે. ગિુરાતમાં અતયાર સુધી 
કુલ 9 લોકોનાં મોત તાઉ તે વાવાિોડાને 
કારણે સનપજયા છે.

ખેડાના નડડયાદમાં આવેલાં નયુ શોરોક 
સવ્તારમાં રારે વાવાિોડાને કારણે વીિ 
વાયર સાથે િાડ તૂ્ટીને પડ્ું હતું. આ 
દરસમયાન તયાંથી પસાર થઈ રહેલાં માતા 
અને પુત્ી પર આ વીિ વાયર પડ્ો હતો. 
િેને કારણે ર્ટના્થળે િ માતા અને પુત્ીના 
કમકમા્ટીરયાાં મોત સનપજયા હતા. ર્ટનાની 
જાણ થતાં િ નડડયાદ િાયર સરિગેડની ્ટીમ, 
નડડયાદ શહેર મામલતદાર, ચીિ ઓડિસર 
ર્ટના્થળે પહોંચી ગયા હતા.

વિોદરા
વડોદરાની ગોત્ી સસસવલ હોસ્પ્ટલમાં 

રેમડેસસસવર ઇનિેકશનો બલેકમાં વેચવામાં 
આવી રહ્ા હોવાની સવગતોના પગલે પોલીસે 
છ્ટકું ગોઠવી ઓસકસિન પલાન્ટ ના ઓપર્ેટરને 
ઇનિેકશન બલેકમાં વેચતા િડપી પાડયો છે.

કોરોના ના દદદીઓની મિબુરીનો લાર લઇ 
ઇનિેકશન તેમિ મેડડકલ સાધનો ના નામે ઉરાડી 
લૂં્ટ ચલાવવામાં આવી રહી છે. વડોદરામાં થોડા 
સમય પહેલાં િ ડુપલીકકે્ટ રેમડેસસસવર ઇનિેકશન 
બનાવતી િકેક્ટરી પકડાઈ હતી. જયારે તયાર પહેલા 
પણ રેમડેસસસવર ઇનિેકશન ઓને બલેકમાં વ્તી 
એક ગેંગ પકડાઈ હતી.

વડોદરાની સૌથી મો્ટી સરકારી કોસવડ 
હોસ્પ્ટલ મા ડુપલીકકે્ટ રેમડેસસસવર ઇનિેકશનો 
ને કકે્ટલાક કમભાચારીઓ બલેકમાં વેચી રહ્ા 
હોવાની સવગતો મળતાં ક્ાઈમ રિાનચના ડીસીપી 
િયદીપસસંહ જાડેજા એ છ્ટકું ગોઠવવા ્્ટાિને 

સૂચના આપી હતી.
િે મિુબ ક્ાઇમ રિાનચની ્ટીમે ગઈકાલે રાતે્ 

ગોત્ી સસસવલ હોસ્પ્ટલમાં ઓસકસિન પલાન્ટ 
ઓપરે્ટર તરીકકે િરિ બજાવતા સોહીલ સસરાિ 
રાઈ દરબાર (રહે સરવૈયા નગર,ઈએસાઈ 
હોસ્પ્ટલ પાસે,ગોત્ી) પાસે એક ડમી ગ્રાહક 
મોકલયો હતો. સસરાિે એક ઈનિેકશન મા્ટે 
રૂ 15000 નો રાવ કહેતા ગ્રાહકકે ઇનિેકશન 
ખરીદવાની તૈયારી બતાવી હતી.  ઓપરે્ટર સસરાિે 
ઇનિેકશન લાવી આપતા બોગસ ગ્રાહકકે પોલીસ 
ને ઈશારો કરી જાણ કરી હતી. િેથી પોલીસે 
સસરાિ ને િડપી પાડી ઇનિેકશન અને મોબાઇલ 
િોન કબિે કયાભા હતા. પોલીસની પૂછપરછમાં આ 
ઇંિેકશન ગોત્ી મેડડકલ કોલેિમાં સવભાન્ટ તરીકકે 
કામ કરતા શૈલેષ ઉિફે રસવ કાળીદાસ પ્રજાપસત 
(રહે સરવૈયા નગર એસ આઈ હોસ્પ્ટલ પાસે 
ગોત્ી રોડ) પાસે થી રૂ 14,000 માં મેળવયું હોવાનું 
કબુલતા પોલીસે તેની પણ તપાસ હાથ ધરી છે.

વિોદરાની સસસવલમાં જ રેમિેસસસવર ઇનજેક્શન બલેકમાં વેચવાનું કૌભાંિ

વિોદરામાં મેમુ ટ્ેનનાં 3 િબ્ામાં આગ લાગીઃ મોટી દુર્ઘટના ટળી

ખેડામાં વીજ તાર પડતાં માતા-પુત્ી અને સાણંદમાં ભાઈ-બહેનનંુ મોત

ચેરમેન-MLA સામે CIDમાં િડરયાદ નોંધવા આદેશ
તપાસના નામે બે-બે રજજસ્ટારની નાૌટંકીથી પરરણામ ન અાવંુ

સૌસમલ પટેલના 
વકીલ હર્ઘદરાય 
કાપિીયાએ જણાવયું 
હતું કે ક્ાક્ક સૌસમલ 
પટેલે અગાઉ આ 
કૌભાંિ ્ા્તે 
સવગતવાર અને 
પુરાવાઓ સાથે ઉંઝા 
પી.આઈ., સવસનગર 

નાય્ પોલીસ અસિક્ષક, મહેસાણા એસપી, સજલ્ા રસજસ્ટ્ાર, ગાિંીનગર 
સનયામક, મુખયમંત્ી, ના.મુખયમંત્ી, ગૃહરાજય મંત્ી સસહત તમામ 
ઉચ્ાસિકારીઓને લેસખતમાં ફડરયાદ કરી હતી. પરંતુ કોઈએ કાય્ઘવાહી ન 
કરતાં આખરે ઉંઝા કોટ્ઘમાં અપીલ કરવી પિી હતી જેના સંદભભે ઉંઝા કોટટે 
ગાંિીનગર CIDમાં ફડરયાદ નોંિી તપાસ કરવા હુકમ કયયો છે.

ફડરયાદ ન નોંિાતા કોટટે હુકમ કયયો- કાપડિયા
ઉંિા માકફે્ટમાં કૌરાંડ
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બો લીવુડ અભિનેત્ી જેક્ેલીન ફન્નાનડીસ 
હોલીવુડની વેબ સીરીઝમ્ં ઇન્સ્ેક્ટરનું ્્ત્ 

િજવવ્ જઈ રહી છે. અ્ સ્થે જ તે હોલીવુડમ્ં ડેબ્ુ 
કરવ્ જઈ રહી છે. જેકભલન આ ફફલમમ્ં મભહલ્ ્ોલીસ 
ઓફફસરન્ ્્ત્મ્ં જોવ્ મળવ્ની છે. આ એક વુમેન 
સીરીઝ હશે જે છ વ્ત્ના ્ર આધ્ફરત હશે. આ સીરીઝન્ 
લીડ રોલમ્ં ફક્ત અભિનેત્ીઓ જ જોવ્ મળશે. જેકભલને 
સીએસ્ટી ્ોલીસ ્સ્ટેશનમ્ં ્ણ આ સીરીઝન્ થોડ્ 

દ્રશ્ોનું શૂફ્ટંગ ક્ુું છે. જેકભલન 
સોભશ્લ મીફડ્્ ્ર સભરિ્ 

છે. તે  ભન્ભમત રીતે ્ોત્ન્  
ભવશે ્ો્સ્ટ અને તસવીર 

પ્રશંસકો સ્થે શેર 
કરતી રહે છે.

ઓ્ટી્ટી એ્ટલે મનોરંજન  
જગતન્ મ્થે વઘ્ર્નું છોગું
ભપ્ર ્ંક્ ચો્ર્ જોન્સ સમ્ સ્થે ચ્લવ્ મ્્ટે ્ંક્્ેલી છે. તે ક્ંઇ્ણ નવું શીખવ્ 

કે કરવ્મ્ં ્્છળ નથી ્ડતી. બલકે નવીનત્ને આવક્રે છે. આ ક્રણે જ તેન્ 
હ્થમ્ંથી કોઇ તક સરકી નથી જતી. તે ‘ઇઝન્ટ ઇ્ટ રોમ્ંફ્ટક’ (૨૦૧૯), ‘વી કેન બી હીરોઝ’ 
(૨૦૧૯) અને ત્જેતરમ્ં રજૂ થ્ેલી ‘વહ્ઇ્ટ ્ટ્ઇગર’નો િ્ગ બની. ઓ્ટી્ટી પલે્ટફોમના 
ભવશે ભપ્ર્ંક્ મ્નવું છે કે મનોરંજન જગતમ્ં આ મ્ધ્મ મહતવનું ્સથ્ન મેળવી રહ્ં છે. 
લોકો મૂવી ભથ્ે્ટસના અને ઓે્ટી્ટી પલે્ટફોમનાની તુલન્ કરે છે ત્્રે તેને આશ્ચ્ના થ્્ છે. તેમને 
તેન્ ભવશે વ્ત કરત્ં સ્ંિળીને મને એવું લ્ગે છે જાણે આ્ણે આગળ વધત્ં ગિર્ઇએ 
છીએ. જ્્રે તેનું મ્નવું છું કે ્સટ્ીભમંગ પલેે્ટફોેમના તમને ભબઝનેસની વધ્ર્ની તક આ્ે છે. 
જ્્ં સુધી  સે્ટેલ્ઇ્ટ ચેનલોનું આગમન નહોતું થ્ું ત્્ં સુધી ફફલમો મ્ત્ ભસનેમ્ગૃહોમ્ં જ 
રજૂ  થતી હતી. ્રંતુ સે્ટેલ્ઇ્ટ ચેનલો આવ્્ ્છી ભથ્ે્ટરમ્ં રજૂ થ્ેલી મૂવીઝ ્ણ ્ટી.વી. 
્ર રજૂ કરવ્ની તક મળી. આને આ્ણે ભબઝનેસનો ભવક્સ જ કહી શકીએ. ભપ્ર્ંક્ ્સવ્ં 
તેન્ ્ભત ભનક જોન્સ સ્થે મળીને ઓ્ટી્ટી કન્ટેન્ટ ડેવલ્ કરી રહી છે. તે કહે છે કે ઓ્ટી્ટી 
મનોરંજન જગતન્ મ્થે લ્ગેલું વધ્ર્નું છોગું છે. તેથી તેન્થી ડરવ્ને બદલે આ્ણે તેનો 
ઉ્્ોગ આ્ણી તરફેણમ્ં કરવો જોઇએ. એ વ્તમ્ં બે મત નથી કે દશનાકોને ભથ્ે્ટરમ્ં જઇને 
્ો્કોનના ખ્ત્ં ખ્ત્ં મૂવીની મઝ્ મ્ણવ્ની ખો્ટ સ્લી રહી છે. ્રંતુ હ્લન્ તબક્ે તેનો 
કોઇ ભવકલ્ નથી. આ્ણે એમ મ્નીને ચ્લવું જોઇએ કે આ્ણને હમણ્ં અજાણ્્ લોકો સ્થે 
નહીં, બલકે ્ફરવ્રજનો સ્થે બેસીને ઘરમ્ં જ મનોરંજન મ્ણવ્ની તક મળી છે. વળી આ 
પલે્ટફોમના ્ર આ્ણે ગમે તે સમ્ે ફફલમો, ભસફરઝો ઇત્્ફદ જોઇ શકીએ છીએ. તે ઉમેરે છે 
કે મ્ર્ મતે ઓ્ટી્ટી અને ભથ્ે્ટરો એકસ્થે ચ્લે છે. અને તેને ક્રણે આ્ણને  વૈભવધ્સિર 
ભવષ્ો ્ર ફફલમો અને ભસફરઝો બન્વવ્નો મોકો મળે છે. 

ગ યા વર્ષે લોકડાઉનમાંથી થોડી રાહત આપવામાં આવતાં જ ફિલમોના શૂફિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવયાં હતાં. આ સમય દરમમયાન અમિનેત્ી 
પૂજા હેગડે પણ પોતાની છ ફિલમોના શૂફિંગ કરવા મચી પડી હતી. તેણે પ્રિાસ સાથેની ‘રાધે શયામ’નું શૂફિંગ પૂરં કયુું અને ‘સક્કસ’ 

સમહત અનય મહનદી, તમમળ, તેલુગુ ફિલમોના શૂફિંગ શરૂ કયાું. જોકે પોતાના કામમાં ગળાડૂબ પૂજાને કોમવડ-૧૯ના હળવા લક્ષણો જણાતા તે ઘરમાં 
ક્ોરનનિન થઈ ગઈ અને તબીબોની સૂચના મુજબ દવાઓ લેતી રહી. તેના પફરવારજનોએ તેની સારી રીતે કાળજી લીધી. પૂજાએ પણ િરપૂર 
આરામ કરીને અને સવાસ્થયપ્રદ આહાર લઈને કોરોનામાંથી ઝિ ઊિા થવાના પ્રયાસો આદરી દીધાં. એક કલાકાર તરીકે મને આ વાત આનંદ આપે 
છે. મારી ઘણી ફિલમો રજૂઆત માિે તૈયાર છે. હું ઇચછું છું કે મહામારીનો સમય ઝિ મવતી જાય. આ મહાવયામધ જલદી અંકુશમાં આવી જાય તો લોકો 
િરીથી મસનેમાગૃહોમાં જઈને ફિલમો જોવાની મોજ માણી શકે. બાકી હાલના તબક્ે બધું અચોક્સ છે. કાલે શું થશે તે કહેવું કફિન છે.

કાલે શું થશે તે કહેવું કઠિન છેઃ પૂજા હેગડે

જેકવેમલનનું હોલીવૂડ ડેબયુ



FRIDAY, 21 MAY, 202110 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

વિશ્વ આરોગ્ય સસં્થાની ટીમે સથાસ્સ કોવિડ-૧૯ 
િથાઇરસ િહુથાનની લબેોરટેરીમથાં્ ી ફલેથા્યો 

હોિથાની શક્યતથા નકથારી કથાઢી હતી. પરતું ચીનની 
મલેી મ્રથાિટીને જોતથા ંહજુ પણ િજૈ્થાવનકોન ેશકંથા 
છ ેતે્ ી ત ે દિશથામથા ં વ્યિસસ્ત તપથાસ ્િી જરૂરી 
છ.ે 15 મવહનથા્ી િવુન્યથામથા ંતબથાહી મચથાિી રહલેો 
કોરોનથા િથાઇરસ અચથાનક ક્યથાં્ ી આવ્યો એ રહસ્ય 
ઉપર્ી હજ ુપણ પડિો ઉંચકથા્યો ન્ી. છલે્થા એક 
િર્સ કરતથા િધથાર ેસમ્ય્ી કરોડો લોકોન ેસકં્રવમત 
કરનથારથા સથાસ્સ કોવિ-૨ નથામનથા આ િથાઇરસનુ ંપગરેં 
ખિુ િજૈ્થાવનકો મળેિી શક્યથા ન્ી. 

િરડ્સ હરે્ ઓગગેનથાઇઝશેન ેકોરોનથા િથાઇરસ કિેી 
રીત ે ફલેથા્યો એનો અભ્યથાસ કરિથા ટીમની રચનથા 
કરી હતી. આ ટીમ કોરોનથાનથા કવ્ત ઉિભિ સ્થાન 
ચીનનથા હબુઇે પથંાતનથા િહુથાન શહરેમથા ં પણ ગઇ 
હતી. પરતં ુતપથાસમથા ંકશુ ંહથા્ લથાગ્યુ ંન હતુ. હિે 
િવુન્યથાભરનથા કટેલથાકં િજૈ્થાવનકો મળીન ે કોરોનથા 
િથાઇરસની ઉતપવતિ કેિી રીતે ્ઇ તેની વ્યિસસ્ત 
તપથાસ કરિથા મથાગં કરી રહથા ંછ.ે  

2019નથા નિમેબરમથા ં ચીનમથા ં આ િથા્યરસનો 
પ્મ કેસ િખેથા્યો હતો. શરઆૃતમથા ંએિી અટકળો 
ચથાલી હતી કે, કોરોનથા િથાઇરસ િહુથાનનથા એક એિથા 
બજારમથાં્ ી ફલેથા્યો હતો જ્યથા ં સી ફડૂની સથા્ે 
સથા્ ે િન્ય પથાણીઓનંુ મથાસં પણ િચેથાતંુ હતંુ. આ 
બજારમથા ં ચથામથાવચડી્યથા પણ િચેથાતથા હતથા ં જેમથાં્ ી 
આ િથાઇરસનંુ સકં્રમણ હોિથાનુ ં જણથા્યુ ં હતંુ. 
ત્યથારબથાિ પવચિમી િશેોનથા મીદડ્યથામથા ંદરપોટ્સ આવ્યથાં 
ક ે કોવિડ-૧૯ નથામનો રોગ ફલેથાિતો આ સથાસ્સ 
કોવિડ-૨ નથામનો િથાઇરસ િહુથાન ઇનસટીટ્યટૂ ઓફ 
િથાઇરોલોજીમથાં્ ી લીક ્્યો છ.ે

એક દરપોટ્સ એિો પણ સથામે આવ્યો હતો જેમથાં 
િથાિો કરિથામથા ંઆવ્યો હતો ક ે િહુથાન ઇનસટીટ્યટૂ 
ઓફ િથાઇરોલોજીમથા ંકથામ કરતી એક ઇનટન્સ દ્થારથા 
કોરોનથા િથાઇરસ ભૂલ્ી લીક ્ઇ ગ્યો હતો. આ 
દરપોટ્સ અનુસથાર આ િથાઇરસ લોકોમથા ં ફલેથા્યો એ 
પહલેથા આ ્યિુતી સુરક્થાનથા વન્યમોનુ ંપથાલન ક્યુું ન 
હત.ુ તેને કથારણ ેિથાઇરસ્ી સકં્રવમત ્ઇ ગઇ હતી.

િથાઇરસ િહુથાનનથા મથાસંબજાર સધુી કિેી રીતે 
પહોંચ્યો એ અંગ ેએક વ્્યરી િહુથાન ઇનસટીટ્યટૂનથા 
પોફસેર શી ઝેંગલીએ પણ આપી હતી. શીનથા 
જણથાવ્યથા અનુસથાર ચથામથાવચડી્યથાનથા સમેપલ લિેથા 
મથાટ ે તઓે ચીનનથા જિુથા ં જિુથા ં વિસતથારોમથા ં ફ્યથાું 
અન ે લગભગ ૨૮ જેટલી ગફુથાઓમથા ં જઇને 
તમેણ ેચથામથાચીદડ્યથાનથા મળનથા સમેપલ એકઠથા ક્યથાું. 
બથાિમથા ં એ સમેપલનથા આધથાર ે ચથામથાવચડી્યથામથાં 
જોિથા મળતથા િથાઇરસોનો એક આખો આકથા્સઇિ 
ત્ૈયથાર કરિથામથા ં આવ્યો. આ આકથા્સઇિમથા ં નિતર 

કોરોનથા િથાઇરસનો પણ ઉલે્ખ હતો. આ િથાઇરસ 
હોસ્સશ ૂ બૅટ નથામની ચથામથાવચડી્યથાની પજાવતમથાં 
જોિથા મળ્યો હતો. જો ક,ે આજ ેપણ  વિજ્થાનીઓને 
િથા્યરસન ુઉિભિ સ્થાન ક્યથા છ ેત ેજાણિથામથા ંજ 
રસ છ.ે આ વિશ ે ‘ધ િથા્યર’નથા સથા્યનસ પોટ્સલ 
રોનથા ઉપર વરિદટશ પત્રકથાર વનકોલસ 
િડે ે સવિસતથાર અહિેથાલ ટથાકં્યો છ.ે 
તેઓ પથાલ ‘નચેર’ અન ે ‘સથા્યનસ’ 
જેિથા ં પવતવઠિત મગેવેઝનમથા ં લખેક 
છ.ે  કોરોનથાની પિૂ્સ ભવૂમકથા બથાધંતથાં 
વનકોલસ લખ ેછ ેક,ે દડસમેબર, 2019મથા ંમહથામથારી 
પસરી ત્યથાર ે ચીનમથા ં િહુથાનનથા ં સી ફડુ મથાકકેટ 
આસપથાસ કોરોનથાનથા કસે િખેથા્યથા હતથા. કોરોનથા 
પસ્યયો ત્યથાર ેવનષણથાતોએ 2002મથા ંપસરલેથા ં‘સથાસ્સ-
1’ જેિી જ સસ્વત અનભુિી હતી. 

‘સથાસ્સ-1’ વબલથાડથાની એક જાવતમથાં્ ી મથાણસોમથાં 
પસ્યયો હતો. એ જ રીત ે 2012મથા ં ‘મથાસ્સ’ પસ્યયો 
હતો. ‘મથાસ્સ વિવિધ િશેોમથા ં પસ્યયો તમેથા ં હોસસટગં 
પથાણી તરીક ેઊટંન ેગણિથામથા ંઆવ્યથા ંહતથા. ‘સથાસ્સ’ 
અન ે‘મથાસ્સ’ મળૂ ેકોરોનથા િથાઇરસનથા જ ભથાગ છ.ે 
અગથાઉનથા અનભુિ્ી તતકથાલ એિંુ તથારણ નીકળ્ંુય 
હતુ ક,ે ‘સથાસ્સ’ અન ે ‘મથાસ્સ’ની જમે કોરોનથા પણ 

કિુરતી રીત ેપથાણીઓ દ્થારથા મથાણસોમથા ંપિશે્યો છ.ે 
જો ક,ે ચીનનથા સશંોધકોનથા મત ે કોરોનથાનથા પહલેથા 
તબક્ ે નોંધથા્યલેથા કસેોન ે મથાસં મથાકકેટ સથા્ે કોઈ 
સબંધં નહોતો. જે્ ી મથાસં મથાકકેટમથાં્ ી કોરોનથા 
ન્ી આવ્યો તો પછી તનેુ ં જનમસ્થાન િહુથાન 

ઇસનસટટ્ટૂ ઑફ િથાઇરોલોજી હોિંુ 
જોઈએ, તિેી શક્યતથા તરફ તપથાસ 
્તી રહી છ.ે આ અ્ગે િથાઇરોલોજીસટ 
‘ઇકોહરે્’ નથામનથા આતંરરથાષ્ટી્ય 
જૂ્  ે લબેમથાં્ ી િથાઇરસ આવ્યો છ ે તે 

વ્્યરીનો વિરોધ ક્યયો અન ેતનેુ ંજનમસ્થાન જગંલી 
પથાણીઓ જ હોિથાનો િથાિો ક્યયો છ.ે આ િથાિથા સથામે 
લખેકોનથા એક જૂ્ ની િલીલ એિી છ ેક,ે િથાઈરસ 
લબેમથાં્ ી આવ્યો છ,ે પછી ભલ ે તમેથા ં કથાિતરં ન 
હો્ય. વિજ્થાનનથા પવતવઠિત મગેવેઝન ‘લનેસટેમથા ંબનંે 

તરફ્ી પોતપોતથાનથા તક્ક રજ ૂ કરથા્યથા છ.ે આિો 
એક અન્ય પત્ર ‘નચેર મદેડવસન’ જન્સલમથા ંપવસદ્ધ 
્્યો છ.ે આ પત્રમથા ં િથાઇરોલોવજસટ વક્રસટીઅન 
એનડરસનનથા નજેા હઠેળ એક જૂ્  દ્થારથા કહિેથા્ંુય 
છ ે ક,ે આ િથાઇરસ લબેમથાં્ ી જનમ્યો ન્ી. અને 
ત ેલબેમથાં્ ી અજાણતથામથા ંપણ બહથાર આવ્યો ન્ી. 
જ ેરીત ેકોરોનથાનથા વિવિધ સિરપૃો િખેથા્યથા છ.ે અને 

તનેુ ંબધંથારણ બન્યુ ંછ,ે તનેથા ઉ૫૨્ી આ પકથારનથા 
િથાઇરસનુ ંવનમથા્સણ કરિુ ંઅશક્ય જણથા્ય છ.ે 

આ િથા્યરસનથા સિરપો મથાણસનથા શરીરન ેભિેે 
છ.ે જો ક ેતનેી સથામ ેલખેકોનથા જૂ્ ની િલીલ એિી 
હતી ક,ે જ્યથાર ેલબેમથા ંકોઈ િથાઇરસ બનથાિથા્ય છે 
ત્યથાર ેતનેી કોઈ એક રીત ન્ી હોતી. ત ેઅનકે રીતે 
બની શક ેછ.ે એટલ ેતનેથા સિરપો પણ જિુથા જિુથા 
હોઈ શક ે છ.ે જો ક,ે વિજ્થાનીઓએ આ િલીલને 
નકથારી િીધી છ.ે લખેકો અન ે વિજ્થાનીઓનથા આ 
જૂ્ મથા ંબ ેચહરેથા વિશરે જણથા્યથા છ.ે તમેથા ંઅમદેરકથા 
સસ્ત િથાઇરોલોવજસટ ડૉ. ડઝથાક પણ સથામલે છ.ે 
તઓે કોરીનથા િથાઇરસનથા સશંોધન મથાટ ે િહુથાનની 
જ લબેન ે ભડંોળ આપતથા રહથા છ.ે જ્યથાર ે બીજા 
િથાઇરોલોવજસટનુ ં નથામ વક્રસટીઅન એનડરસન છ.ે 
‘િરડ્સ હરે્ ઓગગેનથાઇઝશેન’નુ ં વમશન ચીનમથાં 
તપથાસ અ્્સ ગ્યુ ં હતુ ં તમેથા ંએક સભ્ય ડૉ. ડઝથાક 
હતથા, જ ે અગથાઉ્ી જ એિુ ં મથાનતથા હતથા ક,ે 
લબેમથાં્ ી િથાઇરસ આવ્યો ન્ી. આ દકસસથામથાં 
િહુથાનની લબેોરટેરીમથા ંજ ે હિ ે કોરોનથા િથાઇરસનથા 
અલગ અલગ ભથાત પર અભ્યથાસ ્્યો ત્યથાર ેતનેું 
જોખમ મોટુ ંહતુ.ં

મહથામથારી પસરી તનેથા પહલેથાનંી ડઝથાકે 
મલુથાકથાતમથા ં કહ્ ં હત ુ ક,ે િહુથાન લબેનથા સશંોધકો 
કોરોનથા િથાઇરસનથા 1 સપથાઇક પોદટનનથા મથાળખથાને 
એ રીત ેફરી કથા્ય્સરત કરી રહથા ંછ ેક ેતનેથા્ી િથાઇરસ 
મથાનિ જિેુ ંબધંથારણ ધરથાિતથા ંઉિંરમથા ંપિશેી શકે 
અન ેજો આ રીત ેસથાત િર્સ સધુી કથામ ચથાલતુ ંરહ્ં 
તો ‘સથાસ્સ’ સબંવંધત 100 જટેલથા ં નિથા કોરોનથા 
િથાઇરસ શોધી શકથાશ.ે આમથાં્ ી કટેલથાકં િથાઇરસને 
લબેમથાં્ ી મથાણસમથા ં પિશેતથા ં કરી શકથા્ય અન ે તે 
એિથા પકથારની બીમથારી બન ેક ેતનેી કોઈ િસેકસન 
પણ ન બનથાિી શક.ે ડૉ. ડઝથાક ેિધમુથા ંકહ્ ંહત ુક,ે 
કોરોનથા િથાઇરસમથા ંલબેમથા ંખબૂ સરળતથા્ી ફરેફથાર 
કરી શકથા્ય. આ રીત ેડૉ. ડઝથાકનથા વનિેિનની નોંધ 
લિેથા્ય તો આ મથામલ ેસત્યન ેતમેનથા કરતથા ંઅન્ય 
કોઈ સથારી રીત ેજાણતુ ંનહીં હો્ય તમે મથાની શકથા્ય 
છ.ે બીજી તરફ ઈવતહથાસમથા ં1960-70નથા િથા્યકથામથાં 
ત્રણ િથાર સમોલપોકસ િથાઇરસ આ રીત ેલબેમથાં્ ી 
લોકોન ે સકં્રવમત કરી ચકૂ્યો હોિથાનથા િથાખલથા છ.ે 
િધમુથા ંએક દફવઝશ્યન, દરસચ્સર સટીિન ેિથાિો ક્યયો 
છ ે ક,ે િહુથાનમથા ં પહલેથાિહલેથા આિલેથા કોરોનથાનથા 
િિદીન ે જ ે હોસસપટલમથા ં િથાખલ કરથા્યથા હતથા તે 
હોસસપટલ િહુથાનની સબિે લથાઇન પર આિલેી છ.ે 
તનેથા એક છડે ે િહુથાનની િથાઇરલોવજસટ લબે અને 
બીજા છડે ેઇનટરનશેનલ એરપોટ્સ હતુ.ં એટલ ેઆ 
િથાઇરસ િવુન્યથાભરમથા ં પસર ે ત ે મથાટનેુ ં આગોતરં 
આ્યોજન હોિથાની શકંથાન ેપણ બળ મળ ેતમે છ.ે

કોરોનાની ઉત્પતિ અંગેના સંશયો હજી અકબંધ
ક�ોર�ોન� વ�ઇરસન� ફોલ�વ� અંગો નનષ્પક્ષ તપ�સ કરવ� વવશ્વન� વૈજ્�નનક�ોની મ�ંગણી

ક�ોર�ોન�નો કુદરતી વ�યરસ ગણવ� મુદ્ો  લોખક�ો અનો  
વૈજ્�નનક�ો બો જૂથમ�ં વહેં ચ�ય�, કોટલ�કનો મતો મ�નવસનજજિત 
વ�યરસ ટોકનનનિયનની ભૂલનો ક�રણો જ લીકોજ થઈ ગય�ો

પ્ાસંગગક
ધવલ શુક્લ
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ગૂગલએ સૌપ્રથમ Google 
Hangouts ચેટીંગ એપ 2013માં લોનચ 
કરી હતી. ત્ારબાદ 2016માં Google 
Allo ચેટીંગ એપ લોનચ કરી હતી. પરંતુ 
માત્ર 3 વર્ષમાં જ આ એપની સરવ્ષસ બંધ 
કરી દીધી હતી.

Google Chat એ Google 
Hangouts નું જ રીબ્ાન્ડીંગ કરી નામ 
આપવામાં આવ્ું છે. જે આજકાલ ચચા્ષનો 
રવર્ બન્ો છે. Google Chat એ 
Gmail સાથે એમબે્ડે્ડ (જો્ડાણ) છે 
જેથી ્ુઝસ્ષએ અલગથી કોઈ એપ ઇન્સટોલ 
કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ એનડ્ોઈ્ડ ્ુઝસ્ષ 
માટે હજી Gmail એપમાં Google 
Chat એમબે્ડે્ડ કરવાનું બાકી છે. ્ુઝસ્ષ 
પલે્સટોર પરથી Google Chat એપ 
્ડાઉનલો્ડ કરી તેનો વપરાશ કરી શકે છે. 
Google Chat માં તમે એકબીજાને 
મેસેજ કરી શકશો, Google Roomsની 
સેવાનો લાભ લઈ શકશો, ગૂગલના અન્ 
ટૂલસનો પણ ઉપ્ોગ કરી શકશો, ઈમેજીસ, 
રવ્ડીઓ તથા ્ડોક્ુમેનટ ફાઈલ પણ શેર કરી 
શકશો.

Gmail માં હવે Google Chat, 
Google Meet અને Google 
Rooms પણ શામેલ છે. હમણાં સુધી 
ગૂગલે ફક્ત તેના ગૂગલ વક્ક્સપેસ ્ુઝસ્ષને 
જ ચેટ એપપલકેશનનો લાભ લેવાની મંજૂરી 
આપી હતી. પરંતુ ફેબ્ુઆરી 2021માં આ 
ચેટીંગ એપ અન્ ્ુઝસ્ષ પણ વપરાશ કરી 
શકે છે.

ગૂગલની અન્ સરવ્ષસ જેવી કે વોઈસ 
કોરલંગ માટે Google Voice અથવા 

Phone એપ, મેસેજની આપ-લે કરવા 
Messages, Google Calendar, 
Google Contacts, રવ્ડીઓ કોલ 
માટે Google Duo, રવ્ડીઓ કોનફરનસ 
માટે Google Meet, ગ્ુપ ચેટીંગ માટે 
Google Rooms, ઈ-મેઈલ માટે 
Gmail, રૂરપ્ાની આપ-લે માટે Gpay, 
ફફટનેસ ટ્ેકર માટે Google Fit, 
ઓનલાઈન રવ્ડીઓ જોવા YouTube, 
ઓનલાઈન સંગીત સંભાળવા YouTube 
Music, સમાચાર વાંચવા Google 
News વગેરે એપલીકેશન ઉપલબધ છે. 
આ ઉપરાંત Microsoft Officeની 
જેમ ગૂગલની પોતાની ઓફીસ પણ છે જેમાં 
Google Docs, Google Sheets, 
Google Slides, Google Keep 
તથા Google Drive નો સમાવેશ 
થા્ છે. ગૂગલ પર ફક્ત સચ્ષ કરવાથી 
ઘણી મારહતી ઉપલબધ થા્ છે. આ રીતે 
ગૂગલ પોતાના ્ુઝસ્ષ માટે ઘણી સેવા 
ઉપલબધ કરતું રહે છે અને ્ુઝસ્ષના વપરાશ 
મુજબ તેમાં ફેરફાર પણ કરતું રહે છે. 
 @beinghumanmj

બેકિંગ સોડા
એક બાઉલમાં બે ચમચી બેકકંગ સોડા લઇને 
તેમા પાણી મમકસ કરી લો. હવે આ પેસ્ટને 
બલેકહેડસ પર લગાવી લો. થોડીક મમમન્ટ મા્ટે 
સૂકાવા દો. હવે આ પેસ્ટ સૂકાઇ જાય તે પછી 
ઠંડા પાણીથી તેને ધોઇ લો. થોડાક કદવસ સુધી 
આમ કરવાથી બલેકબેડસ દૂર થઇ જાય છે.

લીંબુનો રસ
લીંબુનો સક્રબ લગાવવાથી બલેકહેડસ દૂર 
થઇ જાય છે. એક બાઉલમાં મધ, દહીં, મીઠું, 
ગુલાબજળ અને લીંબુનો રસ મમકસ કરીને 
ચહેરા પર લગાવી લો. જયારે તે સૂકાઇ જાય તે 
પછી ચહેરાને ધોઇ લો. જેને અઠવાકડયામાં બે 
વખત લગાવવાથી ખૂબ ફાયદો મળે છે.

સ્ટીમ
બલેકહેડસથી છૂ્ટકારો મેળવવા મા્ટે સ્ટીમ લો. 
સ્ટીમ લેવાથી તવચા મુલાયમ થઇ જાય છે. તે 
પછી બલેકહેડસને દબાવીને સસકનમાંથી બહાર 
નીકાળી લો.જયારે બલેકહેડસ નીકળી જાય તો 
ચહેરાને ્ટુવાલથી સાફ કરી લો.

વોટસએપ, ટેલીગ્ામ, રસગ્નલ બાદ 
ગૂગલની પણ પોતાની ચેટીંગ એપ

શુ ંતમે પણ બ્ેક હેડ્સની ્સમસ્યાથી 
કંટયાળી ગયયા છયાે, કરયાે દેશી ્સયારવયાર

આકર્ષક દેખયાવયા મયાટે ટ્યાય કરયાે 
કમ્ફટટેબ્, સ્યાઇલ્શ, ટે્ન્ી જમપ્સટૂ 

ધૂળ-મ�ટીન� ક�રણે સયુંદરત�થી સંબંધધત કેટલીક સમસ્�ઓ�ે થવ� લ�ગે છે. બલેકહેડસ 
પણ તેમ�થી ઓેક છે. ખ�સ કરીને લ�ેક�ેને બલેકહેડસ ન�ક પર જ થ�ય છે. જે ચહેર�ની 
સયુંદરત� પર ડ�ઘ સમ�ન છે. ત�ે તમે ઓ� સયુંદરત�ને પરત મેળવવ� મ�ટે લ�ેક�ે કેટલ�ક ઉપ�ય 
કરે છે. પરંતયુ ક�ેઇ ફ�યદ�ે થત�ે નથી. ઓેવ�મ� તમે કેટલ�ક ઘરેલયું ઉપ�ય કરીને બલેકહેડસ 
દૂર કરી શક�ય છે. ત�ે ઓ�વ�ે જેઇઓે કેવી રીતે બલેકહેડસને દૂર કરી શક�ય છે.

Google 
Chat

આપણે રોરજંદા જીવનમાં પહેરી 
શકા્ એવાં કેટલાં્ વ્સત્રો રવશે વાત 
કરીએ છીએ, આજે આપણે કોટન ટ્ેન્ડી 
જમપસૂટ રવશે વાત કરવાની છે. 
કોટન મટીફર્લમાંથી બનેલાં 
જમપસૂટ પહેરવાની ખૂબ મજા 
આવે છે. આ રસઝનમાં બને ત્ાં 
સુધી લૂઝ જમપસૂટ બનાવ્ડાવવા 
જેથી પહેરાતાં તે કમફટટેબલ બની 
રહે. ઊભી લાઇરનંગવાળા રલનનના 
કાપ્ડમાંથી બનેલા આ જમપસૂટને તમે 
ઓફફસવેર તરીકે ઉપ્ોગમાં લઇ 
શકશો. ઓફ શોલ્ડર અને 

ગાઉન જેવા દેખાતાં જમપસૂટ 
પાટટીવેર તરીકે ખૂબ સુંદર 
લાગશે. જો તમે 
પ્સકની જમપસૂટ 
પહેરવાની ઇચછા 
રાખતા હોવ તો 
બલેક નેટમાંથી 
બનેલો પ્સકન 
જમપસૂટ પણ 
તમે ટ્ા્ કરી શકો 
છો. જો બલેક કલર 

ન પહેરવો હો્ તો તેના ઓપશનમાં ્ડાક્ક 
મરુન કે બલૂ કલરની પસંદગી કરી શકા્. 
અલબત્ત જેને ્ડાક્ક કલર નથી ગમતા તેઓ 

પે્સટલ અને લાઇટ કલર જેમ કે, ન્ૂ્ડ 
કલર, રપ્સતાં કલર, લાઇટ રપનક, 
બેબી રપનક, પરપલ, ્સકા્ બલૂ વગેરે 
કલરની પણ પસંદગી કરી શકશે. 
નેટ અને પ્સકન જમપસૂટ આ 
તમામ કલસ્ષમાં સુંદર લાગશે. 

એ રસવા્ અહીં સંગીત 
કે નાના પ્રસંગમાં પહેરવા માટે 
રસલકના જમપસૂટનો ફોટો પણ 
આપવામાં આવ્ો છે. આજકાલ 
છોકરીઓ નાના નાના પ્રસંગોમાં 
આ પ્રકારનાં જમપસૂટ સાથે ટ્ેન્ડી 
જ્ેલરી પહેરવાનું ખાસ પસંદ 
કરતી હો્ છે. ખાસ કરીને ટીનેજ 
ગલસ્ષને પ્રસંગોમાં રસલક જમપસૂટ 
પહેરાતાં ખૂબ જ સુંદર 
લાગશે. પહેલાં જમપસૂટ પેનટ 
્સટાઇલમાં જ આવતાં હતાં, 
હવે પલાઝો, રસગાર પેનટ, 
્સકટ્ષ વગેરે તમામ ્સટાઇલમાં 
આવે છે.

જે 
તમે સ્કિની જમ્પસૂટ 

પહેરવ�ની ઇચ્� ર�ખત� 
હ�ેવ ત�ે બલેક નેટમ�ંથી 
બનેલ�ે સ્કિન જમ્પસૂટ  

પણ તમે ટ્�ય કરી 
શક�ે છ�ે.
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લખનઉ
ઉત્તરપ્રદેશમાં ગંગા નદીના કિનારે 

લાશોને દફનાવવાનો સિલસિલો 
યથાવત છે. ધાસમમિિ મહતવ ધરાવતા 
ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં નદીના 
કિનારે લાશોનો અંબાર દેખાઇ રહ્ો 
છે. પ્રયાગરાજમાં રેતીમાં લાશોના 
અંસતમ િંસિાર િરાયા છે. અસહં િેંિડો 
લાશોને દફનાવવામાં આવી છે. યૂપીના 
ઉન્ાવ સજલ્ામાં િેંિડો લાશોને રેતમાં 
દફનાવયાનો મામલો ઠંડો પડ્ો નથી તયાં 
જ પ્રયાગરાજ સજલ્ામાં જે દ્રશયો જોવા 
મળયા છે તે ભયાનિ છે. પ્રયાગરાજના 
ફાફામઉ સવસતારમાં ગંગાના કિનારે 

ઘાટની સસથસત એવી છે િે જયા ં નજર 
જાય તયાં લાશો જોવા મળી રહી છે. 
લાશોને ગત એિથી બે મસહનાની અંદર 

જ અસહં દફનાવવામાં આવી છે. જો આ 
લાશોની ગણતરી િરવામાં આવે તો તેની 
િંખયા ખુબ જ વધારે થશે.

મુંબઈ 
નવો અહવેાલ િૂચવ ે છ ે િ ે ભારતમાં 

દરિે એિમ દર િપ્ાહ ે િમિિેમ 213 
રનેિમવરે હમુલાનો િામનો િર ે છ.ે 
આમ ભારત રનેિમવરેના ભોગ બનનારા 
દશેોમા ં ટોચના સૃથાન ેછ.ે  ઇનટરનટે પર 
િૌથી મોટી ડરામણુ ં િ ે ભયજનિ પાિુ 
હોય તો ત ે રનેિમવરેનુ ં હોઈ શિ ેછ.ે ચિે 
પોઇનટ કરિચમિના નવો અહવેાલ િૂચવ ે છે 
િ ે સવશ્વસતર ે 2020ની તલુનાએ 2021માં 
રનેિમવરે હમુલામા ં 102 ટિાનો વધારો 
થયો છ.ે તનેા પગલ ેઆિંડાઓ દશામિવ ેછ ેિે 

ભારત રનેિમવરેથી િૌથી વધ ુહમુલાઓનો 
ભોગ બનનાર દશે છ.ે ભારતમા ં પ્રસત 
િંગઠન દીઠ િાપ્ાસહિ ધોરણ ે213 હમુલા 
થાય છ,ે જમેા વરમિના પ્રારભંથી 17 ટિાનો 
વધારો થયો છ.ે 

રનેિમવરે હમુલામા ં ફોન અન ે બીજા 
કડવાઇિીિ પર મલેવરે મોિલવાનો 
િમાવશે થાય છ.ે તનેા લીધ ે તમારા 
કડવાઇિીિ અન ેિવમિરો પર અિર પડ ેછ.ે 
તનેા માટ ે તમાર ે તમારા કડવાઇિન ે લોિ 
રાખવ ુ પડ ે છ,ે જથેી તમારી ફાઇલિ અને 
ડટેા બીજા એકિિે ન િરી શિ.ે 

2021માં ભારત રેન્સમવેરથી ્સૌથી 
વધુ પ્રભાવવત દેશ: ચેક પોઇન્ટ રર્સચ્ચ
અમેરિકામાં ગેસ પાઇપલાઇન કંપની િેન્સમવેિનાે ભાેગ બની હતી

પ્રયાગરાજમાં મૃતદેહોનો ઢગલો, ગંગા 
કિનારે લાશોની ગણતરી િરવી મુશિલે

નવી રદલ્ી
ટલૂકિટ િિેમા ં ભાજપના આરોપો 

િામ ે પલટવાર િરીન ે િોંગે્િે 
છત્તીિગઢના પવૂમિ મખુયમતં્ી રમણ સિહં 
અન ેભાજપના રાષ્ટીય પ્રવક્ા િાસંબત 
પાત્ા સવરૂદ્ધ એફઆઈઆર નોંધાવી છ.ે 
છત્તિીગઢ એનએિયઆુઈના પ્રદશે 
અધયક્ષ આિાશ શમામિએ રાયપરુના 
સિસવલ લાઈન થાણા ખાત ે આ 
એફઆઈઆર નોંધાવી છ.ે હિીિતે 
િોરોના િાળમા ં રાજિીય દળો વચ્ે 
વાિયુદ્ધ છડેાયુ ં છ.ે ભાજપના પ્રવક્ા 
િાસંબત પાત્ાએ િોંગ્િે પર એવો 
આરોપ લગાવયો છ ે િ,ે તમેની એિ 

ટલૂકિટ દ્ારા મહામારીના આ િમય 
દરસમયાન વડાપ્રધાન મોદીન ે બદનામ 
િરવાનુ ંરડયતં્ ચાલી રહં્ છ.ે િોંગ્િે ેઆ 
આરોપોન ેખોટા ઠરેવયા છ ેઅન ેિાસંબત 
પાત્ા સવરૂદ્ધ એફઆઈઆર નોંધાવી છ.ે 
છત્તિીગઢ એનએિયઆુઈના પ્રદશે 
અધયક્ષ આિાશ શમામિએ આ મામલે 
ફકરયાદ નોંધાવી હતી જનેા આધાર 
પર પોલીિ ે એફઆઈઆર નોંધી છ.ે 
એફઆઈઆરમા ંએઆઈિીિી, આઈટી 
કરિચમિ િલેના લટેરહડેન ે બોગિ 
ગણાવીન ે ત ેઅગં ેખોટી અન ેમનઘડતં 
િામગ્ી ઈનટરનટે મીકડયા પર શરે 
િરવાનો આરોપ લગાવવામા ંઆવયો છ.ે 

નવી રદલ્ી
એસપ્રલમાં જથથાબંધ ભાવાિં 

(હોલિેલ પ્રાઇિ) આધાકરત ફુગાવો 
વધીને ૧૦.૪૯ ટિા થયો છે જે 
અતયાર િુધીની િવવોચ્ર િપાટી છે. 
ખાદ્ાન્ વસતઓુ, ક્રૂડ ઓઇલ અને 
મેનયુફેિચકરંગ ગુડ્ઝના ભાવ વધવાને 
િારણે એસપ્રલંમાં જથથાબંધ ભાવાિં 
આધાકરત ફુગાવામાં વધારો જોવા મળયો 
છે.  ઉલ્ેખનીય છે િે િળંગ ચોથા 
મસહને જથથાબંધ ભાવાિં આધાકરત 
ફુગાવામાં વધારો જોવા મળયો છે. માચમિ, 
૨૦૨૧માં જથથાબંધ ભાવાંિ આધાકરત 
ફુગાવો ૭.૩૯ ટિા હતો. ગયા વરષે 
એસપ્રલમાં જથથાબંધ ભાવાંિ આધાકરત 

ફુગાવામાં ૧.૫૭ ટિાનો ઘટાડો થયો 
હતો.  વાસણજય અને ઉદ્ોગ મંત્ાલયે 
એિ સનવેદનમાં જણાવયું છે િે ક્રૂડ 
ઓઇલ, પેટ્ોલ, ડી્ઝલ, મેનયુફેિચકરંગ 
વસતુઓના ભાવ વધવાને િારણે 
એસપ્રલ, ૨૦૨૧માં જથથાબંધ  ભાવાંિ 
આધાકરત ફુગાવામાં વધારો થયો 
છે.  ઇંડા, માિં અને માછલીના ભાવ 
વધવાને િારણે એસપ્રલમાં ખાદ્ાન્ 
વસતુઓનો ફુગાવો વધીને ૪.૯૨ ટિા 
થયો છે. માચમિ, ૨૦૨૧માં ખાદ્ાન્ 
વસતુઓનો ફુગાવો ૩.૨૪ ટિા હતો.  
એસપ્રલ, ૨૦૨૧માં ઇંડા, માંિ અને 
માછલીના ભાવમાં ૧૦.૮૮ ટિાનો 
વધારો થયો છે. 

નવી રદલ્ી
ઉત્તર પ્રદેશના બારાબંિીમાં 

રામિનેહીઘાટ પકરિરમાં બનેલા 
સવવાકદત સથળને પ્રશાિને લોિડાઉનમાં 
તોડી પાડીને તેનો િાટમાળ પણ 
ખિેડી લીધો છે. સજલ્ાસધિારીએ 
પોતાના સનવેદનમાં તે સવવાકદત સથળને 
ગેરિાયદેિર પકરિર ગણાવયું હતું. જો 
િે, િુન્ી વકફ બોડમિ અને િમાજવાદી 
પાટટીએ પ્રશાિનની િાયમિવાહીને 
ખોટી ગણાવી છે.  પ્રશાિને 17 મેના 

રોજ સવવાકદત સથળને તોડી પાડીને 
તેનો િાટમાળ પણ ખિેડાવી લીધો 
તયાર બાદ રામિનેહીઘાટ ખાતેનું 
સવવાકદત સથળ ચચામિમાં આવયું હતું. 
રામિનેહીઘાટના એિડીએમ કદવયાંશુ 
પટેલના િરિારી આવાિ િામે બનેલા 
સવવાકદત ધાસમમિિ સથળ ખાતે રહેતા 
લોિોને નોકટિ પણ પાઠવવામાં આવી 
હતી. તયાર બાદ તયાં રહેતા 3 લોિો 
આઈડી જમા િરાવયા વગર જ ફરાર 
થઈ ગયા હતા. બાદમાં એિડીએમએ 

ધાસમમિિ સથળના દરવાજાને હટાવી 
બાઉનડરી બનાવી તેને પોતાના િબજામાં 
લઈ લીધું હતું. તહિીલ પ્રશાિન દ્ારા 
ધાસમમિિ સથળે રહેતા લોિોને નોકટિ 
મળી તયાર બાદ પક્ષિાર હાઈિોટમિની 
શરણમાં પણ ગયા હતા.  હાઈિોટટે 
15 કદવિની અંદર પ્રશાિનને મસસજદ 
ખવાજા ગરીબ નવાજ અલ મિંૂરના 
ખાતાિીય પેપરો અને િુન્ી વકફ 
બોડમિમાં નોંધણીનું પ્રમાણ જમા િરાવવા 
આદેશ આપયો હતો. 

મુંબઇ 
સવનાશિ વાવા્ઝોડું તૌિતેનો ભોગ બનેલા અને દકરયામાં 

ડૂબી ગયેલા બાજમિ P૩૦૫ને વાવા્ઝોડું આવવા અંગેની એિ 
અઠવાકડયા પહેલાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. જો િે 
તેની અવગણના િરતાં તૌિતે વાવા્ઝોડાએ અહીંયા સવનાશ 
વયેવો હતો. આ દુઘમિટનામાં ગુરુવારે વધુ ૧૧ લોિોના મૃતદેહ 
મળી આવયા હતા, જયારે બાજમિના િેપટન િસહત ૪૯ લોિો 
હજી લાપતા છે જેની ભારતીય નૌિાદળ દ્ારા શોધખોળ 
ચલાવવામાં આવી રહી છે. ડૂબી ગયેલું બાજમિ પી305 માટે 
િામ િરતા િામદારોને મદદ િરવાનું િામ િરતું હતું. તેમાં 
એસનજન ન હતું. નૌિાદળ દ્ારા બાજમિ પર રહેલા ૨૬૧ 
લોિોમાંથી ૧૮૮ને બચાવવામાં આવયા હતા. એનિીપી નેતા 
નવાબ મસલિે માગણી િરી હતી િે દઘુમિટના માટે જવાબદાર 
િામે પગલાં લેવા જોઈએ. િેનદ્રનું પેટ્ોસલયમ મંત્ાલય પણ 
જવાબદાર છે.

બારાબંિીમાં સવવાકદત સથળે બુલડો્ઝર 
ફયુું, વકફ બોડષે િાયમિવાહીને ખોટી ગણાવી
પાલેીસે 39 નામજેગ, 150 અજ્ાત વવરૂદ્ધ કેસ નાંધી લાેકાેને જેલમાં માેકલ્ા હતા

્ટૂલરક્ટ કે્સમાં રમણવ્સં્ અને 
્સાંવબત પાત્ાની વવરૂદ્ધ ફરરયાદ

એવપ્રલમાં ફુગાવો વધી 10.19% 
અતયાર ્સુધીની ્સવવોચ્ચ ્સપા્ટી

જહાજ સાથે ડૂબેલા વધુ 11ના મૃતદેહ મળ્ા : 49 લાપતા
વાવાઝાેડાને કાિણે મુંબઈ પાસે જહાજ દરિયામાં ફસાયું હતંુ, નાૌકાદળ દ્ાિા 261 લાેકામેાંથી 188ને બચાવાયા

તાૈકતે વાવાઝોડાને લીધે 
મ્ારાષ્ટ્રમાં 11 લોકોનાં મોત

અરબી સમુદ્રમાં આવેલા તોફાન એટલે કે તાઉક્ત 
વાવાઝોડાએ મહારાષ્ટ્રમાં  ભારે નુકસાન  કરીને 
ગુજરાત તરફ ગયું છે. આ વાવાઝોડાથી મહારાષ્ટ્રના 
પશ્ચિમ કકનારાના 6,349થી વધુ ગામડાઓ પ્રભાશ્વત 
થયા છે. આ વાવાઝોડામાં 11 જણના મોત થયા છે. 
જાનહાશ્ન થઇ છે એમાં ચાર જણ રાયગઢ, રત્ાશ્ગરી 
અને  થાણેમાં 2-2, શ્સંધુદગુ્ગ અને ધૂળેમાં 1-1- વયશ્ક્ત 
મીરારોડમાં એક અને મુંબઇમાં એકનો સમાવેશ 
થાય છે. મુંબઈના અરબી સમુદ્ર પર ત્ાટકેલા ટૌટે  
વાવાઝોડાને લીધે શ્વશ્વધ જહાજ અને બાજ્ગ પર કામ 
કરતા સેંકડો લોકો અટવાઈ પડયા હતા. 

િરિારે મોિલેલા વેસનટલેટર 
યોગય રીતે િામ િરી રહ્ા 

નથી ઃ CM અશોિ ગેહલોત
જયપુર ઃ રાજસથાન અને િેનદ્ર િરિાર વચે્ િોરોનાને 

લઈને આરોપ અને પ્રતયારોપ થઈ રહ્ા છે. રાજસથાનમાં 
િોંગ્ેિની અને િેનદ્રમાં ભાજપની િરિાર હોવાથી આ જંગ 
રાજિીય પણ બની રહ્ો છે. રાજસથાનના િીએમ અશોિ 
ગહેલોટે ફરી આરોપ લગાવયો છે િે, પીએમ િેર ફંડમાંથી 
મળેલા વેસનટલેટર યોગય રીતે િામ િરી રહ્ા નથી.િેનદ્ર 
િરિાર દ્ારા મોિલવામાં આવેલા એસનજસનયરોની ટીમ 
પણ તેને કરપેર િરી શિી નથી. આ વસેનટલેટરનો ઉપયોગ 
લોિોના જીવન િાથે ચેડા િરવા જેવુ છે. ખરાબ વસેનટલેટર 
િપયાલ િરનારા િપલાયરો િામે આિરી િાયમિવાહી થવી 
જોઈએ. તેમણે િહ્ હતુ િે, રાજય િરિારે ધારાિભયોનુ ફંડ 
વધારીને 5 િરોડ િરી નાંખયુ છે.

PM િાથેની બેઠિમાં 
બોલવાની તિ ન મળતાં 
મમતા બેનરજી અિળાયા

નવી રદલ્ી
નરેનદ્ર મોદીએ ગુરુવારે િોરોના મહામારીને અિંુશમાં 

લાવવાને મુદ્ે ૧૦ રાજયોના ૫૪ સજલ્ાના િલેકટર િાથે 
વરયુમિઅલ બેઠિ િરી હતી. બેઠિમાં બંગાળના િીએમ 
મમતા બેનરજીએ પણ ભાગ લીધો હતો. બેઠિમાં મમતા 
બેનરજીએ પત્િાર પકરરદ બોલાવીને તેના ઘટનાક્મ 
અંગે નારાજગી જાહેર િરી હતી. મમતાએ િહ્ં િે, 
‘બેઠિમાં ૧૦ રાજયોના મુખયપ્રધાન ભાગ લઇ રહ્ા 
હતા, પરંતુ િોઇને બોલવાની તિ આપવામાં ના આવી. 
તો પછી મુખયપ્રધાનો જનતાની માગણીને વાચા િઇ રીતે 
આપી શિે? અમે વેકઠયા મજૂર નથી. અમે મુખયપ્રધાનો 
અપમાસનત થયા હોવાનો અહેિાિ િરી રહ્ા છીએ.
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નવી દિલ્ી
નવી દિલ્ીિેશમાં આ વર્ષે ૧૬ મેના 

રોજ પૂરા થતાં સપ્ા્માં બેકારીનો િર 
વધીને ૧૪.૫ ટકા થયો છે. એપ્રિલમાં 
તે ૮ ટકા ્તો. સેનટર ફોર મોપ્નટદરંગ 
ઇનનડિયન ઇકોનોમીએ આ માપ્્તી 
આપી છે ગયા વર્ષે એપ્રિલ અને મે 
મપ્્નામાં બેકારીનો િર ૨૩ ટકાથી 
ઉપર ્તો. ગયા વર્ષે માર્ચમાં સરકારે 
કોરોના વાયરસનાં ફેલાવાને રોકવા માટે 
લોકડિાઉન લગાવી િીધું ્તું. આનાથી 
આપ્થ્ચક રિવૃપ્તિઓ અટકી ગઈ ્તી. 
ઘણા મપ્્ના પછી, સરકારે ધીરે ધીરે 
આપ્થ્ચક રિવૃપ્તિઓ શરૂ કરવાની મંજૂરી 

આપવાનું શરૂ કયુું.
સેનટર ફોર મોપ્નટદરંગ ઈનનડિયન 

ઇકોનોમી (સીએમઆઈઈ) એ તેના 
સાપ્ાપ્્ક પ્વશે્ર્ણમાં જણાવયું કે, આ 
વર્ષે એપ્રિલમાં બેરોજગારીમાં વધારો 
થયો છે. કન્ઝયુમર સેનનટમેનટમાં 
પણ ઘટાડિો આવયો છે. મે મપ્્નામાં 
બેરોજગારીનો િર ૧૦ ટકાથી વધુ 
ર્ે તેવું અનુમાન છે. નાણાકીય વર્્ચ 
૨૦૨૦-૨૧માં સરેરાશ બેરોજગારી િર 
૮.૮ ટકા ્તો.

સીએમઆઈઈનાં આંકડિા બતાવે છે 
કે કન્ઝયમુર સેનનટમેનટ ઇનડિેકસ સતત 
પારંમા અઠવાદડિયામાં ૧.૫ ટકાનો 

ઘટાડિો નોંધાવયો છે. માર્ચના છેલ્ા 
અઠવાદડિયાથી ઇનડિેકસમાં ૯.૧ ટકાનો 
ઘટાડિો થયો છે. આ વર્્ચનાં એપ્રિલમાં, 
કન્ઝયુમર સેનનટમેનટ ઇનડિેકસ ૨૦૧૯-
૨૦ ની સરખામણીએ લગભગ ૪૯ 
ટકા નીરે ્તો. ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં, 
તે ૨૦૧૯-૨૦ ની સરેરાશથી લગભગ 
૫૭ ટકા જેટલું ્તું. 

સીએમઆઈઈનાં જણાવયા મુજબ, 
કન્ઝયુમર સેનનટમેનટ ઇનડિેકસમાં ઘટાડિો 
થવાનું મુખય કારણ કુટુંબની આવકમાં 
ઘટાડિો અને ભપ્વષય અંગે પ્નરાશા છે. 
આંકડિા બતાવે છે કે લગભગ ૫૫.૫% 
પદરવારની આવકમાં ઘટાડિો થયો છે. 

કોલકાતા : રક્ાવાત વાવાઝોડિા 
તાૈઉતે બાિ ્વે પપ્ચિમ બંગાળ પર વધુ 
એક વાવાઝોડિાનો ખતરો છે. ્વામાન 
પ્વભાગની આગા્ી છે કે ઉતિર અંિામાન 
સમુદ્ર ઉપર લો રિેશર બની શકે છે. જેને 
પગલે તેની અસર પપ્ચિમ બંગાળ પર આ 
વાવાઝોડિુ ત્ાટકવાની શકયતાઓ છે.

્વામાન પ્વભાગની આગા્ી છે કે 
આ વાવાઝોડિુ આગામી ૨૬મી મેના રોજ 
સાંજે ઓદડિશા અને પપ્ચિમ બંગાળને 
ટકરાઇ શકે છે. જો મોડિુ થાય તો ૨૭મી 
મેએ પણ આ વાવાઝોડિુ બંગાળ પર 

અસર કરી શકે છે. સાથે જ ઓદડિશા પણ 
તેની અસરથી બાકાત ન્ીં ર્ે. 

જયારે ઓદડિશા, પપ્ચિમ બંગાળ, 
આસામ અને મેઘાલયમાં ્ળવાથી 
સામાનય વરસાિ પડિવાની આગા્ી પણ 
્વામાન પ્વભાગે કરી છે. બીજી તરફ 
્વામાન પ્વભાગે જા્ેરાત કરી છે કે 
દિલ્ીમાં ભારે વરસાિ પડિી શકે છે.  
જેને પગલે પ્નરાણ વાળા પ્વસતારોમાં 
પાણી ભરાવવાની શકયતાઓ છે. 
મંગળવારે દિલ્ીની એર ક્ોપ્લટીમાં 
સુધારો આવયો ્તો.

્વે 26મીએ પશ્ચિમ બંગાળ તેમજ 
ઓદિસ્ાને માથે વાવાઝોડાનો ખતિો
હવામાન વવભાગનું ઓાેરેંજ ઓેલર્ટ : ઓાસામ, મેઘાલય વરસાદની ઓાગાહી

િેશમાં બેકારીનો િર વધીને 14.5  ટકા 
ઉપર પ્ોંરી ગયો : સીએમઆઈઈનવી દિલ્ી

બદ્રીનાથ ધામના કપાટ મંગળવારે 
બ્રહ્મમુ્ૂત્ચમાં પુષય નક્ષત્ અને 
વૃર્ લગ્નમાં સવારે 4:15 કલાકે 
ખોલવામાં આવયા ્તા. કોરોના 
સકં્મણને ધયાનમાં રાખીને ફક્ત 
્ક-્કૂકધાદરયો, ધમા્ચપ્ધકારી અને 
આરાય્ચ બ્રાહ્મણોને જ મંદિરની અંિર 
જવાની અનુમપ્ત આપવામાં આવી 
્તી. મંદિરના કપાટ ખુલયા તે સાથે જ 
જય બદ્રીનાથના જયઘોર્થી ધામ ગુંજી 
ઉઠંુ ્તું. 

ધામમાં પ્ેલી પૂજા અને 
મ્ાપ્ભર્ેક વડિારિધાન નરનેદ્ર મોિી 
તરફથી કરવામાં આવયા ્તા. આ 

િરપ્મયાન વડિારિધાન તરફથી પ્વશ્વ 
કલયાણ અને આરોગયતાની ભાવનાથી 
પૂજા-અર્ચના અને મ્ાપ્ભરે્ક સમપ્પ્ચત 
કરવામાં આવયો ્તો. મુખયમંત્ી 
તીરથ પ્સં્ રાવતે પણ બદ્રીનાથ 
ધામના કપાટ ખુલવાના અવસર પર 
િેશ-પ્વિેશના શ્રદ્ાળુઓને શુભેચછા 
પાઠવી ્તી. તીરથ પ્સં્ે જલિી જ 
પ્વશ્વ કોરોના મ્ામારીથી મુક્ત થાય 
તેવી રિાથ્ચના પણ કરી ્તી.

તીરથ પ્સં્ રાવતે જણાવયું કે, 
કોરોના મ્ામારીના કારણે રારધામ 
યાત્ા સથપ્ગત કરી િેવામાં આવી છે. 
આ સંજોગોમાં લોકો ઘરે ર્ીને જ 
પૂજા કરે તેવી રિાથ્ચના પણ કરી ્તી. 

નવી દિલ્ી
ભારતમાં કોરોના મ્ામારીના 

સેકનડિ વેવનું જોર ઘટી રહં્ ્ોવાનો 
િાવો કરતાં કેનદ્રીય આરોગય મંત્ાલયે 
ગુરુવારે જણાવયું ્તું કે, િેશના 
૨૧ રાજયમાં કોરોનાના નવા કેસ 
કરતાં દરકવર થયેલા કેસની સંખયા 
સતત વધી ર્ી છે. કેનદ્રીય આરોગય 
મંત્ાલયના રિવક્તા લવ અગરવાલે 
જણાવયું ્તું કે, છેલ્ા ૧૫ દિવસથી 
એનકટવ કેસમાં ઘટાડિો થઇ રહ્ો છે. 
૩ મેના રોજ િેશમાં કુલ સંક્પ્મતોના 
૧૭.૧૩ ટકા એનકટવ કેસ ્તા જે 
્વે ૧૨.૧ ટકા છે. િેશમાં દરકવર 
થયેલા કેસ ૮૦ ટકાથી વધીને ૮૬.૭ 
ટકા પર પ્ોંચયા છે. ્વે ફક્ત આઠ 
રાજયમાં એક લાખથી વધુ એનકટવ 
કેસ ર્ી ગયા છે.  ૨૧ રાજયમાં ૯ 
રાજયમાં ૫૦ ્જારથી એક લાખ અને 
૧૯ રાજયમાં ૫૦,૦૦૦ કરતાં ઓછા 
એનકટવ કેસ છે. કણા્ચટક, મ્ારાષ્ટ્ર, 
કેરળ, રાજસથાન, ઉતિરરિિેશ અને 
ગુજરાતમાં એનકટવ કેસમાં નોંધપાત્ 
ઘટાડિો થયો છે. જોકે તાપ્મલનાડુિમાં 
એનકટવ કેસની સંખયા વધી ર્ી છે. 
િેશના ૨૨ રાજય અને કેનદ્રશાપ્સત 
રિિેશમાં પોપ્ઝદટપ્વટી રેટ ૧૫ ટકાથી 
વધુ, ૧૩ રાજયમાં પાંરથી ૧૫ ટકા 
અને એક રાજયમાં પાંર ટકા કરતાં 
ઓછો પોપ્ઝદટપ્વટી રેટ છે. ૪ મે 
સુધી ૫૩૧ પ્જલ્ામાં કોરોનાના નવા 
૧૦૦થી વધુ કેસ નોંધાતા ્તા, પરંતુ 
૧૨-૧૮ મે વચ્ે ૪૩૦ પ્જલ્ામાં જ 
૧૦૦થી વધુ કેસ નોંધાયા છે.

ચાિધામ યાત્ા ઃ બ્રહ્મમુ્ૂત્તમાં 
ખુલયા બદ્ીનાથ ધામના કપાટ

બે ્પ્ા્માં 21 િાજયમાં નવા કોિોના ્ંક્રમણ ઘટ્યું
દેશમાં ગુરુવારે કાેરાેનાના 2,76,110 નવા કેસઃ 3,69,077 દદદી રરકવર થયા, ઓેક્ટિવ કેસમાં ઘરાડાે થયાે

પ્લવ ઇન દરલેશનશીપ 
સામાપ્જક રીતે અસવીકાય્ચ ઃ 
પંજાબ-્દરયાણા ્ાઈકોટ્ચ

ચંડીગઢ
પજંાબ અન ે દ્રયાણા ્ાઇકોટટે એક અરજીન ે ફગાવતા 

જણાવયુ ં છે ક ે પ્લવ ઇન દરલશેનશીપ નપૈ્તક અન ેસામાપ્જક 
રીત ેસવીકાય્ચ નથી. આ અરજી ભાગી ગયલેા યગુલ દ્ારા રક્ષણ 
મળેવવા માટ ેકરવામાં આવી ્તી. ૧૯ વર્ષીય ગલુઝા કમુારી 
અન ે૨૨ વર્ષીય ગરુપ્વિંર પ્સં્  દ્ારા િાખલ કરવામા ંઆવલેી 
અરજીમાં જણાવવામાં આવયુ ં્તુ ંક ેતઓે સાથ ેજ ર્ે છ ેઅને 
ટૂકં સમયમાં લગ્ન કરવાના છ.ે  તમેણ ેઆ અરજીમા ંવધમુાં 
જણાવયુ ંછ ેક ેતમેન ેકમુારીના માતાપ્પતા તરફથી જાનનો ખતરો 
છ.ે નયાયમૂપ્ત્ચ એર એસ મિન ેપોતાના રકુાિામા ંજણાવયુ ં્ તુ ંકે 
આ અરજી પરથી એવુ લાગે છ ેક ેઅરજકતા્ચ પોતાના પ્લવ ઇન 
દરલશેનશીપન ેમંજરૂ રાખવાની માગ કરી રહ્ા ંછ.ે 

જમમુ-કાશમીરમાં અલબદ્રના 
સંગઠનના વધુ બે આતંકીને 

સૈના દ્ારા ઠાર મરાયા
શ્ીનગિ 

જમમ-ુકાશમીરમાં સુરક્ષાિળોએ બાતમીના આધારે સર્ચ 
ઓપરેશન ્ ાથ ધયુું ્ તુ.ં એમાં અલ બદ્રના બે આતકંવાિીઓ 
ઠાર થયા ્તા. સુરક્ષાિળો અન ેઆતકંવાિીઓ વચ્ ેઘર્્ચણ 
શ્રીનગરના ખાનમો્ પ્વસતારમાં થયો ્તો. જમમ-ુકાશમીરના 
શ્રીનગરના ખાનમો્ પ્વસતારમાં આતકંવાિીઓની ્ાજરી 
્ોવાની બાતમી સુરક્ષાિળોન ેમળી ્તી. 

સર્ચ ઓપરેશન િરપ્મયાન આતકંવાિીઓએ સુરક્ષાિળો 
ઉપર ફાયદરગં શરૂ કરી િીધુ ં્તુ.ં સુરક્ષાિળોએ વારંવાર બંને 
આતકંવાિીઓન ે આતમ સમપ્ચણ કરવાનો પ્વકલપ આપયો 
્તો, પરંત ુએ રિસતાવન ેઅવગણીન ે સુરક્ષાિળોના જવાનો 
ઉપર ફાયદરગં શરૂ રાખયંુ ્તુ.ં

કણા્તટકમાં 1250 
કિોડનું પેકેજ 
જા્ેિ કિાયું

કર્ણાટક કોરોન્ની બીજી લહેરનો 
સ્મનો કરી રહ્યું છે ત્્રે મુખ્પ્રધ્ન 
બી એસ ્ેદિ્ુરપ્્એ લોકડ્ઉનન્ 
ક્રરે જે લોકોની આજીવિક્ બયુંધ 
થઇ ગઇ છે તેિ્ લોકોને િળતર 
આ્િ્ મ્ટે ૧૨૫૦ કરોડ રૂવ્્્ન્ 
ન્ર્કી્ ્ેકેજની જાહેર્ત કરી 
છે. ઉલ્ેખની્ છે કે લોકડ્ઉનને 
લયુંબ્િિ્નો કે નહીં તે અયુંગેનો અયુંવતમ 
વનરણા્ ૨૩ મેન્ રોજ લેિ્મ્યું આિશે.  
્ેદિ્ુરપ્્એ જર્વ્ુયું છે કે અમ્રી 
સરક્રે કોરોન્ની પ્રથમ લહેરમ્યું 
વિવિધ સેકટરોને ન્ર્કી્ ્ેેકેજ 
આપ્્ હત્યું. 

ઘિમાં ટેસસટિંગ થઈ 
શકે એવી દકટને 
ICMRની મંજૂિી

નિી દિલહી ઃ કોરોન્ મહ્મ્રી િચ્ે 
હિે તમે ઘરે રહીને જાતે જ કોવિડ-૧૯ 
ટેસટ કરી શકશો. આઈસીએમઆરએ 
કોવિડ મ્ટે હોમ બેઝડ ટેસસટિંગ દકટને 
મયુંજૂરી આ્ી િીધી છે. આ એક હોમ 
રવે્ડ એનટીજન ટેસસટિંગ દકટ છે. 
તેનો ઉ્્ોગ કોરોન્ન્ હળિ્ 
લક્ષરો ધર્િત્ કે ્છી સયુંક્રવમતન્ 
સયું્ક્કમ્યું આિેલ્ લોકો કરી શકે 
છે. હોમ બેઝડ ટેસસટિંગ દકટન્ િધુ 
્રીક્ષરની સલ્હ નથી આ્િ્મ્યું 
આિી. આઈસીએમઆર હોમ બેઝડ 
ટેસસટિંગ દકટન્ મ્કકેટમ્યું િેચ્રને 
મયુંજૂરી આ્ી િીધી છે.

િેશમાં 2થી 18 વર્ત 
્ુધીના બાળકોને 
િ્ીકિણ શરૂ થશે
નિી દિલહી : િેશમ્યું આિત્ સપ્્હથી 
બ્ળકો ્ર કોરોન્ની િેસકસનનુયું 
ટ્્્લ શરૂ થશે. ત્ીજી લહેરમ્યું 
બ્ળકોને અસર થઈ શકે છે એ 
હકીકતને ધ્્નમ્યું ર્ખીને કનેદ્ર 
સરક્રે ભ્રત બ્્ોટેકની િેસકસનને 
મયુંજૂરી આ્ી છે. ટ્્્લનો આ તબક્ો 
આગ્મી 10થી 12 દિિસમ્યું શરૂ થ્્ 
એિી શક્ત્ છે. નીવત આ્ોગન્ 
સભ્ િી કે ્ૌલન્ કહિે્ પ્રમ્રે 
ડ્રગસ કંટ્ોલર જનરલ ઓફ ઈસનડ્્ની 
્રિ્નગી ્છી હિે બ્ળકો મ્ટેની 
િેસકસનનુયું ્રીક્ષર આગ્મી 10થી 12 
દિિસોમ્યું શરૂ કરી શકશે.

100માંથી 20 
બાળકોને કોિોના 
્ંક્રમણનું જોખમ 

નીવત આ્ોગન્ સિસ્ ડૉ. િીકે 
્ૉલન્ કહેિ્ પ્રમ્રે બ્ળકોમ્યું ્ર 
િ્સકોની મ્ફક કોરોન્ સયુંક્રમર 
રહે છે. આશરે 20થી 22 ટક્ 
બ્ળકોમ્યું સયુંક્રમરનુયું જોખમ રહેલુયું 
છે જેની આઈસીએમઆર દ્્ર્ ્ર 
પૃસટિ કરિ્મ્યું આિી છે. મતલબ કે 
100 ્ૈકીન્ 20 બ્ળકોને સયુંક્રમર 
થઈ શકે છે.  ડૉ. ્ૉલે જર્વ્ુયું કે, 
બ્ળકોને બચ્િિ્ મ્ટેની ્દ્ધવતઓ 
એ જ છે જેનુયું િ્સકોએ ્્લન 
કરિ્નુયું છે. ડરિ્ન્ બિલે લોકો 
્ોત્ન્ ્દરિ્રનુયું ધ્્ન ર્ખશે તો 
તેન્થી બચી શક્શે.

િ્ીકિણમાં તેજી ન્ીં લવાય તો ૬-૮ 
મશ્્નામાં ત્ીજી લ્ેિ આવશે : વૈજ્ાશ્નક

કોરોન્ િ્્રસ સ્મે જયુંગ લડી રહેલ્ ભ્રતમ્યું મહ્મ્રીની ત્ીજી લહેરને 
લઈને િૈજ્્વનકોએ એક મહતિની ચેતિરી ઉચ્્રી છે. તેમરે જર્વ્ુયું છે કે 
જો િેશમ્યું કોરોન્ રસીકરરની પ્રવક્ર્્ને તેજ ન કર્ઈ તો ૬થી ૮ મવહન્ની 
અયુંિર જ કોરોન્ની ત્ીજી લહેરનો સ્મનો કરિો ્ડી શકે છે. િૈજ્્વનકોએ 
લોકોને કોરોન્ રોકથ્મને લઈને જર્િિ્મ્યું આિેલ્ વન્મોન્ ્્લન ઉ્ર 
્ર ભ્ર મૂક્ો છે.  િ્્રસ અયુંગે અનુમ્ન કરિ્ મ્ટે ગવરતનો ઉ્્ોગ 
કરન્ર્ ફોર્ુણાલ્ મોડલ સ્થે સયુંકળ્્ેલ્ િૈજ્્વનક એમ વિદ્્સ્ગરે કહ્યું કે 
જો િેશમ્યું રસીકરર અવભ્્નમ્યું તેજી લ્િિ્મ્યું નહીં આિે અને કોવિડ-૧૯ને 
્હોંચી િળિ્ મ્ટે જરૂરી વન્મોનુયું ્્લન ન કર્્ુયું તો આગ્મી ૬ થી ૮ 
મવહન્મ્યું કોવિડની ત્ીજી લહેર આિિ્ની આશયુંક્ છે. 
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¼køk-3
RM÷k{ Ä{o{kt yuf {kLkðSðLkwt 

{wÕÞ fux÷wt yøkíÞLkwt Au íku rð»kuLkk fwhkLk 
{SË{ktLkk çkkuÄð[Lkku yk «{kýu Au :-

“suýu fkuE yuf SðLku SðLk ykÃÞwt 
(yufLkku Sð çk[kÔÞku), íkku íkuýu Mk{økú 
{kLkðòíkLku SðLk ykÃÞwt (Mk{økú 
{kLkðòíkLkku Sð çk[kÔÞku) yu{ 
÷u¾kþu.” («fhý 5, &÷kuf 32Lkku yuf 
¼køk)

“yLku fkuE SðLku, suLku {khðwt 
yÕ÷knu økuhfkÞËuMkh (nhk{) XuhÔÞwt 
Au, íkuLku {khku Lk®n, rMkðkÞ fu fkuE 
fkÞËuMkh Lkk fkhý (nf)Lke MkkÚku.” 
(«fhý 6, &÷kuf 151 yLku «fhý 
17, &÷kuf 33)

fuð¤ sYhíkLke ¼qr{fkyu s 
yÕ÷knu økuhfkÞËuMkh (nhk{) Xuhðu÷ 
¾kã ðMíkw WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ Au íku 
rð»kuLkwt fwhkLk {SË{ktLkwt çkkuÄð[Lk yk 
«{kýu Au :-

“ÃkAe su ÔÞÂõík {sçkwheLke 
yðMÚkk{kt (yríkþÞ ¼w¾Lkk fkhýu, 
Sð çk[kððk {kxu) fkuE ðMíkw, su 
yÕ÷knu økuhfkÞËuMkh (nhk{) Xuhðu÷ 
Au, íku ¾kðk {kxu ÷k[kh ÚkE òÞ, Ãkhtíkw 
y{khk ykËuþLkku yLkkËh Lk fhu, yLku 
sYhíkLke {ÞkoËk Lk ðxkðu (fuð¤ 
sYhíkLke ¼wr{fkyu s íkuLku Awx Au) íkku 
yð~Þ ík{khku Ãkk÷Lknkh (hçk) ½ýku s 
ûk{k fhLkkh yLku ËÞk¤w Au.” («fhý 
6, &÷kuf 145)

WÃkh ykÃku÷k fwhkLk {SË{ktLkk 
Ãknu÷k çku çkkuÄð[Lkku yLkwMkkh Ãkk÷Lknkh 

yÕ÷knLke ÿrü{kt yuf {kLkð SðLke 
fux÷e yøkíÞíkk Au íku çknw s Mkkhe heíku 
Mk{S þfkÞ Au fu yuf {kLkð SðLku 
çk[kððwt yu Mk{Mík {kLkðòíkLkk SðLku 
çk[kððk Mk{kLk Au. íku yLkwMkkh òu fkuE 
{]íÞw Ãkk{u÷ku {kLkðe íkuLke ÷ur¾ík EåAk 
yLkwMkkh çkeò fkuE Sðtík {kLkðeLkk 
SðLku çk[kððk {kxu fu íkuLkk VkÞËk {kxu 
fu íkuLku MknkÞ fhðk {kxu ÃkkuíkkLkk þhehLkk 
yðÞðkuLkwt ËkLk fheLku íku Sðtík {kLkðeLku 
MknkÞ fhu Au íkku íku yð~Þ {kLkðòíkLke 
Mkuðk Mk{kLks ÷u¾kþu, fkhý fu {wÂM÷{ 
Ä{oþk† fwhkLk {SË{kt {kLkð SðLku 
çknw s {níð ykÃkðk{kt ykðu÷ Au, 
yux÷u MkwÄe fu çkkuÄð[Lk 2:83 íkÚkk 

2:177{kt Ërhÿku íkÚkk rLkhkÄkhkuLke 
{kLkðMkuðkLku hkçkuíkk {wsçkLke Míkwrík 
(çktËøke) yux÷u fu Lk{kÍ Ãkh «kÚkr{fíkk 
ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

íku WÃkhktík WÃkh ykÃku÷k ºkeò 

çkkuÄð[Lk{kt Ãkk÷Lknkh yÕ÷knu su 
¾kã ðMíkwykuLku {wMk÷{kLkku {kxu 
økuhfkÞËuMkh(nhk{) Xuhðu÷ Au, íku ¾kã 
ðMíkwykuLku sYhíkLke ¼qr{fkyu, {kLkð 
SðLk çk[kððk {kxu íkuLkk WÃkÞkuøkLke 

ÃkhðkLkøke ykÃku÷ Au. yk ¾kã 
ðMíkwyku{kt {]ík òLkðhLkwt {ktMk, ÷kune, 
zw¬hLkwt {ktMk ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
yk ÃkhðkLkøkeLkwt fkhý {kLkð SðLke 
{níðíkk íkÚkk yøkíÞíkk Au.

{kLkðeLkk {]íÞw ÃkAe íkuLke ÃkkuíkkLke 
EåAk yLkwMkkh íkÚkk y{wf þhíkkuLku 
ykrÄLk íkuLkk þhehLkk yðÞðkuLkwt ËkLk 
{kLkðòíkLkk fÕÞký fksu fkÞËuMkh 
nkuðkLkk yMktÏÞ {wÂM÷{ Ä{oøkwYykuLkk 
{tíkÔÞku rð»ku, su yk ÷u¾{kt ykÃkðk{kt 
ykðu÷ Au, yLku su ÃkwMíkf “RM÷k{e 
ÿrüyu ykt¾kuLkwt ËkLk”{kt çkíkkððk{kt 
ykÔÞk Au, íkuLkku rMkæÄktík íkÚkk {w¤¼qík 
ÃkkÞku WÃkh ykÃku÷k fwhkLk {SËLkk ºký 

çkkuÄð[Lkku íkÚkk {kLkðòíkLke MknkÞLku 
«kÚkr{fíkk ykÃkíkk yLÞ çkkuÄð[Lkku s 
Au. yk Mkðuo çkkuÄð[Lkku{kt {kLkðSðLku 
çk[kððk rðþu çknw s {níð íkÚkk 
yøkíÞíkk ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

RM÷k{ Ä{o yuf ÔÞðnkrhf yLku 
ðkMíkrðf yux÷u fu «uõxef÷ Ä{o nkuðkLkk 
fkhýu íku{kt ytÄ©æÄkLku fkuE MÚkkLk LkÚke. 
{kLkðòíkLkk fÕÞký rð»kuLke íkÚkk yLÞ 
yuðe Ëhuf çkkçkíkLku Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLkk ykËuþku, íkuLkk ytrík{ 
ÃkÞøktçkh Mkknuçk (Mk.y.ð.)Lkk yrÄf]ík 
fÚkLkku (nËeMkku) íkÚkk yksLkk Mk{ÞLku 
yLkw÷ûkeLku Mkk[e yLku Mk[kux Ë÷e÷ku, 
çkwrØ yLku íkfoþk† (÷kuSf) îkhk 
Ãkh¾ðk{kt ykðu Au.

yk yLkwMkkh WÃkMktnkh{kt yu sYh 
fne þfkÞ fu fkuE {kLkðe ÃkkuíkkLkk SðLk 
ËhBÞkLk {kLkðòíkLkk fÕÞký fksu íkÚkk 
yLÞ Sðtík {kLkðeLku MknkÞ fhðk {kxu 
yÚkðk íkuLkku Sð çk[kððk {kxu yÚkðk 
íkuLkk ytÄfkh{Þ fu Ëw:¾e SðLkLku 
MkwÄkhðk {kxu ÃkkuíkkLke ÷ur¾ík 
ÃkhðkLkøkeÚke ÃkkuíkkLkk {]íÞw ÃkAe,y{wf 
þhíkkuLku ykrÄLk, ÃkkuíkkLkk þhehLkk 
yðÞðkuLkwt ËkLk fhu Au, íkku íku MkËTfkÞo 
yMktÏÞ {wÂM÷{ Ä{oøkwYykuLkk {tíkÔÞku 
yLkwMkkh íkÚkk Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLkk 
{kLkðSðLke yøkíÞíkk rð»kuLkk ykËuþku 
yLkwMkkh RM÷k{ Ä{o{kt fkÞËuMkh 
økýðk{kt ykðu÷ Au, suLkwt y{÷efhý 
yMktÏÞ RM÷k{e Ëuþku íkÚkk økuhRM÷k{e 
Ëuþku{kt, fuLkuzk Mkrník ÚkE hÌkwt Au.

Mk{kÃík 

મુસ્લિમ ધમ્મશાસ્ત્ર કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધારરત

RM÷k{ Ä{o yLkwMkkh þwt {kLkðeLkwt íkuLkk {]íÞw ÃkAe 
[ûkwËkLk fu íkuLkk yLÞ yðÞðkuLkwt ËkLk fkÞËuMkh Au ?

ઈ્લિામની આરસી
કાસિમ અબ્ાિ

લિેબનોને ઈઝરાયેલિ ઉપર રોકેડ છોડતા ફરી તંગદીલિી
 y ઈઝરાયેલ પર થયેલા 
હુમલાને લેબનાેનમાં િક્રિય 
અાતંકીઅાે દ્ારા અંજામ 
અાપવામાં અાવી રહા ે
હાેવાની વાત િામે અાવી 

તેલ અવીવ
ઈઝરાયલે અન ેપલેસે્ાઈન વચ્ ેજગં 

ખતમ થવાની જગયાએ તજે થઈ રહી છ.ે 
આ જગંમા ંજ ેરીત ેલબેનોનની એન્ટ્ી થઈ 
છે તનેાથી વવશ્વ યદુ્ધની આશકંા પ્રબળ 
બની છ.ે લબેનોન તરફથી ઈઝરાયલે 
પર બુધવાર ેચાર રોકે્  છોડવામા ંઆવયા 
હતા. જનેા જવાબમા ં ઈઝરાયલે ે પણ 
હવાઈ હમુલા કયાયા હતા. ઈઝરાયલેી 
સનેાએ જણાવયુ ં ક ે લબેનોન તરફથી 
ચાર રોકે્  ઉત્તર ઈઝરાયલેમા ંછોડવામાં 
આવયા હતા. એક રોકે્  ખલુ્ામા ંજઈને 
પડયંુ હતુ,ં બ ેસમદુ્રમા ંપડયા અન ેએકને 
હવામા ંતોડી પડાયુ ંહતુ.ં  ઈઝરાયલે પર 
થયેલા રોકે્  હમુલાન ેલબેનોનમા ંસવરિય 
આતકંીઓ દ્ારા અજંામ આપવામા ંઆવી 
રહ્ો હોવાની વાત સામ ેઆવી રહી છ.ે 
સથાવનક અવધકારીઓએ કહ્ ં ક ે રોકે્  
દવષિણના કાલયાલહે ગામથી છોડવામાં 
આવયા હતા. લબેનોનથી થયલેા હમુલાએ 
જયા ં એક બાજ ુ ઈઝરાયલેની મશુકલેી 
વધારી દીધી છ ે તયા ં હવ ે એ વાતની 
આશકંા પણ તજે થઈ છ ે ક ે આ બનંે 
દશેો વચ્નેી જગં વયાપક રૂપ ધારણ 
કરી શક ેછ.ે  લબેનોનનુ ંઆતકંી સગંઠન 
વહજબુલ્ાહ ઈઝરાયલે દ્ારા પલેસે્ાઈન 
પર થઈ રહલેા હમુલા અન ેઅમરેરકાના 
ઈઝરાયલે સમથયાનક વલણથી ખબુ 
નારાજ છ.ે 

ઇઝરાયેલના હવાઈ અતયાર સુધી 
હુમલામાં ૨૧૩ પેલેસ્ાઈનોનાં મોત

ઈઝરાયેલ અને પેલેસ્ાઈન વચ્ેનો જંગ બીજા અઠવાડીયામાં ચરમસીમાએ 
પહોંચયો હતો. ગાઝા પટ્ીમાંથી હમાસ દ્ારા ઈઝરાયેલ પર કરવામાં આવેલા 
રોકે્ હુમલામાં ઈઝરાયેલમાં પેકેજજંગ પલાન્માં કામ કરતા બે થાઈ મજૂરોનાં 
મોત થયા હતા. ૭ લોકોને ઈજા થઈ હતી. આ હુમલાના થોડા સમય પહેલા 
ઈઝરાયેલે કરેલા હવાઈ હુમલામાં પેલેસ્ાઈનમાં એક ૬ માળની ઈમારત ધવસત 
થઈ ગઈ હતી. ૧૦ દિવસનાં જંગમાં પેલેસ્ાઈનનાં ૨૧૩ નાગદરકોનાં મોત 
થયા હતા જેમાં ૬૧ બાળકો અને ૩૬ મજહલાઓ હતી. ૧૪૪૦ લોકો ઘવાયા 
હતા. પેલેસ્ાઈનમાં જે ૬ માળની ઈમારત ફુંકી મારવામાં આવી હતી તેમાં 
બૂક સ્ોસ્સ અને જિક્ષણ સંસથાઓ કામ કરતી હતી. હમાસનાં રોકે્  હુમલામાં 
૧૨થી વધુ  ઈઝરાયેલીનાં  મોત થયા હતા જેમાં ૫ વર્સનો બાળક અને સૈજનક 
તેમજ થાઈ મજૂરોનો સમાવેિ થાય છે. 

પેલેસ્ાઇનના સમર્થનમાં 
યુએસ, બ્રિ્ન સબ્હત 
અનેક દેશોમાં દેખાવો

ઈઝરાયેલ દ્ારા ગાઝા પર છેલ્ા સાત દિવસથી 
કરવામાં આવી રહેલા હવાઈહુમલા તેમજ 
બોમબમારામાં જનિદોર પેલેસસ્જનયોનાં મોતનાં 
જવરોધમાં આખા જવશ્વમાં અમેદરકા અને 
જરિ્ન સજહત કે્લાક િેિોમાં જહંસક િેખાવો 
કરવામાં આવયા હતા. ફ્ી પેલેસ્ાઈનના નારા 
સાથે લોકોએ િેખાવો કયા્સ હતા. ઈઝરાયેલને 
ગાઝા પટ્ી પરના હુમલા બંધ કરવા લોકોએ 
લોંગ લીવ ઈન્ીફાડાનાં સૂત્ો પોકાયા્સ હતા. 
અમેદરકામાં લોસ એનજલસ, નયૂયોક્ક, બોસ્ન, 
સાનફ્ાસનસસકો સજહત કે્ લાક િહેરોમાં 
પેલેસ્ાઈન તરફી લોકોએ જંગનો અંત 
લાવવાની મા।ગણી કરી હતી. લોસ અનેજલસમાં 
ઈઝરાયેલનાં િૂતાવાસ સુધી બે માઈલ લાંબી કૂચ 
યોજવામાં આવી હતી. 

યુએઈ દ્ારા ઈઝરાયેલને 
શાંબ્તની અપીલ : OIC 
તેમજ UN ની બેઠક

યએુઈ દ્ારા પણ ઈઝરાયલેન ે િાજંતની અપીલ 
કરવામા ંઆવી છ.ે યએુઈના ં જવિેિ પ્રધાન ેસઘંર્સ 
જવરામ કરીન ે િાજંત જાળવવા ઈઝરાયલે અને 
હમાસન ેઅનરુોધ કયદો છ.ે આ મા્ ેયએુઈ દ્ારા 
ગયા વરષે કરવામા ં આવલેી સમજતૂીનો ઉલે્ખ 
કરવામા ં આવયો છ.ે સામાનય સબંધંો સથાપવા 
કે્ લાક આરબ િેિો દ્ારા અમદેરકાના ંનતેૃતવમાં 
આ કરાર કરવામા ં આવયા હતા. બીજી તરફ 
સાઉિી અરજેબયાની પહલે પછી ૫૭ મસુસલમ િિેો 
દ્ારા આ મામલ ેOICની બઠેક બોલાવાઈ છ.ે તો 
અમદેરકાના ંનતેૃતવમા ંયએુનની સરુક્ષા પદરરિની 
બઠેક પણ યોજાઈ છ.ે યએુનમા ંભારતના પ્રજતજનજધ 
્ી.એસ જત્મૂ્સજતએ જણાવયુ ં હતુ ં ક,ે જસકયોદર્ી 
કાઉસનસલની બઠેકમા ં ભારત ે ઈઝરાયલે અને 
પલેસે્ાઈનન ેિાજંત જાળવવા અપીલ કરી છ.ે

ઈઝરાયેલનાં ફાઈ્સ્થ 
જે્ના હમાસનાં ૬૫ 
સરળો ઉપર હુમલા

ઈઝરાયેલનાં ૬૦ જે્ ફાઈ્સ્સ દ્ારા હમાસ 
ઉગ્રવાિીઓનાં ૬૫ સથળો પર હવાઈ હુમલા 
કરવામાં આવયા હતા. કે્ લાક રોકે્  લોનચસ્સ 
છોડવામાં આવયા હતા. જેમાં ઉગ્રવાિીઓનાં 
ગ્રૂપ તેમજ હમાસ કમાનડસ્સનાં મકાનોને ્ાગષે્ 
બનાવવામાં આવયા હતા. ઈઝરાયેલનાં લશકરી 
પ્રવક્ાએ કહ્ં હતું કે સંભવતઃ જસદરયાથી 
છોડવામાં આવેલા માનવ રજહત જવમાન એ્લે 
કે ડ્ોનને ઈઝરાયેલની બોડ્સર પર તોડી પાડવામાં 
આવયું હતું. હમાસ અને ઈસલાજમક જેહાિીઓએ 
કહ્ં હતું કે તેમનાં ૨૦ સૈજનકો આ જંગમાં માયા્સ 
ગયા છે જો કે ઈઝરાયેલે કહ્ં હતું કે તેણે ૧૬૦થી 
વધુ ઉગ્રવાિીઓને મોતને ઘા્ ઉતાયા્સ છે. તેણે 
૨૪થી વધુ હમાસ કમાનડસ્સનાં નામ અને ફો્ા 
પણ જાહેર કયા્સ હતા.
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લંડન 

Ôવીના સૌથી િવશાળ અને સૌથી 

ઊંડા Ĭશાંત મહાસાગરમાં ૫,૦૦૦ ફвટ 

ઊંડેથી િવΦાનીઓને ૪.૫ અબજ વષ↓ 

જૂના Øલૂટોિનયમ-૨૪૪ આઈસોટોપ 

મળી આãયા છъ. િવΦાનીઓની ધારણા 

છъ કы બે ×યૂĺોન çટારની અથડામણથી 

આ ધાતુના આઈસોટોપ અવકાશમાં 

ફыલાયા હશે. આપણા સૂય↓ અને Ôવીનો 

જ×મ એ પછી થયો છъ. એટલે Ôવીના 

ખૂબ ઊંડાણમાં આ ધાતુના આઈસોટોપ 

ધરબાઈ ગયા હશે. એçĺોЧફિજકલ 

િવΦાન કહъ છъ કы ધાતુઓની યાદી 

દશા↓વતા પીરીઓЧડક ટъબલમાં લોખંડ 

પછી આવનારી હъવી મેટલ આપણી 

Ôવી ઉપર સામા×ય સંજોગોમાં 

બનતી જ નથી. તે અવકાશી ઘટનાઓ 

થકЫ જ Ôવી પર આવી હશે. આવા 

આઈસોટોપની વય ૮ કરોડ વષ↓ની 

હોય છъ.  આ શોધ કરનાર અણુિવΦાન 

સંçથા ઓçĺેિલયન ×યૂЩ╞યર સાય×સ 

એ×ડ ટъūોલોજી ઓગ ›નાઈઝેશન ˛ારા 

મળી આવેલા આઈસોટોપની ઉѕમર 

અàĺાસેЩ×સટીવ િસçટમથી માપી હતી. 

તે ૪.૫ અબજ વષ↓ જૂના જણાયા હતા.

આ એ સમય છъ Ëયારъ બે ખૂબ 

મોટા ×યૂĺોન çટાર વŵે અથડામણ 

સજા↓ઈ હતી. એ િવçફોટમાં ચારъબાજુ 

ãયાપેલા વાયુઓ અને ધાતુના 

આઈસોટોપ એકબીજામાં વલોવાઈને 

કરોડો વષ↓માં ધીમે ધીમે ઘન થયા હતા. 

એમાંથી જ આપણા સૂય↓ અને બધા 

Ġહોની રચના થઈ હતી. 

Ĭશાંત મહાસાગરથી અબજો વષ↓ જૂના 
Øલુટોિનયમના આઈસોટોપ મળી આãયા િસંગાપુર

િસંગાપુરમાં છъ·ા કыટલાક Чદવસોથી 

ભારતીય મૂળના લોકો સાથે થઈ રહъલા 

વંશીય ભેદભાવની ઘટનાઓ સામે 

આવી રહી છъ. ખાસ કરીને ચાઈિનઝ 

મૂળના લોકો ભારતીયોને ટાગ›ટ 

બનાવી રΝા છъ. િસંગાપુરમાં ફыલાયેલા 

કોરોના વાયરસના ડબલ Üયુટ×ટ માટъ 

કыટલાક લોકો ભારતીય મૂળના લોકોને 

જવાબદાર ઠъરવીને સતત વંશીય 

ЧટØપણીઓ કરી રΝા છъ. ભારતીયોને 

ટъÄસી ચાલકો બેસાડતા નથી, બસ 

çટъડ×ટ પર ઈЩ×ડયન ગો બેક ના સૂĦો 

લખેલા જોવા મળી રΝા છъ. પЩÚલક 

ĺા×સપોટ↓માં ભારતીય મૂળના લોકો બેઠા 

હોય તે સીટ પર બીજા લોકો બેસતા 

નથી. હવે તો ભારતીયો સાથે વંશીય 

િહѕસા પણ થઈ રહી છъ. વાયરસને 

લઈને ભારતીય મૂળના લોકોને જવાદાર 

ઠъરવીને ગાળો આપવામાં આવી રહી 

છъ. આવુ કરનારા મોટાભાગના ચીની 

નાગЧરકો છъ. મીЧડયા Чરપોટ↓ Ĭમાણે 

ભારતીય મૂળના નીતા નામના એક 

ટીચર નજીકના çટъЧડયમમાં વોક કરવા 

માટъ ગયા હતા. તે સમયે તેમનો માçક 

નાક નીચે જતો રΝો હતો.

િસંગાપુરમાં વંશીય િહѕસાઃ કોરોના 
માટъ ભારતીયોને જવાબદાર ગÒયા

વોિશંÆટન 
જો બાઈડેન સરકારъ જાહъર કયુ↨ 

હતું કы ĺÜપના સમયમાં H1B િવઝા 

માટъના િનયમોમાં કરъલો સુધારો રદ 

કયђ↓ છъ. હવે ĺÜપની çપેિશયાિલટી 

શÚદની નવી ãયાÅયા લાગુ પડશે નહỲ. 

બાઈડેન તંĦએ જાહъર કયુ↨ કы ઓબામા 

સરકારના સમયમાં હતા એ િનયમો 

ફરી લાગુ કરવામાં આવશે. ડોનાàડ 

ĺÜપે ઓÄટોબર ૨૦૨૦માં H1B 

િવઝાના િનયમોમાં સુધારો કરી િવઝા 

મેળવવા çપેિશયાિલટી ЧડĠીની ãયાÅયા 

કડક બનાવી હતી. જે અનુસાર જેતે 

ΤેĦની નોકરી માટъ માĦ બેચલર ЧડĠી 

મા×ય રહъતી નહોતી. જે ΤેĦમાં નોકરી 

હોય એ ΤેĦનાં જ çપેિશયલ િવષયો 

રાખીને બેચલર ЧડĠી લીધી હોય તો 

જ િવઝા આપવાની જોગવાઈ હતી. 

જેથી çપેિશયલ લાયકાત ધરાવતા 

િનæણાતોને જ િવઝા મળી શકы, આ 

સુધારાનો આશય એ હતો કы કોઈપણ 

કіપની ŭોિલફાઈડ અમેЧરકન કમ↓ચારી 

કરતાં સçતા પડતા હોવાથી અ×ય 

દъશના કમ↓ચારીઓને નોકરીએ રાખી 

શકы નહỲ.

જોકы ĺÜપનો આ સુધારો લાગુ કરી 

શકાયો નહોતો. કારણ કы કોટ‼ તેને 

ગેરલાયક ઠરાવી કાઢી નાંÅયો હતો. 

પણ તેને લાગુ કરવાની Ĭિĝયા અધૂરી 

તો અધૂરી ચાલુ રહી હતી. 

ĺÜપે લીધેલો િનણ↓ય બાઇડને 
બદàયો, ભારતીયોને થશે લાભ

બેઈિજંગ 
ચીનની અવકાશ સçંથા ચાઈના નશેનલ çપસે 

એડિમિનçĺશેન (CNSA) ˛ારા જણાવવામા ં આãયું 

હતુ ં કы તનેા ં પહъલા માનવરિહત રોવર યાનનુ ંમગંળની 

સપાટી પર સફળ ઉતરાણ કરવામાં આãયુ ંછъ. મગંળ પર 

સફળતાપવૂ↓ક રોવર યાન ઉતારનાર ચીન હવ ેઅમЧેરકા 

પછી બીજો દъશ બ×યો છъ. રોવર ‘ઝરુ℮ગ’નુ ંનામ ચીનની 

પૌરાિણક કથાઓ મજુબ અЩગ્ન અન ેયુ̌ ના ંદъવતાના ંનામ 

પરથી રાખવામાં આãયુ ંછъ. ચીનનુ ંરોવર યાન મગંળ Ġહ 

પર યટુોિપયા Øલનેિેશયા નામના ંઅગાઉથી પસદં કરવામાં 

આવલેા િવçતારમા ંઉતારવામા ંઆãયુ ંછъ. મગંળના ંઉǼર 

ગોળાધ↓મા ંઆ િવçતાર ઉàકાિપંડ ટકરાયા પછી બનલેો છъ. 

માનવ રિહત રોવર મગંળ પર ૩ મિહના સધુી મગંળની 

જમીન અન ેહવામાનના ંસશંોધનન ેલગતંુ કામ કરશ.ે

૯ િમિનટનો સમય સંકટભયђ↓ 
અને પછી મંગળ તરફ મંિઝલ  

સીએનએસએ ˛ારા જણાવાયંુ હતંુ કы મંગળની સપાટી 
પર ઉતરાણ કરતા પહъલાં અવકાશયાન અને રોવરъ ૯ 
િમિનટ સુધી સંકટભયђ↓ સમય પસાર કરવાનો હતો. આ 
૯ િમિનટમાં ગમે તે થઈ શકы તેમ હતંુ. મંગળની સપાટીથી 
૧૦૦ મીટર ઊંચાઈએ એક તબŨы કыટલાક અવરોધો 
સજા↓યા હતા પણ તેને પાર કરીને રોવર નીચે ઊતયુ↨ હતંુ. 
જો કы રોવરъ આ મુäકыલ સમય પાર કરીને મંગળની સપાટી 
પર સફળ ઉતરાણ કયુ↨ હતંુ. મંગળ પર રોવર ઉતારનાર તે 
બીજો દъશ બ×યો હતો. જો કы નŨી કરъલા çથળની ઓળખ 
કરવામાં તેને બે મિહનાથી વધુ સમય લાÆયો હતો. 

ચીને પહъલા માનવરિહત રોવર યાનનંુ 
મંગળની સપાટી પર સફળ ઉતરાણ કયુ↨કયુ↨

આખા િવΐમાં એક સમયે કોરોનાનું એિપસે×ટર બની રહъલા 
અમેЧરકા પછી યુરોપનાં દъશોમાંથી ધીમેધીમે કોરોનાનું સંĝમણ 
ઘટતા Ĭિતબંધો હટાવાઈ રΝા છъ. અમેЧરકા સિહત યુરોપનાં 
અનેક દъશોમાં વેЩÄસનેશનની કામગીરી પુરજોશમાં ચાલી રહી 
છъ. જેને કારણે કોરોનાનાં કыસ ઘટી રΝા છъ. યુરોપનાં ૩૦માંથી 
૨૦ મોટા દъશોમાં િનયંĦણો દૂર કરવામાં આવી રΝા છъ. અનેક 
દъશોએ હરવા ફરવાનાં Ĭિતબંધો હટાãયા છъ. ધીમેધીમે ટૂЧરઝમ 
ખૂલી રЅં છъ. િĮટનનાં ૧૭મીથી મોટાભાગનાં Ĭિતબંધો દૂર 
કરાઈ રΝા છъ. હજી નવા વેЧરઅ×ટથી સાવધ રહъવા લોકોને 
તાકЫદ કરાઈ છъ. યુરોપનાં કыટલાક દъશોએ શરતો સાથે 
તમામ Ĭકારની Ĭ િǼની છૂટ આપી છъ. િĮટનમાં ૧૭મી મેથી 
સંપૂણ↓ અનલોક જાહъર કરવામાં આવે તેવી સંભાવના છъ. ૮મી 
માચ↓થી Óયાં જુદીજુદી Ĭ િǼઓની છૂટ આપવામાં આવી છъ.

બેઈિજંગ
દુિનયાના અનેક શિŪશાળી દъશ 

મંગળ Ġહ પર જીવનના પુરાવા શોધી 

રΝા છъ. જીવવા લાયક વાતાવરણ 

પર Чરસચ↓ કરી રΝા છъ. આવામાં 

ABIBOO Studios અને 

SONet નામની સાયЩ×ટЧફક િથંક 

ટъ×ક સંçથાના Ĭમુખ અને એçĺોЧફિઝçટ 

િગલેમ અંગલાડાએ કЅં છъ કы મંગળ 

Ġહ પર મેગાિસટી NUWA બનશે. 

અહỲ પર લગભગ 2.50 લાખ લોકો 

રહъશે. આ મંગળ Ġહના કોઈ પહાડ 

પર રહъલા Щ╞ફ પર બનાવવામાં 

આવશે. આની ઊજા↓ની જλЧરયાતો 

આ શહъર ખુદ પૂરી કરશે. િથંક ટъ×કы 

જણાãયું છъ કы આ જÆયા મંગળ Ġહ 

પર Äયાં હશે. િગલેમ અંગલાડાએ 

કЅં કы, મેગાિસટી નૂવા મંગળ Ġહના 

ટъÜપે મ′સા Щ╞ફ પર બનાવવામાં 

આવશે. આ Щ╞ફ 3000 ફвટ લાંબી 

છъ. એટલે કы લગભગ એક Чકલોમીટર. 

આ Щ╞ફની પસંદગી આંતરરા∆ીય 

સંçથા ધ માસ↓ સોસાયટીએ 2020માં 

કરી હતી, કыમકы આ માપવા લાયક 

જÆયા છъ. અહỲ શહъર વસાવવું આસાન 

હશ.ે અહỲ રોશની અને અંધારાનંુ 

Ĭમાણ પણ માણસના જીવન અનુλપ 

મળъ છъ. 

×યૂયોક↕ 
માઈĝોસોÙટના સહçથાપક િબલ 

ગેÎસ અને તેમની પ ી મેિલ×ડા ગેÎસ 

વŵે છૂટાછъડા થવા જઈ રΝા છъ 

Óયારъ િબલ ગેÎસના અતીતની કыટલીક 

િહડન ફાઈàસ હવે ખુલી રહી છъ. 

તાજેતરમાં એક અહъવાલ સામે આãયો 

છъ જેમાં જણાવાયું છъ કы, ૨૦૦૦ની 

સાલમાં માઈĝોસોÙટની એક મિહલા 

એЩ×જિનયર સાથે તેને શારીЧરક 

સંબંધો હતા. આ અંગે કіપનીના 

બોડ↓માં િવગતો સામે આવી અને 

તપાસ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી 

તે પહъલાં િબલ ગેÎસે રાજીનામુ આપી 

દીધું હતું. મહǽવની વાત એ છъ કы, મી 

ટૂ કыÜપેન વખતે આ મિહલા કમ↓ચારીએ 

પĦ લÅયો હતો અને તે પĦ િબલની 

પ ી મેિલ×ડાને પણ મâયો હતો. આ 

પĦ મâયા બાદ તેમના લગ્નજીવનમાં 

ખટાશ ફыલાઈ હતી. ૨૦૧૯માં આ 

િવવાદ સપાટી ઉપર આવતા િબલ 

ગેÎસે બોડ↓માંથી રાજીનામુ આપી દીધંુ 

હતું અને ૨૦૨૦માં તેના પЧરવાЧરક 

જીવનમાં પણ િવખવાદ શλ થઈ 

ગયો હતો. િબલ ગેÎસના િવિવધ Ĭેમ 

Ĭકરણો અને જૂના અફыસ↓ સામે આવી 

રΝા છъ Óયાં એવા પણ અહъવાલો છъ 

કы, તેણે માઈĝોસોÙટ અને ગેÎસ 

ફાઉ×ડેશન સાથે સંકળાયેલી બે મિહલા 

કમ↓ચારીઓને પણ ડેЧટѕગ માટъ ઓફર 

કરી હતી.

ાંસ-ઓિસ્ટ્રયામાં છ મિહના પછી રેસ્ટોરન્ટ્સ ખૂલ્યાં
પેЧરસ ।

યરુોપીય દъશોમાં કોરોના 

સĝંમણમાથંી રાહત મâયા બાદ 

હવ ે િનયĦંણો હટવાનુ ં શλ થઇ 

ગયંુ છъ. ĭા×સમા ં પાછલા છ 

મિહનાથી બધં પડલેા ં કોફЫ હાઉસ 

અને રъçટોર×Îસન ે શλ કરી દъવામાં 

આãયા ંછъ. ઓЩçĺયામા ંપણ હોટъલોને 

મહъમાનો માટъ ખોલી નાખવામાં 

આવી છъ. જમ↓નીએ ૧૦PMથી 

૫છ ો કરÙય ૂ ઉઠાવી લતેા ં ઈંેએ 

વЩેÄસનટેъડ Ĭવાસીન ે આવકારતી 

યોજના જાહъર કરી છъ. જો કы ĭા×સમાં 

છ માસથી લાગ ુ કરવામાં આવલેા 

કડક િનયંĦણોન ે એક પછી એક 

હટાવવામા ં આãયા છъ. શλઆતમાં 

કરÙયનૂ ે સાત PMથી નવ PM 

કરવામાં આãયો હતો. ત ે પછી 

સĠંહાલયો િસનમેાઘરો અને ઓપન 

çપસે પર ચાલતા ંકોફЫ હાઉસન ેપણ 

બધુવારъ ખોલી નાખવામાં આãયાં 

હતા.ં કોફЫ હાઉસીસમા ં રા∆પિત 

ઇમ×ેયએુલ મĝે℮ અન ે વડા Ĭધાન 

જીન કાçટъÄસ Ġાહકો સાથ ે વાત 

કરતા ંનજરъ ચડયા ંહતા.ં લોકો પણ 

હ℮શે હ℮શ ેિમĦો સાથ ેકોફЫ અને રъડ 

વાઇન માણતા જોવાયા હતા. મĝે℮એ 

પĦકારોન ેજણાãયુ ંહતુ ંકы, ચાલો એક 

સાથ ે રહъવાનો Ĭયાસ કરીએ. જો 

આપણે સામિૂહક λપથી વЩેÄસનેશનને 

આગળ ધપાવવાનુ ંજાળવી રાખીશંુ, 

એક નાગЧરક તરીકы એકસમાન િશçત 

જાળવીશુ ંતો તમેા ંકોઇ કારણ નથી કы 

આપણે આગળ ના વધી શકЫએ.

×યૂયોક↕ના ટાઇમ çŭેર પર 
માçક ĭЫ માનવ મહъરામણ

અમેЧરકાના ×યૂયોક↕ શહъરમાં ૪૦૦ Чદવસના ગાળા 
બાદ તંĦ ˛ારા વેЩÄસનેટъડ પЩÚલક માટъ તમામ 
િનયંĦણો ઉઠાવી લીધા બાદ મેનહટનના સુĬિસˇ 
ટાઇમ çŭેર પર માçક ĭЫ માનવ મહъરામણ ઊમટયો 
હતો. શહъરના તમામ બાર અને રъçટોર×ટ ૧૦૦ ટકા 
ખોલી નાખતા જામપકે થઈ ગયા હતાં.  લોકોએ 
શહъરના બગીચાઓમાં જઈને મનભરીને સનબાથ 
લીધું હતંુ. બુધવારથી વેЩÄસનેટъડ લોકો િજમ, 
િથયેટસ↓ અને Üયૂિઝક ફіÄશનમાં માçક વગર જઈ 
શકશે. તે ઉપરાંત Ġીસમાં િવદъશઓેને કવોર×ટાઈન 
કરવાનું રહъશે નહỲ. રъçટોરાંઓ ખુ·ી મુકાઈ છъ. 
ટૂЧરçટ કы×ĩો ખોલવામાં આãયા છъ. ЩçવÓઝલ ›×ડમાં 
દુકાનો અને િસનેમાઘરો ખોલવામાં આãયા છъ. 

કોરોના સંĝમણ ઘટતા યુરોપના 
20 દъશોમાં લોકડાઉન હટાવાયું

માઈĝોસોÙટની એક મિહલા એЩ×જિનયર 
સાથે ગેÎસને શારીЧરક સંબંધનો ખુલાસો

મંગળ Ġહ પર અકàપનીય 
NUWA શહъર િવકસાવાશે
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ટોક્ો ઓલિમ્પિક ગે્્સનો 
ઉગ્ર લિરોધ, 6 હજાર 

ડોકટ્સ્સ ઉત્્્સ રસત્ પિર
ટોક્ોોઃ ટોક્ો ઓલિમ્પિક ગે્્સની 

આ્ોજન ્સલિલત, જાપિ્ન ્સરક્ર 
અને આઇઓ્સી રિતોને ્સુરલષિત તથ્ 
્સફળ બન્િિ્ િ્ટેન્ તિ્િ પ્ર્્્સો 
કરી રહ્્ છે. પ્રથિ ્સિવેિ્ં જાપિ્નની 
જનત્ન્ ઇનક્ર બ્દ િધુ એક િખત 
ટોચન્ પ્રોફેશનલ્સ આ રિતોને ્સુ્સ્ઇડ 
લિશન તરીકે ગણ્વ્્ બ્દ જાપિ્નન્ 
હજારો ડોકટ્સવે ગે્્સનો લિરોધ ક્યો 
છે. ટોક્ોન્ ડોકટ્સ્સની એક નેશનિ 
્સંસથ્એ ઓલિમ્પિક રદ કરિ્ની 
િ્ગણી કરી છે ક્રણ કે કોરોન્ 
િ્ઇર્સન્ ક્રણે ડોકટ્સ્સ ઉપિર િધ્ર્નું 
દબ્ણ િદ્ઇ ચૂક્ું છે.

ડીવિલિય્ટસે લિિૃવતિમ્ંથી પ્છ્ ફરિ્િ્પો ઇિક્ર કય્સે
જોહાનિસબર્ોઃ પોતાની સ્ોટક બેટટંગ વડે સમર્થકોના ટિલ જીતનાર 

મમસટર ૩૬૦ ટડગ્ી એટલે કે એબી ડીમવમલયસસે ઇનટરનેશનલ મરિકેટમાં પાછા 
્રવાનો ઇનકાર કરી િીધો છે. તેણે મંગળવારે સાઉર આમરિકન બોડ્થને આ 
બાબતની મામિતી આપી િીધી િતી. આમરિકન બોડસે જણાવયયં િતયં કે ડીમવમલયસસે 
સપષ્ટ શબિોમાં મનવૃમતિમાંરી પાછા બિાર આવવાનો ઇનકાર કરી િીધો છે.  

50 મીટર બપોકસ્્પોકમ્ં ક્પોિપો્ટલિક્પોિપો િર્્સ રપોક્પોડ્સ િ્ંધ્વ્પો
બયડાપેસટ ખાતે યોજાયેલી યયરોમપયન સસવમમંગ ચેસ્પયનમશપમાં રમશયન 

સસવમર સલિમેનટ કોલેસમનકોવે સતત બીજા ટિવસે ૫૦ મીટર બેકસટ્ોકમાં 
પોતાના વરડ્થ રેકોડ્થને તોડી નાખયો િતો. ૨૦ વર્ષીય કોલેસમનકોવે ૨૩.૮૦ 
સેકનડના સમય સારે ગોરડ મેડલ પોતાના નામે કયયો િતો. 

કમબપોક મપોચમ્ં જ ્ટંઘર્સ બ્દ ફપોડરરિ્પો પર્જય
નિિેવા: સસવટ્ઝલસેનડના રોજર ્ેડરરએ લગભગ બે મમિના બાિ ટેમનસ 

કોટ્થ ઉપર પયનરાગમન કયયું િતયં, પરંતય તેને કમબેક મેચમાં જ પાબલો એનડયજાર 
સામે મજનેવા ઓપન એટીપી ટેમનસ ટૂના્થમેનટના બીજા રાઉનડમાં ૬-૪, ૪-૬, 
૬-૪રી પરાજયનો સામનો કરવો પડયો િતો. ૨૦૨૦ના ઓસટ્ેમલયન ઓપન 
બાિ લિે કોટ્થ ઉપર પોતાનો પ્રરમ મયકાબલો રમાનાર ્ેડરરે છેલ્ા ૧૫ 
મમિનામાં તેના જમણા ઘૂંટણમાં બે વખત સજ્થરી કરાવી િતી. 

િવીદિલહી
ભ્રતી્ લરિકેટ બોડ્સનો આગ્િી 

િક્્ંક ઘરઆંગણે રિ્ન્ર્ પ્રસત્લિત 
આઇ્સી્સી ટી૨૦ િલડ્સ કપિનું ્સફળ 
આ્ોજન કરિ્નો છે. આ િ્ટે 
બી્સી્સીઆઇએ એક લિશેષ જનરિ 
લિટટંગ એટિે કે એજીએિની તૈ્્રી 
કરી િીધી છે જે ૨૯િી િેએ ્ોજાશે. 
આ એક િર્ુ્સઅિ લિટટંગ રહેશે જે 
પિહેિી જૂને ્ોજાન્રી આઇ્સી્સીની 
બેઠક પિહેિ્ં ્ોજાશે. 

બેઠકિ્ં િુખ્તિે ચ્િુ િષ્સન્ 
અંત ભ્ગિ્ં રિ્ન્ર્ ટી૨૦ િલડ્સ 

કપિ અંગે િ્ટ્ઘ્ટ થશે. બોડ્સન્ 
એક અલધક્રીએ જણ્વ્ું હતું કે આ 
સપિેલશ્િ લિટટંગ ઓકટોબર અને 
નિે્બરિ્ં ્ોજાન્ર્ ટી૨૦ િલડ્સ 

કપિન્ આ્ોજનને ધ્્નિ્ં ર્ખીને 
્ોજિ્િ્ં આિી રહી છે. આ ઉપિર્ંત 
બેઠકિ્ં કોલિડ-૧૯ની મસથલત અંગે 
પિણ ચચ્્સ કરિ્િ્ં આિશે. 

T20 િલડ્સ કપિ િ્ટે BCCIની 29િીએ 
લિટટંગ, કોલિડ-19નો િુદ્ો પિણ ચચ્્સશે

વિમપોન્સ ક્રિકપોટ ટીમ ઓ્પોસ્પોલિય્મ્ં પ્રથમ િખત ટપોસ્ટ રમશપો
ભારતીય મવમેનસ મરિકેટ ટીમ ટૂંક સમયમાં ઇંગલેનડ રવાના રશે જયાં તે વન-ડે 
અને ટી૨૦ મસરી્ઝ ઉપરાંત એક ટેસટ મેચ પણ રમશે. આ પ્રવાસ પિેલાં મમિલા 
મરિકેટસ્થને ખયશખબર મળયા છે. ભારતીય ટીમ સપટે્બરમાં ઓસટ્ેમલયાનો 
પ્રવાસ ખેડવાની છે અને તે કાંગારુ મમિલા ટીમ સામે પણ એક ટેસટ મેચ 
રમશે. જોકે બીસીસીઆઇ અને ઓસટ્ેમલયન બોડસે વન ઓ્ ટેસટ મેચની 
કોઇ સતિાવાર જાિેરાત કરી નરી. ભારતીય મવમેનસ ટીમ છેલ્ે ૨૦૦૬માં 
ઓસટ્ેમલયામાં ટેસટ રમી િતી.

નસંરાપોર
શલનિ્રે બ્ેડન િેર્ને હર્િીને લ્સંગ્પિોરની િન 

ચેમ્પિ્નલશપિિ્ં કેનેડ્ન્ અજ્સનલ્સંહ ભુલ્લરે હેિીિેટ િલડ્સ 
ચેમ્પિ્નલશપિ ટ્ઇટિ પિોત્ન્ ન્િે ક્ુું હતુ. આ ્સ્થે જ 
અજ્સનલ્સંહ આ લ્સલધિ હ્ં્સિ કરન્ર પ્રથિ િૂળ ભ્રતી્ 
પિહેિિ્ન તરીકે પિણ અંટકત થ્્ છે. જો કે િલહિ્ િગ્સિ્ં 
ટરતુ ફોગ્ટને બીએનગ્ુએનન્ હ્થે પિર્જ્નો ્સ્િનો 
કરિો પિડ્ો હતો. તેને પિટરણ્િે ટરતુની લખત્બ હ્ં્સિ 
કરિ્ની આશ્ પિર પિ્ણી ફરી િળ્ું હતુ. અજ્સનલ્સંહ આ 
લિજ્ િેળિીને ટફલિપિ્ઇન્સ િૂળન્ અિેટરકન િેર્ન્ પિ્ંચ 
િષ્સથી ચ્િત્ દબદબ્ને પિણ ખતિ ક્યો છે. િળતી લિગતો 
િુજબ ૨૦૧૦િ્ં ટદલહીિ્ં ્ોજા્ેિી કોિનિેલથ ગે્્સિ્ં 
અજ્સને ગોલડિેડિ િેળિીને તેિની પિહેિિ્નીનો પિટરચ્ 
ભ્રતને આપ્ો હતો.

કેિેડાિું પ્રનિનિનિતવ કરિા અિ્િનસંહ 
ભુલ્લરે MMA નવશ્વ ટાઇટલ હાંસલ ક્ુ્
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વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે નવી 
દદલ્ીથી સીધા ભાવનગર આવ્ા બાદ મુખ્મંત્ી 
વવજ્ રૂપાણી, મુખ્ સવિવ અવનલ મુદિમ 
તથા મ્ેસૂલ વવભાગના અવધિ મુખ્ સવિવ 
પંિજિુમારને ્ેવલિોપ્ટરમાં સાથે રાખી તૌિતે 
વાવાઝોડાથી સૌથી વધુ અસરગ્રસત થ્ેલા ગીર 
સોમનાથના ઊના, અમરેલીના જાફરાબાદ, 
ભાવનગરના મ્ુવા તેમજ દીવ વવસતારનો 
એદર્લ સવવે િ્યો ્તો. જે બાદ બાદ બપોરે 
ત્ણ વાગે અમદાવાદ એરપો્ટ્ટ ઉપર આવી 

પડખે ‘ગુજસેલ’ના વબલલડંગમાં રા્ત અને 
પુનવ્ટસનના પગલાં અંગે સમીક્ા બેઠિ ્ોજી 
્તી, જેમાં એમણે ગુજરાત સરિારને તાતિાવલિ 
રા્ત પ્રવૃવતિઓ ્ાથ ધરવા મા્ટે રૂ. ૧ ્જાર 
િરોડની સ્ા્ આપવાની જા્ેરાત િરી ્તી, 
સાથોસાથ, રાજ્માં થ્ેલા નુિસાનના સવવે મા્ટે 
વવવવધ િેન્દ્રી્ મંત્ાલ્ોના અવધિારીઓની ્ટીમ 
મોિલવાની પણ તેમણે ખાતરી આપી ્તી.

વડા પ્રધાન મોદીએ ગુજરાત સવ્ત 
િેરળ, િણા્ટ્ટિ, ગોવા, મ્ારાષ્ટ્ર, રાજસથાન 

રાજ્ો તેમજ દીવ-દમણ અને દાદરાનગર 
્વેલીના િેન્દ્રશાવસત પ્રદેશોમાં િક્રવાતથી મૃત્ુ 
પામેલા લોિોના વારસદારને રૂ. ૨ લાખ તથા 
ઇજાગ્રસતોને રૂ. ૫૦ ્જાર વળતર-સ્ા્ 
આપવાની પણ જા્ેરાત િરી ્તી. એમણે આ 
તબક્ે એમ પણ િહ્ં ્તું િે, િક્રવાતથી અસર 
પામેલા તમામ રાજ્ોને િેન્દ્ર સરિાર તાતિાવલિ 
નાણાિી્ સ્ા્ આપશે, જે મા્ટે રાજ્ 
સરિારોએ નુિસાનની વવગતો રજૂ િરવી પડશે, 
જેના આધારે સ્ા્નો વનણ્ટ્ લેવાશે.

રાજકોટ ઃ તૌકતે નામનું પ્રચંડ વાવાઝોડા એ ગઈકાલ 
સાંજથી સૌરાષ્ટ્રને ધમરોળતાં 9000 કકલોમીટર વીજ 
લાઇનને અસર થતા 3800 જેટલા ગામોમાં વીજપુરવઠો 
ખોરવાયો છે જયારે ગુજરાતના 4500 ગામોમાં વીજળી 
ગુલ થઈ ગઈ હતી. આ ચક્રવાતથી ઉર્જા વવભાગને 
કરોડોનું નુકશાન થયું છે હાલ તેનો અંદાજ પણ લગાવી 
શકાય તેમ નથી. રાજયના ઉર્જા મંત્ી સૌરભ પટેલે 
રાજકોટ ખાતે જણાવયું હતું કે સૌથી વધુ નુકશાન ગીર 
સોમનાથ, અમરેલી , જૂનાગઢ અને ભાવનગર વજલ્ાના 
વીજ મથકોને થયું છે. ગઈકાલે રાત્ે 150 કકમીની ઝડપે 
પવન અને વરસાદ ચાલુ હોવાથી આજે સવારથી ગામોમાં 
વીજપુરવઠો કાયજારત કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં 
આવી છે, સૌરાષ્ટ્રના 1117 ગામોમાં વીજ પુરવઠો પૂવજાવત 
કરી દેવામાં આવયો છે. 

વલસાડ ઃ ગજુરાતમાં ખડેતૂોની મશુકલેી દરૂ થવાન ુ નામ 
ન લેતી હોય તમે હવ ેતાઉ ત ેવાવાઝોડાએ પણ વધ ુથપાટ 
મારી છ.ે ગજુરાતમાં સોમવારથી વાવાઝોડાન ેકારણ ેઠરે ઠરે 
જોરદાર માવઠ ુથયુ ંછ.ે તથેી કરેી, ઉનાળંુ ડાંગર તથા મગને 
નકુસાન થયુ ંછ.ે એકલી આબંાવાડીન ેજ 6 હર્ર કરોડનું 
નકુસાન થયાનો અદંાજો મકુાયો છ.ે આ વર્ષે કરેીની સીઝન 
મોડી હોવાથી અતયાર સુદીમાં 50 ટકા કરેી જ આબંા પરથી 
ઉતારીન ેબર્રમાં વચેવામાં આવી છ.ે ખડેતૂોના જણાવયા મજુબ 
ગજુરાતમાં આ વર્ષે કરેમાં 3 હર્ર કરોડનો વપેાર થયો છ.ે 
જયાર ેબાકીની અડધી કરેી હજી આબંા પર હતી. જમેાં રૂવપયા 
2000થી 2200 કરોડની કરેીનુ ં નકુસાન ખડેતૂોન ે થયુ ં છ.ે 
અતયાર સુધીમાં તાલાલામાં લગભગ રૂવપયા 30 કરોડની 
કરેી વચેાય છ.ે અન ેતાલાલા બર્રની બહાર 3 ગણી પેટી 
ખાનગીમાં વચેાય છ.ે

રાજિો્ટ : સોમવારે રાતે્ નવ 
વાગ્ ે દદવ પાસે અન ે મ્વુા-દદવ 
વચ્નેા દદર્ાિાઠં ેઅત્ંત પ્રિંડ શવતિ 
સાથ ે પ્રવેશેલા એક્સટ્ીમલી વસવવ્ર 
સા્ક્ોવનિ સ્ટોમ્ટ તોઉત ૈ મગંળવાર 
સાજં સધુીમા ંસૌરાષ્ટ્રમા ંઠરેઠરે તારાજી 
સર્જી ્તી. અમરેલી, ભાવનગર 
વજલ્ામા ં ૧૦ ઈંિ સધુી અવત ભારે 
તથા અન્્ત્ સૌરાષ્ટ્રભરમા ં૧થી ૪ ઈંિ 
વરસાદ વરસાવીન ે પસાર થઈ જતા 
લોિોએ વનરાતંનો શ્ાસ લીધો ્તો. 

જતેપરુમા ં દીવાલ પડતા બાળિનુ ં તથા 
રાજલુા તાલિુાના ભરેાઈ ગામ ેમિાનમાં 
વનદ્રાધીન બ ે ્વુાનો પર દીવાલ ધસી 
પડતા મૃત્ ુનીપજ્ુ ં્તુ.ં 

ઉના,દદવ અન ે તનેી નજીિ આવલેા 
ગીર સોમનાથ પથંિમા ં િલાિના 
૧૦૦થી ૧૫૦ દિ.મી.ની તીવ્ર ઝડપે 
વાવાઝોડ ુફરી વળ્ંુ ્તુ.ં આ વાવાઝોડુ 
અમરલેી વજલ્ામા ં મોડી રાત્ ે પ્ોંચ્ા 
બાદ આખી રાત અમરલેી તથા તનેે 
અડીન ે આવલેા ભાવનગર વજલ્ાને 

તથા જનૂાગઢ વજલ્ાન ે ધમરોળ્ંુ ્તુ.ં 
ઉપરાતં રાજિો્ટમા ં૫૦થી ૭૦, સરુત, 
ભાવનગરમા ં સોમવાર ે બપોર ે ૫૦થી 
૬૦, અમદાવાદમા ં૭૦ દિ.મી.ની ઝડપે 
વાવાઝોડ ુ ફૂિંા્ંુ ્તુ.ં ગીર સોમનાથ, 
જનુાગઢ, અમરલેી, ભાવનગર વગરેે 
વજલ્ામા ં ્જારો વૃક્ો ધરાશા્ી 
થ્ા છ,ે વરેાવળ સોમનાથ સતૂ્ાપાડા 
વવસતારમા ં૨૦૦ ઝપુડા,ં િાિા મિાનોને 
નકુ્શાન છ.ે આ તમામ વવસતારમાં 
ઉનાળ ુ િવૃિપાિ ખદેાન મદેાન થઈ 

ગ્ો ્તો. સાૈરાષ્ટ્રમાં 3800 ગામોમાં 
વીજળી ડલુ થઈ ્તી. ઉના પથંિમાં 
તથા બગસરામાં બ ેમોબાઈલ ્ટાવર પણ 
ધસી પડ્ા ્તા. જનૂાગઢ વજલ્ામાં 
૧૨૨૬ િાિા મિાન-ઝૂપંડાંને નુિસાન 
થ્ુ ં છ.ે ૨૪૦૦ જ્ેટલા વૃક્ો ધરાશ્ી 
થ્ા છ.ે ૪૧૭ થાંભલાં પણ વળી ગ્ા 
્તા ંજ્ારે વીસાવદરમાં સોલાર પનેલ 
અન ે િબેીનના પતરાં ્વામાં ઉડ્ાં 
્તા.ં તો માવળ્ા ્ા્ટીનાના પાણિવા 
ગામ ેદીવાલ ્ઠેળ દબાતા છ બિરાંના 

મોત થ્ા ્તા.  વરેાવળમાં ૧૩૦ 
દિ.મી.ની ઝડપ ે ફંૂિા્લેા વાવાઝોડાથી 
દદર્ામાં ૧૦થી ૧૨ ફૂ્ટ ઉંિા પ્રિડં 
શવતિશાળી મોજા ઉછળ્ા ્તા, તેથી 
દોરડા તુ્ટી જતા બો્ટ દદર્ામાં તણાઈ 
્તી. એિ બો્ટમાં આઠ ખલાસીઓ 
્તા જનેે રેસક્્ ુિરા્ા ્તા.  જતેપરુમાં 
સરધારપરુ ગામમાં વરે્ાઉસની દદવાલ 
ભારે વરસાદ-પવનમાં ધસી પડીને 
બાજમુાં મિાન ઉપર પડતા િિડાઈ જતા 
બાળિનુ ંમોત નીપજ્ુ ં્તું 

‘તાૈઉતે’થી સૌરાષ્ટ્ર માં તારાજીઃ 3ના મોત, વૃક્ો ધરાશાયી
સાોમનાથ, અમરોલી, ભાવનગર પંથકનો ધમરાોળાો ઃ બાોટ સાથો બાંધોલા દાોરડાં સમુદ્રના માોજાથી તૂટી ગયા, સાૌરાષ્ટ્રમાં 3800 ગામાોમાં અંધારપટ

સુરત ઃ તૌકતે વાવાઝોડાએ સુરત શહેર 
અને વજલ્ાને ઘમરોળતા વજલ્ા ખેતીવાડી 
દ્ારા થયેલા પ્રાથવમક સવષેમાં સુરત વજલ્ામાં 
14577 હેકટર જમીનમાં ઉભા પાકો ડાંગર, 
શેરડી, શાકભાજી, કેરી, કેળા સવહત અનય 
ફળાઉ પાકોમાં વયાપક નુકસાન થયુ છે. તો 
મંડળીમાં ડાંગરની ગુણો પલળી જતા ખેડુતોની 
હાલત કફોડી થઇ છે. એક અંદાજ મુજબ 
આ વાવાઝોડામાં ખેડુતોને 500 કરોડનું 
નુકસાન થયાની ભીંતી સેવાઇ રહી છે. તૌકતે 

વાવાઝોડાની સોમવારે મઘરાતથી અસર શરૃ 
થઇ હતી.પરંતુ સોમવારથી જ વરસાદ અને 
પવન જોરથી ફુંકાતા ખેડુતોની હાલત તો 
તયારે જ કફોડી થઇ હતી.પરંતુ રાત્ીના જે 
60 થી 80 કકલોમીટરની ઝડપે પવન ફુંકાયો 
સાથે જ વરસાદથી ખેડુતોની રહી સહી આશા 
પર પણ પાણી ફરી વળયુ હતુ. હાલ ખેડુતો 
ઉનાળામાં ડાંગરનો પાક લઇ રહ્ા છે.તેમાં 
૪૦ ટકા જેટલા ખેડુતોનુ ડાંગર ખેતરોમાં જ 
વાવાઝોડામાં નીચે પડી ગયુ છે. 

ગાંધીનગર ઃ વાવાઝોડા અને વરસાદને 
કારણે રાજયમાં ડાંગર, કેરી, મગ સવહતના 
પાકને વયાપક નુકસાન પહોંચયું છે તો 13 
લોકોએ આ સંજોગોમાં જીવ ગુમાવયા છે. બીજી 
તરફ સરકારે આ વાવાઝોડાને કારણે થયેલા 
નુકસાનનું વળતર ચુકવવા તૈયારી કરી છે. 
વાવાઝોડાને કારણે 13 લોકોનાં મોત થયા છે. 
મોટાભાગની અસર વીજ પુરવઠો ખોરવવો, 
ઝાડ પડી જતાં રસતા બલોક થયા છે. 220 
કેવીના 5 સબ સટેશન અસરગ્રસત બનયા હતા 

તે પૈકી 1 સબ સટેશન ચાલુ છે. 66 કેવીના 
165 સબ સટેશનમાંથી 68 શરૂ થઈ ગયા છે. 
કુલ 950 ઈલેક્ટ્ી કંપનીઓની ટીમમાં 4250 
લોકો જોડાયા છે. વીજ થાંભલાઓ તૂટી ગયા 
છે. 81 હર્રથી વધુ થાંભલાઓ સરકાર પાસે 
ઉપલબધ છે. અને આ થાંભલાઓ કરપલેસ 
કરવામાં આવશે. સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ અસર 
થઈ છે. 425 કોવવડ હોસસપટલ પૈકી 122 
હોસસપટલ અસરગ્રસત વવસતારમાં વીજ પુરવઠો 
ખોરવાયો હતો. 

ગાંધીનગર ઃ મુખયમંત્ી વવજય રૂપાણીએ બુધવારે સાંજે 
ગાંધીનગરમાં કોર કવમટીની વમકટંગ બાદ ર્હેર કયુું હતું 
કે તૌકતે વાવાઝોડાથી ખેતીવાડી, બાગાયતી ફળ-પાકો, 
પશુધન, મતસયઉદ્ોગ, બંદરો, કાચા-પાકા મકાનો-ઝૂંપડાં 
વગેરેને જે નુકસાન થયું છે તેના સવષેનું કાયજા આવતીકાલ 
ગુરુવારથી જ શરૂ થઈ જશે અને વવવવધ વવભાગો દ્ારા આ 
સવષે થયા બાદ અસરગ્રસતોને વળતર ચૂકવવામાં આવશે. 
આશરે અઢી લાખ લોકોનું ૧૬મીથી સથળાંતર થયું હતું, જે 
આવતી કાલે ૭ કદવસની કેશડોલસનું ચુકવણું આવતીકાલ 
ગુરુવારથી શરૂ થશે, જેમાં પુખતોને રૂ. ૧૦૦ અને બાળકને 
રૂ. ૬૦ પ્રવતકદન લેખે અપાશે. 

વડોદરાઃ વડોદરામાં વાવાઝોડા અને વરસાદના કારણે 
૫૦૦ જેટલા નાના-મોટા વૃક્ો ધરાશાયી થઇ ગયા હતા.
જે પૈકી કેટલાક સથળોએ રસતો બલોક થતાં ફાયર વરિગેડ 
અને ફોરેસટ વવભાગને કામગીરી કરવી પડી હતી. બરોડા 
ડેરી થી તરસાલી જવાના માગષે આજે એક ડઝન જેટલા 
વૃક્ ધરાશાયી થતાં એક બાજુનો રસતો બલોક થયો 
હોવાનો કોલ ફાયર વરિગેડને મળતાં ટીમ દ્ારા કામગીરી 
કરવામાં આવી હતી.આજ રીતે બહુચરાજી રોડ ખાસવાડી 
સમશાન પાસે પણ ઝાડ પડતાં રસતો બલોક થયો હતો.
પરંતુ થોડી જ વારમાં વૃક્ દૂર કરાયું હતું.ઇલોરાપાક્ક 
આતમજયોવત આશ્રમ પાસે મેન રોડ પર ઝાડ પડયું હતું.

સુરતમાં 14,577 હેકટર જમીનમાં 
ઉભા પાકને 500 કરોડનું નુકસાન

નુકસાનનું વળતર આપવા નનર્ણય, 
રાજયમાં સવવેની કામગીરી શરૂ કરાઈ

મોદી દ્ારા ગુજરાત મા્ેટ 1 હજાર કરોડની સહાય જાહેર

અઢી લાખ સ્થળાંતરરતોને સાત 
રદવસનું કેશડોલસ ચુકવરું ્થશે

4500 ગામોમાં વીજ પુરવઠો 
ખોરવાયો, સૌરાષ્ટ્ર વધુ પ્રભાનવત

ખેડૂતોને કુદરતનો માર, કેરી ખરી 
પડતા 2 હજાર કરોડનો ફટકો

તાૈઉતે વાવાઝોડા્થી વડોદરામાં 
500 વૃક્ષ ધરાશાયી ્થઈ ગયા
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રાજ્યમાં તાૈકતનેું તાેફાન ઃ ભરઉનાળે માવઠંુ
તાૈકતે વાવાઝાેડાને કારણે સમગ્ર ગુજરાતને ઘમરાેળી નાખુું હતુું. સતત બે દિવસ સુધી માૈસમે મમજાજ બિલાે અને ભરઉનાળે જાેરિાર માવઠુું  કરાેડાે રૂમિયાની નુકસાનીનુું કારણ બની ગયુું 
છે. િક્ષિણ ગુજરાતથી છેક સાૈરાષ્ટ્ર-કચ્છ સુધી ખાનાખરાબીના દ્રશયાે સજાજાયા હતા. કાુંક ખેતી િાક, વીજ િાેલી ધરાશાયી થયા હતા. અા ઉિરાુંત દ્ારકામાું િદરયાે તાેફાને ચડતાું દકનારે 
લુંગારેલી બાેટ ઊુંધી વળી ગઈ હતી. રાજ્યમાું મકાનાે જમીન િાેસત થતા હજારાે િદરવારાે બેઘર થયા હતા. જ્યારે માેટા શહેરાે અને ગામડાઅાેમાું હજારાે વૃષિાેઅે તેનુું અસસતત્વ ગુમાવુું છે. 

ઉમરગામ

ગીર સાોમનાથમહુવા

વલસાડ

અમદાવાદભાવનગર

માંડવીરાજુલા

સુરત દ્ારકા
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