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મુંબઈ

રાજ્ય સરકાર નિષ્ક્રિયઃ પૈસા ખર્ચ
કરવા તૈયાર નથીઃ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ

રાજ્ય સરકાર અને મંત્રીઓ આભાસી જગતમાં જીવી રહ્યા છે એવો ટોણો
ભાસ્કર ન્યૂઝ | મુંબઈ

દેશના 20 ટકા કોરોનાના દરદીઓ
મહારાષ્ટ્રમાં હોઈ રાજ્ય સરકારની
નિષ્ક્રિયતા સતત જોવા મળી રહી છે.
રાજ્ય સરકાર અને તેના મંત્રી આભાસી
દુનિયામાં જીવી રહ્યા છે, સોશિયલ
મિડિયા પર પેઈડ ગેન્ગ તૈયાર કરીને અને
અમુક લોકોને પોતાના પ્રવક્તા બનાવીને
લડાઈ જીતીશું એવું સરકારને લાગે છે.
કોરોના સાથે લડાઈ માટે ઉપાયયોજના
કરવામાં મહાવિકાસ આઘાડીની સરકાર
નિષ્ફળ નીવડી હોવાની ટીકા ટીકા શુક્રવારે
ભૂતપૂર્વ મુખ્ય મંત્રી અને વિધાનસભામાં
વિરોધી પક્ષ નેતા દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કરી
હતી. ભાજપે શુક્રવારે મારું આંગણું, મારું
રણ નામ આંદોલનની હાકલ કરી હતી.
કોરોનાના દરદીઓની સંખ્યા રોજ વધી
રહી છે. તેમાં સરકારની નિષ્ક્રિયતા દેખાઈ
રહી છે. જોકે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી અલગ છે.

મોટા પ્રમાણમાં જનતા, લોકોમાં અસંતોષ
પેદા થયો છે. દરદીઓનો ઉપચાર નથી.
આઠ- આઠ કલાક તેમને પર રસ્તાઓ
પર ફરવું પડે છે. એમ્બ્યુલન્સ મળતી
નથી. સરકારી
હોસ્પિટલોમાં
દાખલ થવા
માટે જગ્યા
નથી.
ખાનગી
હોસ્પિટલોમાં
દર
રૂ.
30,000થી ચાલુ થાય છે. કલ્યાણડોંબિવલી, થાણેમાં આઈસીયુ માટે
દિવસમાં રૂ. 10,000 વસૂલ કરવામાં આવે
છે. સામાન્ય નાગરિકોને ઉપચાર લેવાનું
શક્ય નથી. કોરોનાના દરદીઓ પોઝિટિવ
આવવાનું પ્રમાણ દેશમં ચાર ટકા હોઈ
મહારાષ્ટ્રમાં 12.5 ટકા છે, જ્યારે મુંબઈમાં
13.5 ટકા છે. મોટા પાયે રાજ્યમાં,

મુંબઈમાં કોરોનાનો પ્રસાર થયો છે. સર્વ
મહાનગર, મહાપાલિકાઓમાં મોટે પાયે
કોરોના ફેલાયો હોઈ રાજ્ય સરકારે તેની
સાથે મુકાબલો કરવા માટે કોઈ તૈયારી કરી
નથી. બીકેસી સેન્ટર બે દિવસમાં ભરાઈ
જશે એવી પરિસ્થિતિ છે. વરસાદ પડતાં શું
થશે તે ખબર નથી. દરદીઓની વ્યવસ્થા
સંબંધમાં રાજ્ય સરકાર તરફથી કોઈ પણ
યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવતાં નથી, એવી
ટીકા તેમણે કરી હતી.
કેન્દ્ર સરકારે રૂ. 20 લાખ કરોડનું પેકેજ
જાહેર કર્યું છે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર વતી
એક રાતી પાઈનું પેકેજ પણ આપવામાં
આવ્યું નથી. રાજ્ય સરકાર બરોબર કામ
કરતી નથી. અન્ય રાજ્યોએ મદદ જાહેર
કરી છે, પરંતુ મહારાષ્ટ્ર સરકાર એક નવો
પૈસો ખર્ચ કરવા તૈયાર નથી. કેન્દ્રએ
રાજ્યને વધારાનું ભંડોળ આપ્યું હોઈ
રેશન પણ પૂરું પાડ્યું છે, એમ પણ તેમણે
જણાવ્યું હતું.

કલ્યાણમાં ડિસ્ચાર્જ મળ્યા બાદ
પોલીસ કર્મચારી ફરી પોઝિટિવ
સ્વાગત કરનાર સોસાયટીના રહેવાસીઓ આઘાતમાં
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સારવાર લઈને ડિસ્ચાર્જ આપ્યા બાદ
પોલીસ કર્મચારી ફરીથી કોરોના પોઝિટીવ
થયાની ઘટના કલ્યાણમાં બની હતી.
એ પછી સંબધં િત કર્મચારી રહે છે એ
સોસાયટીમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો
કારણ કે ક્વોરન્ટાઈન સેંટરમાંથી ડિસ્ચાર્જ
મળ્યા પછી આ કર્મચારી ઘરે ગયો ત્યારે
એનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતુ.ં
આરોગ્ય વિભાગે કેન્દ્રની નવી માર્ગદર્શક
સૂચનાઓનો દાખલો નાગરિકોને આપ્યો
છે. જોકે આ પોલીસ કર્મચારીને ફરીથી
સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો છે.
ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદ
એટલે કે આઈસીએમઆરના નવા
નિયમો અનુસાર દર્દીમાં લક્ષણો ન
દેખાય તો એને ૧૦ દિવસ પછી ડિસ્ચાર્જ
આપવામાં આવશે અને તાવ નહીં હોય
તો ત્રણ દિવસમાં ડિસ્ચાર્જ આપવામાં

છેલ્લા 48 કલાકમાં
278 પોલીસ કર્મીઓ
કોરોનાગ્રસ્ત બન્યા
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મહારાષ્ટ્ર પોલીસે શુક્રવારે જણાવ્યું
હતું કે મુંબઈમાં છેલ્લા 48 કલાકમાં
278 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓનું
પરિણામ કોવિડ -19 પોઝિટિવ
આવ્યું છે. આ સાથે રાજ્યના
પોઝિટિવ આવેલા પોલીસ
કર્મચારીઓની સંખ્યા 1,666
પર પહોંચી ગઈ છે, જેમાં 473
કર્મચારીઓ સાજા થયા છે અને 17
પોલીસનાં મોત થયાં છે. હાલમાં,
1,177 સક્રિય કેસ છે.
વિલે પાર્લે પોલીસ સ્ટેશનના
હેડ કોસ્ટેબલ અરુણ ફડતરે (55)
એ કોરોના વાઈરસથી જીવ ગુમાવ્યો
હતો. 9 મેથી કોરોના સાથે ફડતરે
લડતા હતા. ડીજીપી અને મહારાષ્ટ્ર
પોલીસના તમામ રેન્ક અધિકારીઓ
ફડતરે પરિવારને સાંત્વન આપ્યું
હતું. પોલીસ કર્મચારીઓ દિવસરાત રસ્તાઓ પર ઊતરીને પેટ્રોલિંગ
કરી રહ્યા છે.રાજ્ય પોલીસે પોતાના
COVID-19 સંબંધિત એક્શન
રિપોર્ટમાં માહિતી આપી છે કે, આ
મહામારી દરમિયાન ફરજ પર હતા
ત્યારે 86 જેટલા પોલીસ જવાન
ઘાયલ થયા હતા અને લોકડાઉનની
મુદત દરમિયાન પોલીસ કર્મચારીઓ
પર હુમલો કરવાના કેસોમાં 823
આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી
છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 41
જેટલા તબીબી અધિકારીઓ પર
હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.
લોકડાઉન માર્ગદર્શિકાના ભંગ
બદલ અત્યાર સુધીમાં કુલ 22,543
લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે,
69,046 વાહનો જપ્ત કરવામાં
આવ્યાં છે અને આરોપીઓ પાસેથી
5,19,63,497 રૂપિયાનો દંડ વસૂલ
કરવામાં આવ્યો છે.

આવશે. એના માટે કોરોના ટેસ્ટ
કરવાની જરૂર નથી. દરમિયાન બુધવારે
આઈસીએમઆરે આપેલી માહિતી
અનુસાર કોરોનાનો વાઈરસ શરીરમાં
નિષ્ક્રિય થાય છતાં એ ટેસ્ટમાં ડિટેક્ટ થાય
છે. એટલે કે સેમ્પલમાં મૃત વિષાણુ હોય
છતાં આરટી-પીસીઆર ટેસ્ટ પોઝિટીવ
આવે છે એમ આઈસીએમઆરનું
જણાવવું છે.૪૦ વર્ષીય પોલીસ
કર્મચારીને એ પોઝિટીવ જણાયા બાદ
૧૩ દિવસે ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવ્યો
હતો. મંગળવારે ડિસ્ચાર્જ મળ્યા બાદ એ
પોતાના ઘરે ગયો. આ કર્મચારીને વધુ ૭
દિવસ હોમ ક્વોરન્ટાઈન રહેવાની સલાહ
આપવામાં આવી હતી.
દરમિયાન ઘરે પહોંચવા પહેલાં આ
કર્મચારીએ પોતાના સંતોષ માટે ખાનગી
લેબોરેટરીમાં કોરોના ટેસ્ટ કરાવી હતી.
એ પછી ઘરે ગયો ત્યારે પોતે રહે છે એ
સોસાયટીમાં પડોશીઓ તરફતી સ્વાગત

કરવામાં આવ્યુ. પણ આ કર્મચારી ફરીથી
કોરોના પોઝિટીવ હોવાનું બીજા દિવસે
જાણ થતા સોસાયટીના તમામ લોકોને
આઘાત લાગ્યો હતો.
રહેવાસીઓએ સ્થાનિક શિવસેના
નગરસેવક રાકેશ પાનકરનો સંપર્ક
સાધ્યો હતો. રાકેશે કલ્યાણ-ડોંબીવલી
મહાપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ સાથે
સંપર્ક સાધીને આ કર્મચારીને ફરીથી
સારવાર માટે લઈ જવાની વિનંતી કરી
હતી. રહેવાસીઓની માગણી પરથી
દર્દીને ફરીથી સારવાર માટે લઈ જવામાં
આવ્યાની માહિતી કેડીએમસીના
આરોગ્ય અધિકારી પ્રતિભા પાનપાટીલે
આપી હતી. જોકે નવા નિયમો અનુસાર
ક્વોરન્ટાઈમાં સળંગ ૧૦ દિવસ કોઈ પણ
લક્ષણો ન દેખાય તો ડિસ્ચાર્જ આપવામાં
આવે છે. આ પોલીસ કર્મચારીની પત્ની,
પુત્ર અને ભત્રીજાની કોરોના ટેસ્ટ
નેગટે ીવ આવી છે.

મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે
વિરુદ્ધ વાંધાજનક ટિપ્પણી
કરનાર સામે ગુનો દાખલ
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મુખ્ય મંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે વિરુદ્ધ વાંધાજનક ટિપ્પણી
કરવા માટે બાંદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં વેબ આધારિત
ડિક્શનરીના અકાઉન્ટ ધારક સામે ગુનો દાખલ
કરવામાં આવ્યો છે. આ ફરિયાદ શિવસેનાની યુવા
પાંખની કોર કમિટીના સભ્ય રાહુલ કનાલ દ્વારા
નોંધાવવામાં આવી છે. જોકે આરોપીની ઓળખ હજુ
સ્થાપિત થઈ નથી.
પોલીસે અર્બન ડિકશનરી સામે જાહેરમાં અશ્લીલ
કૃત્યો અથવા શબ્દો સંબંધી કલમ 294 હેઠળ આરોપી
સામે એફઆઈઆર દાખલ યકરી છે. પોલીસે જણાવ્યું
કે અમે તપાસ શરૂ કરી છે. સાઈબર સેલને પણ જાણ
કરી છે. આરોપીની ઓળખ હજુ સ્થાપિત થઈ નથી.
અર્બન ડિકશનરી અશિષ્ટ શબ્દો અને વાક્યો માટેની
ક્રાઉડ સોર્સડ ઓનલાઈન ડિક્શનરી છે.
કનાલે જણાવ્યું હતું કે હું હાલમાં મારું ટ્વિટર
હેન્ડલ બ્રાઉઝ કરતો હતો ત્યારે મારી સર્ચ લિસ્ટમાં આ
ટ્વીટ મળ્યું હતું, જેમાં અમારા આદરણીય નેતા સામે
વાંધાજનક ટિપ્પણી કરવામાં આવી હોવાથી મેં પોલીસ
ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ ટિપ્પણી 4 મેએ કરવામાં
આવી હતી, પરંતુ મને હાલમાં મળતાં જ મેં પોલીસનો
સંપર્ક કર્યો હતો, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.

મંત્રાલયના
વધુ એક પ્રધાન
સચિવને કોરોના
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સરકાર એગ્રો MSMEના નવા
સેક્ટરની રચના કરશેઃ ગડકરી
વેપારીઓને MSME સેવા ક્ષેત્રમાં સામેલ કરાશે
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લોકડાઉન પછી દેશમાં વેપાર કરવાની
પદ્ધતિઓ સંપૂર્ણ બદલાઈ જશે અને
નવી દષ્ટિ, ઉદ્યોગ સાહસિકતા,
જ્ઞાન, ડિજિટલ ટેકનોલોજી દેશમાં
ભવિષ્યના ચાર મુખ્ય પાયા રહેશે
અને તેથી વેપારીઓએ પારંપરિક
વેપારી પ્રણાલીની જગ્યાએ ડિજિટલ
ઝડપથી અપનાવવું જોઈએ, એમ
એમએસએમઈ મંત્રી નીતિન
ગડકરીએ શુક્રવારે કોન્ફેડરેશન ઓફ
ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડર્સની પરિષદને
વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ થકી સંબોધન
કરતાં જણાવ્યું હતું. દેશના સર્વ
રાજ્યના 100થી વધુ મુખ્ય વેપારીઓ
તેમાં જોડાયા હતા.
સરકાર એગ્રો એમએસએમઈની
એક નવી શ્રેણી બનાવવા વિચારી
રહી છે, જેમાં ગ્રામ પંચાયત સ્તર પર

એમએસએમઈ ઉદ્યોગ ઊભા થશે
અને આવા ઉદ્યોગ સંબંધિત ગામના
વિકાસમાં યોગદાન આપશે. હાઈવે
પર બંને બાજુ સ્માર્ટ વિલેજ, સ્માર્ટ
સિટી, ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટર અને અન્ય
સુવિધાઓ ઊભી કરવાની યોજના છે.
આ પહેલથી લોજિસ્ટિક્સનું રાકણ
ઓછું થશે, વીજ અને શ્રમનું રોકાણ
પણ ઓછું થશે અને એમએસએમઈ
પ્રતિસ્પર્ધી કિંમતો પર ગુણવત્તાયુક્ત
પ્રોડક્ટોનું ઉત્પાદન કરી શકશે.
એમએસએમઈ ક્ષેત્ર અંતર્ગત
વેપારીઓને સામેલ કરવાનું
આશ્વાસન આપતાં સરકાર દ્વારા
વેપારીઓને સહાય જરૂર મળવી
જોઈએ. દેશની અર્થવ્યવસ્થા માટે
તે વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. વ્યાવસાયિક
સમુદાયે બહેતર વ્યાવસાયિક
સંભાવનાઓની ખોજ કરતાં રહેવું
જોઈએ અને સર્વશ્રેષ્ઠ વેપાર કરવા

માટે પ્રગતિશીલ ટેકનિકથી સમૃદ્ધ
રહેવું જોઈએ, એમ તેમણે જણાવ્યું
હતું.દેશ આજે સૌથી વિકટ સ્થિતિનો
સામનો કરી રહ્યો છે. કોરોનાએ ઘણી
બધી અર્થવ્યવસ્થાઓને બરબાદ
કરી નાખી છે. વર્તમાન સ્થિતિમાંથી
ઊભરી આવવા માટે બજારમાં બહેતર
પ્રવાહિતા બહુ જરૂરી છે. ખેડૂતોને
વેચાણ શક્તિ વધારવાની જરૂર
છે અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં નવી ટેકનિક
અપનાવવી સમયની જરૂર છે.
વેપારીઓએ ફરીથી વેપાર શરૂ કરે
ત્યારે વ્યવહારોમાં પરિવર્તન લાવવાનું
જરૂરી છે. હકારાત્મકતા અને
આત્મવિશ્વાસનાં ધોરણો વેપારીઓ
અને ઉદ્યોગો વચ્ચે વિકસિત કરવાની
જરૂર છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
પ્રસ્તાવનાં પ્રવીણ ખંડેલવાલે બાંધી
હતી, એમ કેઈટના રાષ્ટ્રીય વરિષ્ઠ
ઉપાધ્યક્ષ કીર્તિ રાણાએ જણાવ્યું હતું.

મધ્ય અને પ. રેલવેના ૯૫ કર્મીઓને કોરોનાનું સંક્રમણ

મુંબઈ | મધ્ય અને પશ્ચિમ રેલવેના ૯૫ કર્મચારીઓને
કોરોનાનું સંક્રમણ થયું છે. છેલ્લા ચૌદ દિવસમાં
કોરોનાનું સંક્રમણ થયેલા ૩૯ કર્મચારીઓનો ઉમેરો
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થવાથી એમાં મોટો વધારો થયો છે. આ બધા પર
મુંબઈની જગજીવનરામ હોસ્પિટલમાં સારવાર
મુંબઈ સહિત રાજ્યમાં કોરોનાએ ચાલુ છે. કોરોનાના સંક્રમણવાળા કર્મચારીઓમાં
માઝા મૂકી છે. છેલ્લા થોડા દિવસથી મધ્ય રેલવેના ૫૬ અને પશ્ચિમ રેલવેના ૩૯
મંત્રાલયમાં પણ કોરોના ઘૂસી ગયો
છે અને હવે એક પ્રધાન સચિવને પણ
કોરોના લાગુ થયો છે.ચાર દિવસ પૂર્વે
આ સચિવની તબિયત મંત્રાલયમાં
જ બગડી ગઈ હતી. આથી તેમણે
પોતાની તપાસ કરાવવાનો નિર્ણય
લીધો હતો. તેમાં રિઝલ્ટ પોઝિટિવ
આવ્યું છે. આથી આ પ્રધાન સચિવને
તાત્કાલિક મુંબઈની એક નામાંકિત
હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં
આવ્યા છે. ખાસ કરીને આ સનદી
અધિકારીની પત્ની ડોક્ટર હોવાથી
પતિને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં
દાખલ કરવાની સલાહ આપી
હતી.સામાન્ય પ્રશાસન વિભાગના
પ્રધાન સચિવ, અન્ય વિભાગમાં
કામ કરનારા એક ઉપસચિવને પણ
અગાઉ કોપોના લાગુ થયો છે. હવે
પ્રધાન સચિવનો તેમાં ઉમેરો થયો છે.

કર્મચારીઓનો સમાવેશ છે. જગજીવનરામ
હોસ્પિટલમાં અત્યારે કુલ ૧૪૩ દર્દીઓ સારવાર
લઈ રહ્યા છે જેમાં ૧૦૦ જણને કોરોનાનું સંક્રમણ છે.
એમાં રેલવેના કર્મચારીઓ સહિત અન્ય
દર્દીઓનો સમાવેશ છે. કોરોનાગ્રસ્તોમાં રેલવે
સુરક્ષા દળના કર્મચારીઓ સાથે જ ટેકનિકલ
વિભાગના કર્મચારીઓ, એક્સપ્રેસ ટ્રેનોના લોકો

પાઈલટ, હોસ્પિટલના ડોકટર, નિવૃત્ત કર્મચારીઓ
છે. ગુરુવારે ૧૪ જણને ઘરે જવાની રજા આપવામાં
આવી હતી. રેલવે કર્મચારીઓ ઉપરાંત મુંબઈ
ઉપનગરીય રેલવેમાં ગુનાઓ પર અંકુશ રાખનારા
રેલવે પોલીસ પણ કોરોનાના ભરડામાંથી બચી
શક્યા નથી. છેલ્લા બે દિવસમાં ૨ રેલવે પોલીસોને
કોરોનાનું સંક્રમણ થયું છે.

