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ગોમતીપુરમાં ફેટરયાઓનો રાજયોની સરકાર ટ્રેનની ટિટકિ ખર્ચ ભોગવશે રાજ્યમાં 5 દિવસમાં ગરમી 42થી 45 ડિગ્ી પહોંચવાની શક્યતા
યુ
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ડ
ના
મસિર સિરેશન પર પથથરમારો
હરેલથકાડ્ડ ન મળતા ફેટરયાઓ ઉશકેરાયા શ્રમમકોને ભાડામાંથી રાહત
સનરિ્ય થતા આગામી 5 નિવસ
િરનમ્યાન અમિાવાિ સનિત
રાજ્યમાં મધ્ય અને લોઅર લેવલે રાજ્યનાં મોટિાભાગનાં નવસતારોમાં
એન્ટિ સા્યકલોનનક સરક્યયુલેશન નિટિવેવનયું મોજયુ ફરી વળશે તેમ જ
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શિેરમાં ફેડર્યાઓ માટિે પણ િવે
િેલથકાિ્ડ ફરનજ્યાત કરા્યયું છે, અને
જેની પાસે વે્િરકાિ્ડ ન િો્ય તેમને
િેલથકાિ્ડ ન અપાતા ગોમતીપયુરમાં
ફેડર્યાઓ મસટિર સટિેશન પર જ
પથથરમારો ક્યયો િતો તેમ જ
ટિેબલની પણ તોિફોિ કરી િતી.
ગોમતીપયુરના કોપયોરેટિર ઇકબાલ
શેખે જણાવ્યયું કે, એક તરફ મ્યયુનન.
ફેડર્યાઓ માટિે િેલથ લા્યસ્સ
ફરજી્યાત બનાવ્યયું છે. શિેરમાં
અનેક લોકો શાકભાજી સનિતની
કેટિલીક ચીજવસતયુઓનયું વેચાણ કરી
ગયુજરાન ચલાવે છે ત્યારે તેમને
િેલથકાિ્ડ આપવામા આવવયું જોઈએ.
સોમવારે ગોમતીપયુર ચકુડિ્યા
મિાિેવ નજીક મસટિર સટિેશનમાં

િેલથકાિ્ડ આપવાની કામગીરી
શરૂ કરી િતી. જોકે ત્યાં આવનાર
લોકોને જેમની પાસે વે્િરકાિ્ડ
ના િો્ય તેમને આવા િેલથકાિ્ડ
આપવાનો ઈ્કાર કરવામાં આવ્યો
િતો.કલાકો સયુધી લાંબી લાઈનમાં
ઊભા રિેલા ફેડર્યાઓને માત્ર
વે્િરકાિ્ડ ન િોવાના કારણે િેલથકાિ્ડ
ન મળતાં ઉશકેરા્યેલા લોકોએ
પથથરમારો ક્યયો િતો. તેમજ અંિર
કેટિલાક ટિેબલ પણ ઉંધા કરી િીધા
િોવાનયું સયુત્રો દ્ારા જાણવા મળ્યયું
િતયું. આ અંગે પોલીસ પણ ઘટિના
સથળે પિોંચી િતી. જોકે આખરે
સમજાવી તેમને રાજકી્ય અગ્ણીઓ
સમક્ષ રજૂઆત કરવા માટિે સયુચવતાં
અનેક ફેરી્યાઓએ રાજકી્ય
અગ્ણીઓ પાસે જઇને તેમની
મયુશકેલીની રજૂઆત કરી િતી.

સેવા પરમો ધમ્મ: મિિનું અદભ્યાન પયૂણ્ષ

54 શહરેરમાં 1,49,500 પટરવારને
એક અઠવાટડયાનું રાશન પહોંરાડું
િાનની ર્કમ અને ખચ્ષનું દવસતૃત દવવરણ

{ િૈદન્ક ભાસ્કર જયૂથ અને ્કમ્ષચારીઓનું ્યોગિાન
{ વાચ્કો અને દિઝનેસ ભાગીિારો પાસેથી મળેલું િાન
{ આ રીતે જમા થ્યેલી ્કુલ ર્કમ
{ 1.1 લાખ પડરવારને એ્ક અઠવાડિ્યાનું રાશન આપવા થ્યેલો ખચ્ષ
{ ડરલીફ ફંિમાં િચેલી ર્કમ
{ વાચ્કો-દિઝનેસ ભાગીિારો પાસેથી િીજી અપીલ પછી મળેલું િાન
{ આ િાન પર ભાસ્કરે 10% ઉમેરીને િાન આપ્યું
{ ભાસ્કર તરફથી વધારાની મિિ
{ આ રીતે 48,500 પડરવારની મિિ મારે િીજા તિક્ામાં થ્યેલો ખચ્ષ
િેશમાં કોરોનાને કારણે લૉકિાઉન
ચાલયુ છે. િેશના કરોિો જરૂડર્યાતમંિ
પડરવાર ભોજનના સંકટિ સામે િિૂમી
રહા છે. સંકટિ વચ્ે વાચકો અને
નબિનેસ ભાગીિારોની પ્રેરણાથી
ભાસકર જૂથે મિિ પિોંચાિવાનયું એક
અનભ્યાન શરૂ ક્યયુું િતયુ.ં તે અંતગ્ચત
54 શિેરમાં 1,49,500 પડરવારને
એક અઠવાડિ્યા સયુધીનયું રાશન

1 ્કરોિ
6.22 ્કરોિ
7.22 ્કરોિ
6.85 ્કરોિ
37 લાખ
2.12 ્કરોિ
21 લાખ
17 લાખ
2.87 ્કરોિ

પિોંચાિા્યયુ.ં મિિના આ અનભ્યાન
પાછળ કુલ રૂ. 9.72 કરોિ (નવસતૃત
નવવરણ ઉપર)નો ખચ્ચ થ્યો. ભાસકર
જૂથે િંમશ
ે ા સમાજ નિત અને માનવતા
સાથે સંકળા્યેલા કા્યયોને પ્રોતસાિન
આપ્યયું છે. આવા કા્યયોમાં સિભાનગતા
પણ નનભાવી છે. ભનવષ્યમાં પણ
માનવતા સાથે સંકળા્યેલા આવા કા્યયો
માટિે ભાસકર િંમશ
ે ા તતપર રિેશ.ે

માનવતા પ્રત્યે આ પહેલને તમે સહ્કાર આપ્યો, વખાણી. તમે જ આ
અદભ્યાનની સૌથી મોરી પ્રેરણા છો. અમને આનંિ છે. તમારા તરફથી મળેલા
આ સહ્કારના ્કારણે જ આ અદભ્યાનનો હેતુ પયૂરો થઈ શક્યો.

તમારો ફરી એ્કવાર આભાર

જેકટે પેજનું અનુસધ
ં ાન

આજથી ્કનરેઇનમેનર...

સોનશ્યલ ડિસટિન્સંગનયું પણ
નશસતબદ્ધતાથી પાલન કરવયું પિશે.
અમિાવાિ અને સયુરત નસવા્ય
બાકીના શિેરોમાં ઑટિો-ડરકશાઓ
શરૂ થઈ શકશે. અમિાવાિ નસવા્ય
સમગ્ રાજ્યમાં એસટિી બસો
િોિી શકશે. ક્ટિેઇનમે્ટિ િોનમાં
લૉકિાઉનનયું કિકાઈથી પાલન
કરવાનયું રિેશે. માત્ર જીવનજરૂરી
ચીજવસતયુઓ (િૂધ, શાકભાજી,
િવાઓ નવગેરે) જ મળશે.
િા્યમ્િ, ટિેકસટિાઇલ સનિત
રાજ્યના તમામ ઉદ્ોગો જે નૉનક્ટિેઇનમે્ટિ િોનમાં આવે છે ત્યાં
પણ મંગળવારથી 50% સટિાફ સાથે
કામગીરી શરૂ કરી શકાશે.

પેજ 1નું અનુસધ
ં ાન

મહેસાણામાં એ્ક...

બે નિવસ બાિ રીપીટિ સેમપલ
લેવાશે. પોનિડટિવ આવે તો બંને
નવજાત બાળકોને આવે. સંરિમણ થવા
માટિે મયુખ્ય એવયું બેસટિ ફીિીગ પણ કરા્યયું
નથી. અને બંને બાળકોને એકસાથે જ
છે ત્યારે પોિીટિીવ રીપોટિ્ડ આવવો
શક્ય નથી છતાં ક્ફમ્ચ કરીશયુ.

21 વર્ષ પછી...
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ગૃિમંત્રાલ્યે કહયું કે આ તોફાન
બયુધવારે પનચિમ બંગાળના િીઘા
અને બાંગલાિેશના િડટિ્યાના કાંઠે
ત્રાટિકી શકે છે. ત્યારે તેની ગનત પ્રનત
કલાકે 185 ડકમીથી વધયુ િોઇ શકે
છે. નસથનતનો સામનો કરવા માટિેની
તૈ્યારીની સમીક્ષા માટિે વિાપ્રધાન
નરે્દ્ર મોિીએ સોમવારે સાંજે ઉચ્
સતરી્ય બેઠક બોલાવી િતા. રાિત
અને બચાવની કામગીરી શરૂ કરી
િેવાઇ છે. જેમાં પનચિમ બંગાળ અને
ઓડિશામાં એનિીઆરએફની 37
ટિીમો તિેનાત કરાઇ છે. એકલા
ઓડિશામાંથી 11 લાખ લોકોનયું
સથળાંતર કરાઇ રહયું છે.
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છત્ીસગઢ, ઉત્ર પ્રિેશ,
પનચિમ બંગાળ, ઉત્રાખંિ
અને જમમયુ કાશમીરની સરકારે
તેમના શ્રનમકોની ડટિડકટિનો ખચ્ચ
ભોગવવાની જાિેરાત કરતા િવે
શ્રનમકોએ ભાિું નિીં ચૂકવવયું પિે.
નજલલા કલેકટિર કે.કે નનરાલાએ
કહયું કે, સોમવારે 4 ટ્ેન ઉત્ર પ્રિેશ
અને એક ટ્ેન પનચિમ બંગાળની
ઉફિી િતી. આ પાંચ ટ્ેનોમાં
8 િજાર જેટિલા શ્રનમકો વતન
પિોંચશે.
િવે પછી આ રાજ્યોની ટ્ેનોમાં
જતા શ્રનમકો પાસેથી ડટિડકટિનયું
ભાિું નિીં વસૂલા્ય. આ ઉપરાંત
વોનલ્ય્ટિર તરીકે પણ બિારના
કેટિલાક વ્યનકતઓની મિિ

દિહાર, ઓડિશાના
શ્રદમ્કો ભાિું ચયૂ્કવશે

નબિાર અને ઓડિશા સરકારે
શ્રનમકોની ડટિડકટિનો ખચ્ચ
ઉઠાવવાની જાિેરાત કરી નથી.
આ રાજ્યોના શ્રનમકોએ ડટિડકટિ
ખચ્ચ ભોગવવો પિશે. આ રાજ્યો
જાિેરાત કરે તો શ્રનમકોને રાિત
થશે. સરકાર ડટિડકટિનો ખચ્ચ
ભોગવે તેવી આશા શ્રનમકોને છે.
નબિાર અને ઓડરસસા સરકાર પણ
ટિૂંક સમ્યમાં જાિેરાત કરે તેવી
શક્યતા છે.
લેવાઈ છે. જરૂર પિે તે પ્રમાણે
વોનલ્ય્ટિરને મિિ માટિે બોલાવા્ય
છે. વધયુ ટ્ેનો માટિે સંબંનધત રાજ્ય
સરકારો સાથે વાટિાઘાટિો ચાલે છે.

મોટિાભાગનાં નવસતારોમાં ગરમીનો
પારો વધીને 42થી 45 ડિગ્ી વચ્ે
પિોંચતાં ગરમીમાં વધારો થવાની
શક્યતા છે. સોમવારે રાજ્યનાં 8

શિેરોમાં ગરમીનો પારો 41 ડિગ્ી
પાર કરી જતાં લોકોએ અકળાવી
નાંખતી ગરમીનો અનયુભવ ક્યયો
િતો.

