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સારવાર લઈન ે ડિસ્ાર્જ આપ્ા બાદ 
પોલીસ કર્્જ ારી ફરીથી કોરોના પોઝિટીવ 
થ્ાની ઘટના કલ્ાણરાં બની હતી. 
એ પછી સબંઝંિત કર્્જ ારી રહે છે એ 
સોસા્ટીરાં ખળભળાટ ર્ી ગ્ો હતો 
કારણ ક ેકવોરનટાઈન સેંટરરાંથી ડિસ્ાર્જ 
રળ્ા પછી આ કર્્જ ારી ઘર ેગ્ો ત્ારે 
એનુ ં સવાગત કરવારાં આવ્ુ ં હતંુ. 
આરોગ્ ઝવભાગ ેકનેદ્રની નવી રાગ્જદર્જક 
સૂ્ નાઓનો દાખલો નાગડરકોન ેઆપ્ો 
છ.ે જોક ેઆ પોલીસ કર્્જ ારીન ેફરીથી 
સારવાર રાટ ેલઈ રવારાં આવ્ો છે. 
ભારતી્ તબીબી સરંોિન પડરષદ 
એટલ ે ક ે આઈસીએરઆરના નવા 
ઝન્રો અનસુાર દદીદીરાં લક્ષણો ન 
દખેા્ તો એન ે૧૦ ઝદવસ પછી ડિસ્ાર્જ 
આપવારાં આવર ેઅને તાવ નહી ંહો્ 
તો ત્રણ ઝદવસરાં ડિસ્ાર્જ આપવારાં 

આવર.ે એના રાટ ે કોરોના ટસેટ 
કરવાની રરૂર નથી. દરઝર્ાન બિુવારે 
આઈસીએરઆર ે આપલેી રાઝહતી 
અનસુાર કોરોનાનો વાઈરસ રરીરરાં 
ઝનષ્ક્રિ્ થા્ છતાં એ ટસેટરાં ડિટકેટ થા્ 
છ.ે એટલ ેક ેસમેપલરાં મૃત ઝવષાણુ હો્ 
છતાં આરટી-પીસીઆર ટસેટ પોઝિટીવ 
આવ ે છ ે એર આઈસીએરઆરનું 
રણાવવુ ં છ.ે૪૦ વષીદ્ી  પોલીસ 
કર્્જ ારીન ેએ પોઝિટીવ રણા્ા બાદ 
૧૩ ઝદવસ ેડિસ્ાર્જ આપવારાં આવ્ો 
હતો. રગંળવાર ેડિસ્ાર્જ રળ્ા બાદ એ 
પોતાના ઘર ેગ્ો. આ કર્્જ ારીન ેવિ ુ૭ 
ઝદવસ હોર કવોરનટાઈન રહવેાની સલાહ 
આપવારાં આવી હતી.  

દરઝર્ાન ઘર ેપહોં્વા પહલેા ંઆ 
કર્્જ ારીએ પોતાના સતંોષ રાટ ેખાનગી 
લબેોરટેરીરાં કોરોના ટસેટ કરાવી હતી. 
એ પછી ઘર ેગ્ો ત્ાર ેપોત ેરહ ેછ ેએ 
સોસા્ટીરાં પિોરીઓ તરફતી સવાગત 

કરવારાં આવ્.ુ પણ આ કર્્જ ારી ફરીથી 
કોરોના પોઝિટીવ હોવાનુ ંબીજા ઝદવસે 
જાણ થતા સોસા્ટીના તરાર લોકોને 
આઘાત લાગ્ો હતો. 

રહવેાસીઓએ સથાઝનક ઝરવસનેા 
નગરસવેક રાકરે પાનકરનો સપંક્ક 
સાધ્ો હતો. રાકરે ેકલ્ાણ-િોંબીવલી 
રહાપાઝલકાના આરોગ્ ઝવભાગ સાથે 
સપંક્ક સાિીન ે આ કર્્જ ારીન ે ફરીથી 
સારવાર રાટ ેલઈ રવાની ઝવનતંી કરી 
હતી. રહવેાસીઓની રાગણી પરથી 
દદીદીન ેફરીથી સારવાર રાટ ેલઈ રવારાં 
આવ્ાની રાઝહતી કિેીએરસીના 
આરોગ્ અઝિકારી પ્રઝતભા પાનપાટીલે 
આપી હતી. જોક ેનવા ઝન્રો અનસુાર 
કવોરનટાઈરાં સળગં ૧૦ ઝદવસ કોઈ પણ 
લક્ષણો ન દખેા્ તો ડિસ્ાર્જ આપવારાં 
આવ ેછ.ે આ પોલીસ કર્્જ ારીની પતની, 
પતુ્ર અન ે ભત્રીજાની કોરોના ટસેટ 
નેગટેીવ આવી છે.

કલ્ાણમાં ડિસ્ાર્જ મળ્ા બાદ 
પોલીસ કમ્જ્ારી ફરી પોનિડિવ
સવાગત કરિાર સોસા્િીિા રહેવાસીઓ આઘાતમાં
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લોકિાઉન પછી દેરરાં વેપાર કરવાની 
પદ્ધઝતઓ સંપૂણ્જ બદલાઈ રરે અને 
નવી દષ્ક્ટ, ઉદ્ોગ સાહઝસકતા, 
જ્ાન, ડિઝરટલ ટેકનોલોજી દેરરાં 
ભઝવક્્ના ્ાર રુખ્ પા્ા રહેરે 
અને તેથી વેપારીઓએ પારંપડરક 
વેપારી પ્રણાલીની રગ્ાએ ડિઝરટલ 
િિપથી અપનાવવું જોઈએ, એર 
એરએસએરઈ રંત્રી નીઝતન 
ગિકરીએ રુરિવારે કોનફેિરેરન ઓફ 
ઓલ ઈષ્નિ્ા ટ્ેિસ્જની પડરષદને 
ઝવડિ્ો કોનફરષ્નસંગ થકી સંબોિન 
કરતાં રણાવ્ું હતું. દેરના સવ્જ 
રાજ્ના 100થી વિુ રુખ્ વેપારીઓ 
તેરાં જોિા્ા હતા.

સરકાર એગ્ો એરએસએરઈની 
એક નવી શ્ેણી બનાવવા ઝવ્ારી 
રહી છે, રેરાં ગ્ાર પં્ા્ત સતર પર 

એરએસએરઈ ઉદ્ોગ ઊભા થરે 
અને આવા ઉદ્ોગ સંબંઝિત ગારના 
ઝવકાસરાં ્ોગદાન આપરે. હાઈવે 
પર બંને બારુ સરાટ્ટ ઝવલેર, સરાટ્ટ 
ઝસટી, ઔદ્ોઝગક કલસટર અને અન્ 
સુઝવિાઓ ઊભી કરવાની ્ોરના છે. 
આ પહેલથી લોઝરષ્સટકસનું રાકણ 
ઓછું થરે, વીર અને શ્રનું રોકાણ 
પણ ઓછું થરે અને એરએસએરઈ 
પ્રઝતસપિીદી ડકંરતો પર ગુણવત્ા્ુકત 
પ્રોિકટોનું ઉતપાદન કરી રકરે.

એરએસએરઈ ક્ષેત્ર અંતગ્જત 
વેપારીઓને સારેલ કરવાનું 
આશ્ાસન આપતાં સરકાર દ્ારા 
વેપારીઓને સહા્ રરૂર રળવી 
જોઈએ. દેરની અથ્જવ્વસથા રાટે 
તે વિુ રહત્વપૂણ્જ છે. વ્ાવસાઝ્ક 
સરુદા્ે બહેતર વ્ાવસાઝ્ક 
સંભાવનાઓની ખોર કરતાં રહેવું 
જોઈએ અને સવ્જશ્ેક્્ઠ વેપાર કરવા 

રાટે પ્રગઝતરીલ ટેકઝનકથી સમૃદ્ધ 
રહેવું જોઈએ, એર તેરણે રણાવ્ું 
હતું.દેર આરે સૌથી ઝવકટ ષ્સથઝતનો 
સારનો કરી રહ્ો છે. કોરોનાએ ઘણી 
બિી અથ્જવ્વસથાઓને બરબાદ 
કરી નાખી છે. વત્જરાન ષ્સથઝતરાંથી 
ઊભરી આવવા રાટે બજારરાં બહેતર 
પ્રવાઝહતા બહુ રરૂરી છે. ખેિૂતોને 
વે્ાણ રષ્કત વિારવાની રરૂર 
છે અને કૃઝષ ક્ષેત્રરાં નવી ટેકઝનક 
અપનાવવી સર્ની રરૂર છે.

વેપારીઓએ ફરીથી વેપાર રરૂ કરે 
ત્ારે વ્વહારોરાં પડરવત્જન લાવવાનું 
રરૂરી છે. હકારાતરકતા અને 
આતરઝવશ્ાસનાં િોરણો વેપારીઓ 
અને ઉદ્ોગો વચ્ે ઝવકઝસત કરવાની 
રરૂર છે, એર તેરણે રણાવ્ું હતું. 
પ્રસતાવનાં પ્રવીણ ખંિેલવાલે બાંિી 
હતી, એર કેઈટના રાક્ટ્ી્ વડરક્્ઠ 
ઉપાધ્ક્ષ કીઝત્જ રાણાએ રણાવ્ું હતું.

સરકાર એગ્ો MSMEિા િવા 
સેકિરિી ર્િા કરશેઃ ગિકરી
વેપારીઓિે MSME સેવા ક્ેત્રમાં સામેલ કરાશે
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રહારાક્ટ્ પોલીસે રુરિવારે રણાવ્ું 
હતું કે રુંબઈરાં છેલલા 48 કલાકરાં 
278 રેટલા પોલીસ કર્જ્ારીઓનું 
પડરણાર કોઝવિ -19 પોઝિડટવ 
આવ્ું છે. આ સાથે રાજ્ના 
પોઝિડટવ આવેલા પોલીસ 
કર્જ્ારીઓની સંખ્ા 1,666 
પર પહોં્ી ગઈ છે, રેરાં 473 
કર્જ્ારીઓ સાજા થ્ા છે અને 17 
પોલીસનાં રોત થ્ાં છે. હાલરાં, 
1,177 સઝરિ્ કેસ છે.

ઝવલે પાલલે પોલીસ સટેરનના 
હેિ કોસટેબલ અરુણ ફિતરે (55)
એ કોરોના વાઈરસથી જીવ ગુરાવ્ો 
હતો. 9 રેથી કોરોના સાથે ફિતરે 
લિતા હતા. િીજીપી અને રહારાક્ટ્ 
પોલીસના તરાર રેનક અઝિકારીઓ 
ફિતરે પડરવારને સાંતવન આપ્ું 
હતું. પોલીસ કર્જ્ારીઓ ઝદવસ- 
રાત રસતાઓ પર ઊતરીને પેટ્ોઝલંગ 
કરી રહ્ા છે.રાજ્ પોલીસે પોતાના 
COVID-19 સંબંઝિત એકરન 
ડરપોટ્ટરાં રાઝહતી આપી છે કે, આ 
રહારારી દરઝર્ાન ફરર પર હતા 
ત્ારે 86 રેટલા પોલીસ રવાન 
ઘા્લ થ્ા હતા અને લોકિાઉનની 
રુદત દરઝર્ાન પોલીસ કર્જ્ારીઓ 
પર હુરલો કરવાના કેસોરાં 823 
આરોપીની િરપકિ કરવારાં આવી 
છે. રાજ્રાં અત્ાર સુિીરાં 41 
રેટલા તબીબી અઝિકારીઓ પર 
હુરલો કરવારાં આવ્ો છે.

લોકિાઉન રાગ્જદઝર્જકાના ભંગ 
બદલ અત્ાર સુિીરાં કુલ 22,543 
લોકોની િરપકિ કરવારાં આવી છે, 
69,046 વાહનો રપત કરવારાં 
આવ્ાં છે અને આરોપીઓ પાસેથી 
5,19,63,497 રૂઝપ્ાનો દંિ વસૂલ 
કરવારાં આવ્ો છે.

છેલ્ા 48 ્ક્ા્કમાં 
278 પો્ીસ ્કમીમીઓ 
્કોરોનાગ્રસ્ત બન્ા
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રુખ્ રંત્રી ઉદ્ધવ ્ઠાકરે ઝવરુદ્ધ વાંિારનક ડટપપણી 
કરવા રાટે બાંદરા પોલીસ સટેરનરાં વેબ આિાડરત 
ડિકરનરીના અકાઉનટ િારક સારે ગુનો દાખલ 
કરવારાં આવ્ો છે. આ ફડર્ાદ ઝરવસેનાની ્ુવા 
પાંખની કોર કઝરટીના સભ્ રાહુલ કનાલ દ્ારા 
નોંિાવવારાં આવી છે. જોકે આરોપીની ઓળખ હરુ 
સથાઝપત થઈ નથી.

પોલીસે અબ્જન ડિકરનરી સારે જાહેરરાં અશ્ીલ 
કૃત્ો અથવા રબદો સંબંિી કલર 294 હે્ઠળ આરોપી 
સારે એફઆઈઆર દાખલ ્કરી છે. પોલીસે રણાવ્ું 
કે અરે તપાસ રરૂ કરી છે. સાઈબર સેલને પણ જાણ 
કરી છે. આરોપીની ઓળખ હરુ સથાઝપત થઈ નથી. 
અબ્જન ડિકરનરી અઝરક્ટ રબદો અને વાક્ો રાટેની 
રિાઉિ સોસ્જિ ઓનલાઈન ડિકરનરી છે.

 કનાલે રણાવ્ું હતું કે હું હાલરાં રારું ષ્્વટર 
હેનિલ બ્ાઉિ કરતો હતો ત્ારે રારી સ્્જ ઝલસટરાં આ 
્વીટ રળ્ું હતું, રેરાં અરારા આદરણી્ નેતા સારે 
વાંિારનક ડટપપણી કરવારાં આવી હોવાથી રેં પોલીસ 
ફડર્ાદ નોંિાવી છે. આ ડટપપણી 4 રેએ કરવારાં 
આવી હતી, પરંતુ રને હાલરાં રળતાં ર રેં પોલીસનો 
સંપક્ક ક્યો હતો, એર તેણે રણાવ્ું હતું.

મુખ્મંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે 
નવરુદ્ધ વાંધારિક ડિપપણી 
કરિાર સામે ગુિો દાખલ

ભાસ્કર ન્યૂઝ | મુંબઈ

રુંબઈ સઝહત રાજ્રાં કોરોનાએ 
રાિા રૂકી છે. છેલલા થોિા ઝદવસથી 
રંત્રાલ્રાં પણ કોરોના ઘૂસી ગ્ો 
છે અને હવે એક પ્રિાન સઝ્વને પણ 
કોરોના લાગુ થ્ો છે.્ાર ઝદવસ પૂવલે 
આ સઝ્વની તઝબ્ત રંત્રાલ્રાં 
ર બગિી ગઈ હતી. આથી તેરણે 
પોતાની તપાસ કરાવવાનો ઝનણ્જ્ 
લીિો હતો. તેરાં ડરિલટ પોઝિડટવ 
આવ્ું છે. આથી આ પ્રિાન સઝ્વને 
તાતકાઝલક રુંબઈની એક નારાંડકત 
હોષ્સપટલરાં દાખલ કરવારાં 
આવ્ા છે. ખાસ કરીને આ સનદી 
અઝિકારીની પતની િોકટર હોવાથી 
પઝતને તાતકાઝલક હોષ્સપટલરાં 
દાખલ કરવાની સલાહ આપી 
હતી.સારાન્ પ્રરાસન ઝવભાગના 
પ્રિાન સઝ્વ, અન્ ઝવભાગરાં 
કાર કરનારા એક ઉપસઝ્વને પણ 
અગાઉ કોપોના લાગુ થ્ો છે. હવે 
પ્રિાન સઝ્વનો તેરાં ઉરેરો થ્ો છે.

મંત્રાલ્િા 
વધુ એક પ્રધાિ 
સન્વિે કોરોિા

મંુબઈ | રધ્ અને પઝચિર રેલવેના ૯૫ કર્જ્ારીઓને 
કોરોનાનું સંરિરણ થ્ું છે. છેલલા ્ૌદ ઝદવસરાં 
કોરોનાનું સંરિરણ થ્ેલા ૩૯ કર્જ્ારીઓનો ઉરેરો 
થવાથી એરાં રોટો વિારો થ્ો છે. આ બિા પર 
રુંબઈની રગજીવનરાર હોષ્સપટલરાં સારવાર 
્ાલુ છે. કોરોનાના સંરિરણવાળા કર્જ્ારીઓરાં 
રધ્ રેલવેના ૫૬ અને પઝચિર રેલવેના ૩૯ 

કર્જ્ારીઓનો સરાવેર છે. રગજીવનરાર 
હોષ્સપટલરાં અત્ારે કુલ ૧૪૩ દદીદીઓ સારવાર 
લઈ રહ્ા છે રેરાં ૧૦૦ રણને કોરોનાનું સંરિરણ છે. 

એરાં રેલવેના કર્જ્ારીઓ સઝહત અન્ 
દદીદીઓનો સરાવેર છે. કોરોનાગ્સતોરાં રેલવે 
સુરક્ષા દળના કર્જ્ારીઓ સાથે ર ટેકઝનકલ 
ઝવભાગના કર્જ્ારીઓ, એકસપ્રેસ ટ્ેનોના લોકો 

પાઈલટ, હોષ્સપટલના િોકટર, ઝનવૃત્ કર્જ્ારીઓ 
છે. ગુરુવારે ૧૪ રણને ઘરે રવાની રજા આપવારાં 
આવી હતી. રેલવે કર્જ્ારીઓ ઉપરાંત રુંબઈ 
ઉપનગરી્ રેલવેરાં ગુનાઓ પર અંકુર રાખનારા 
રેલવે પોલીસ પણ કોરોનાના ભરિારાંથી બ્ી 
રક્ા નથી. છેલલા બે ઝદવસરાં ૨ રેલવે પોલીસોને 
કોરોનાનું સંરિરણ થ્ું છે.

મધ્ અિે પ. રેલવેિા ૯૫ કમીમીઓિે કોરોિાિું સંક્રમણ 
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દેરના 20 ટકા કોરોનાના દરદીઓ 
રહારાક્ટ્રાં હોઈ રાજ્ સરકારની 
ઝનષ્ક્રિ્તા સતત જોવા રળી રહી છે. 
રાજ્ સરકાર અને તેના રંત્રી આભાસી 
દુઝન્ારાં જીવી રહ્ા છે, સોઝર્લ 
ઝરડિ્ા પર પેઈિ ગેનગ તૈ્ાર કરીને અને 
અરુક લોકોને પોતાના પ્રવકતા બનાવીને 
લિાઈ જીતીરું એવું સરકારને લાગે છે. 
કોરોના સાથે લિાઈ રાટે ઉપા્્ોરના 
કરવારાં રહાઝવકાસ આઘાિીની સરકાર 
ઝનક્ફળ નીવિી હોવાની ટીકા ટીકા રુરિવારે 
ભૂતપૂવ્જ રુખ્ રંત્રી અને ઝવિાનસભારાં 
ઝવરોિી પક્ષ નેતા દેવેનદ્ર ફિણવીસે કરી 
હતી. ભારપે રુરિવારે રારું આંગણું, રારું 
રણ નાર આંદોલનની હાકલ કરી હતી.

કોરોનાના દરદીઓની સંખ્ા રોર વિી 
રહી છે. તેરાં સરકારની ઝનષ્ક્રિ્તા દેખાઈ 
રહી છે. જોકે ગ્ાઉનિ ડર્ાઝલટી અલગ છે. 

રોટા પ્રરાણરાં રનતા, લોકોરાં અસંતોષ 
પેદા થ્ો છે. દરદીઓનો ઉપ્ાર નથી. 
આ્ઠ- આ્ઠ કલાક તેરને પર રસતાઓ 
પર ફરવું પિે છે. એમબ્ુલનસ રળતી 

નથી. સરકારી 
હોષ્સપટલોરાં 
દાખલ થવા 
રાટે રગ્ા 
નથી.

ખાનગી 
હોષ્સપટલોરાં 
દર રૂ. 

30,000થી ્ાલુ થા્ છે. કલ્ાણ- 
િોંઝબવલી, થાણેરાં આઈસી્ુ રાટે 
ઝદવસરાં રૂ. 10,000 વસૂલ કરવારાં આવે 
છે. સારાન્ નાગડરકોને ઉપ્ાર લેવાનું 
રક્ નથી. કોરોનાના દરદીઓ પોઝિડટવ 
આવવાનું પ્રરાણ દેરરં ્ાર ટકા હોઈ 
રહારાક્ટ્રાં 12.5 ટકા છે, જ્ારે રુંબઈરાં 
13.5 ટકા છે. રોટા પા્ે રાજ્રાં, 

રુંબઈરાં કોરોનાનો પ્રસાર થ્ો છે.  સવ્જ 
રહાનગર, રહાપાઝલકાઓરાં રોટે પા્ે 
કોરોના ફેલા્ો હોઈ રાજ્ સરકારે તેની 
સાથે રુકાબલો કરવા રાટે કોઈ તૈ્ારી કરી 
નથી. બીકેસી સેનટર બે ઝદવસરાં ભરાઈ 
રરે એવી પડરષ્સથઝત છે. વરસાદ પિતાં રું 
થરે તે ખબર નથી. દરદીઓની વ્વસથા 
સંબંિરાં રાજ્ સરકાર તરફથી કોઈ પણ 
્ોગ્ પગલાં લેવારાં આવતાં નથી, એવી 
ટીકા તેરણે કરી હતી.

કેનદ્ર સરકારે રૂ. 20 લાખ કરોિનું પેકેર 
જાહેર ક્ુું છે, પરંતુ રાજ્ સરકાર વતી 
એક રાતી પાઈનું પેકેર પણ આપવારાં 
આવ્ું નથી. રાજ્ સરકાર બરોબર કાર 
કરતી નથી. અન્ રાજ્ોએ રદદ જાહેર 
કરી છે, પરંતુ રહારાક્ટ્ સરકાર એક નવો 
પૈસો ખ્્જ કરવા તૈ્ાર નથી. કેનદ્રએ 
રાજ્ને વિારાનું ભંિોળ આપ્ું હોઈ 
રેરન પણ પૂરું પાડું છે, એર પણ તેરણે 
રણાવ્ું હતું.

રાજ્ સરકાર નિષ્ક્ક્ર્ઃ પૈસા ખ્્જ 
કરવા તૈ્ાર િથીઃ દેવેન્દ્ર ફિણવીસ
રાજ્ સરકાર અિે મંત્રીઓ આભાસી રગતમાં જીવી રહ્ા છે એવો િોણો
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