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વલસાડ

રાજ્યના 20 જિલ્ામાં પ્રવેશે્ ઓજમક્રોનનરો એક પણ 
કેસ એનઆરઆઇ જિલ્ા નવસારીમાં નોંધા્યરો નથી

છેલ્ા કેટ્ાક જિવસરોમાં હાઇરીસક િેશમાંથી આવે્ 2 િણા સજહત 100 કેસની વેરર્યનટ ચકાસણી કરાઈ તેમાં કરોઈમાં ઓજમક્રોન િણા્યરો નહીં
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વિદેશમાંથી ભારતમાં અને રાજ્યના 
20 વિલ્ામાં પણ પ્રિેશી ચૂકે્ 
કોરોનાનો ઓવમક્ોન િેરર્યન્ટનો 
એક પણ કેસ એનઆર મઆઇ 
વિલ્ામાં ગણતરી પામતા 
નિસારીમાં હિુ નોંધા્યો નથી.

પ્રથમ દવષિણ આવરિકામાં 
કોવિડનો ઓવમક્ોન નામનો નિો 
િેરર્યન્ટ દેખા્યો હતો.ત્યારબાદ 
દુવન્યાના અનેક દેશોમાં આ િા્યરસ 
ફે્ા્યો હતો,િેમાં ભારત દેશનો પણ 
સમાિેશ થા્ય છે. ગુિરાત રાજ્યમાં 
પણ ક્મશઃ કેસો બહાર આવ્યા છે, 
િેમાં ફોરેન વહસ્ટ્ી ધરાિતા અને 
નહીં ધરાિનારા પણ છે. મંગળિાર 

સુધીમાં રાજ્યના એક બે નહીં પણ 
20 વિલ્ામાં ઓવમક્ોનના કેસો 
સરકારી ચોપડે નોંધાઈ ચૂક્યાં છે 
પણ રાજ્યના આણંદ, ખેડા િેિા 3 
એનઆરઆઈ વિલ્ામાં સમાિેશ 
થા્ય છે એિા નિસારી વિલ્ામાં હિુ 
સુધી એક પણ ઓવમક્ોનનો સત્ાિાર 
કેસ નોંધા્યો નથી. મળતી માવહતી 
મુિબ છેલ્ા કે્ટ્ાક વદિસોમાં 
વિલ્ામાં 100 િે્ટ્ા કેસનું વિનમ 
વસકિનસ કરી િેરર્યન્ટની તપાસ 
કરિામાં આિી છે,જોકે તેમાંથી 
કોઈનામાં ઓવમક્ોન િેરર્યન્ટ 
િણા્યો નથી. આ 100માં હાઈરીસ્ક 
દેશોમાંથી આિે્ અને પોવિર્ટિ 2 
કેસ પણ છે,જોકે તેના ઓવમક્ોન 
રરપો્ટ્ટ પણ નેગેર્ટિ િ આવ્યાં હતા.

દોઢ મતિનામાં 1416 તવદેશથી આવ્ાં, 419 
િાઈરીસક દેશોમાંથી, 997 અન્ દેશોમાંથી

નિેમબરના અંતથી એનઆરઆઈઓ આિિાની શરૂઆત થઈ જા્ય છે, િે રડસેમબર અને 
જાન્યુઆરીમાં પણ આિતા રહે છે. નિસારી વિલ્ામાં આ સમ્ય દરવમ્યાન (દોઢ મવહનામાં) 
1416 િે્ટ્ા એનઆરઆઈ આવ્યાની જાણકારી છે. િેમાં ઓવમક્ોન હાઈરીસ્કમાં મૂકા્યે્ા 
દેશોમાંથી િ 419 તો આવ્યાં હતા. િેમાંથી 2 િણાંનો કોવિડ રરપો્ટ્ટ પોવિર્ટિ આિતા 
ઓવમક્ોનની ચકાસણી કરાઈ હતી, િે નેગેર્ટિ આવ્યા હતા. હાઈરીસ્ક વસિા્યના દેશોમાંથી પણ 
997 િણાં આવ્યાં છે, જોકે હિુ કોઈ કેસમાં ઓવમક્ોન હોિાનું સત્ાિાર રીતે ફવ્ત થ્યું નથી.

િાઈરીસક દેશોમાંથી આવેલા 3 જણાનો રરપોર્ટ બાકી
ઓવમક્ોન મા્ટે હાઈરીસ્ક ગણા્યે્ા દેશોમાંથી વિલ્ામાં આિે્ા િધુ 3 િણાંના કોવિડ રરપો્ટ્ટ પોવિર્ટિ 
આવ્યાં છે. િેમાં ગણદેિી તા્ુકાના 2 અને વિિ્પોરનો 1 છે. આ ત્રણે્યના સેમપ્ ઓવમક્ોન 
િેરર્યન્ટની ચકાસણી મા્ટે ગાંધીનગર ્ેબમાં મોક્િામાં આવ્યા છે, જોકે તેનો રરપો્ટ્ટ હિુ આવ્યો નથી. 

ગુરૂવારે 2 વર્ષના બાળક સતિિ 157 કેસ, 
અડધા કેસ િો નવસારી શિેર-િાલુકામાં જ
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નિસારી વિલ્ામાં ગુરૂિારે કોરોનાના 
157 નિા કેસ નોંધા્યા હતા, િેમાં 
76 કેસ તો નિસારી શહેર તા્ુકાના 
િ હતા.

દરરોિ ત્રીજી ્હેરમાં કોરોનાના 
કેસોનો રેકડ્ટ તૂ્ટી રહ્ો છે.િેમાં 
ગુરુિારે તો દોઢસોનો આક િ્ટાિી 
157 કેસ સરકારી ચોપડે નોંધા્યા 
હતા. એમાં્ય ્ગભગ અડધા કેસ 

76 તો એક્ા નિસારી શહેર અને 
તા્ુકામાં િ હતા. આ કેસોમાં 
વિિ્પોરના 2 િરીષી્ય બાળકનો પણ 
સમાિેશ થા્ય છે. િે કેસો નોંધા્યા છે 
તેમાં 18 િર્ષથી નીચેના 11 વિદ્ાથીષી 
અને 60 િર્ષથી િધુ િ્યના વસવન્યર 
વસ્ટીિનોનો પણ સમાિેશ થા્ય છે. 
136 કેસ 18થી 60 િર્ષ િચ્ેની 
િ્યના ્ોકોના હતા. િધુ 157 કેસ 
સાથે વિલ્ામાં કુ્ કેસનો આંક 
8221 ઉપર પહોંચ્યો હતો.

એક્ટવ કેસ 625 થ્યા
કોરોનાની સારિાર ્ેતા 50 દદીષીઓ 
રરકિર પણ થ્યા હતા,િેની સાથે 
કુ્ રરકિર સંખ્યા 7396 થઈ હતી. 
એકક્ટિ કેસની સંખ્યા 600 ને પાર 
કરી 627 ઉપર પહોંચી હતી. જોકે તેમાં 
થોડા િ હોકસ્પ્ટ્માં સારિાર ્ઈ 
રહ્ા છે,મહત્મ હોમ આઇસો્ેશનમાં 
િ છે.

વિદેશીઓની 
આિાગમન 

િચ્ે મોટી રાહત

નગરપાજ્કામાં સમાવા્યે્ા ગામડાઓમાં 
થઇ રહે્ી ચરોરીની ઘટના અટકાવરો ઃ રહીશરો
િુના પીઆઈએ રિૂઆત અંગે ધ્યાન આપ્યું નહીં હરોવાથી ્રોકરોમાં રરોષ
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નિસારી ગ્ામ્ય પો્ીસ વિસ્તારમાં 
આિે્  િોડ્ટ ન.ં-13ની 54 
સોસા્ય્ટીમાં ચોરીની ઘ્ટના િારિંાર 
બનતી હતી.ત્યાર ેિનુા પીઆઈને 
પેટ્ોવ્ગં બાબત ેરિઆૂત કરતા કોઈ 
ધ્યાન આપ્યુ ંન હતુ.ં પીઆઇ ક.ેએન.
પ્ટણીન ેમળી તમેન ેઆિકાર આપી 
નગરસિેક પ્રશાંત દસેાઈએ 54 
સોસા્ય્ટીના હોદ્દેારો સાથ ેરિઆૂત 
કરી હતી. િમેાં િણાવ્ંુય ક ેિોડ્ટ નંબર 
ન.ં -13મા િમા્પોર, ઇ્ટાળિા, 

વતઘરા વિસ્તારમા આિે્ ી ઘણી 
સોસા્ય્ટીમાં ચારથી પાંચ મો્ટી 
ચોરીના બનાિો બન્યા છ.ે એક િ 
ગેંગ આ ચોરીના બનાિન ેઅંજામ 
આપ ે છ.ે ચોરીના બનાિો બન્યા 
બાદ આિસધુી કોઈ ચોર પકડા્યે્  
નથી. આ બાબત ેિનુા પીઆઈને 
રિઆુત કરી હતી પણ કોઈ ધ્યાન 
નહી ંઆપતા હિપુણ આ વિસ્તારમાં 
એક ગેંગ ચોરીની ઘ્ટના મા્ટ ેઆિે 
છ.ે િથેી રાવત્રના સમ્ય ેપો્ીસ  દ્ારા 
પીસીઆર િાનથી દરકે વિસ્તારમાં 
રાઉનડ ્િેામા ં આિ ે તો ચોરીના 

બનાિો અ્ટક ેિથેી આ વિસ્તારની 
િનતાન ે રાહત મળ.ે આ બાબતે 

પો્ીસ દ્ારા રાઉનડ મારિામાં આિે 
એિી અપી્ કરિામાં આિી હતી.

નવા PIને રજયૂઆિ કરી જાિે પેટ્ોતલંગ કરવાનું કહ્ુ છે
હા્માં ગોવિંદનગર-૩, વશિપાિ્ષતી સોસા્ય્ટી તથા વંદાિન 
સોસા્ય્ટી તથા વક્ષના બંગ્ોિમા ચોરીના બનાિ બન્યા હો્ય આ 

વિસ્તારમાં ભ્યનુ િાતાિરણ ફે્ા્યું છે. રૂર્ પો્ીસ વિભાગના નિા 
પીઆઈ કે.એન.પ્ટણીને િમા્પોર વિસ્તારની સોસા્ય્ટીના મુખ્ય 
સંચા્કો સાથે રાખી આ વિસ્તારમાં પો્ીસ પેટ્ોવ્ંગ કરિામા આિે 
એ બાબતનું આિેદનપત્ર આપિામા આવ્યું હતું. આ બાબતે પીઆઈ કે.
એન.પ્ટણીએ પણ તાતકાવ્ક અસરથી પીસીઆર િાન તથા સ્કકૂ્ટર દ્ારા 
પો્ીસ િિાનો સિારે પાંચ િાગ્યા સુધી પેટ્ોવ્ંગ કરશે  > પ્રશાંત િેસાઈ, 
નગરસેિક, િોડ્ટ નંબર-13

 વલસાડમાં તિનદુ સંગઠનોનો ઉત્તરા્ણે 
ડીજે,સપીકરો બંધના ફિવા સામે તવરોધ
ઉતસવરોથી આ્યુષ્ય વધે,િુ:ખરો ભૂ્ા્ય છતાં પ્રજતબંધ મુદ્ે રરોષ

્ાઉડ સપીકર,ડીિેથી કરોરરોના ફે્ાતરો નથી
ઉત્રા્યણના ઉતસિમાં ્ ાઉડ સ્પીકર કે ડીિે િાવિંત્રોથી કોરોના ફે્ાતો 
નથી તો ક્યા કારણે આના પર પ્રવતબંધ ્ાદ્ો છે તે સમજાતું નથી.

સરકાર વહનદુ તહેિારોમાં વન્યમો બહારપાડી ્ાઉડ સ્પીકર ન િગાડિા 
જાહેરનામુ બહાર પાડું છે અને ડીિે ્ાઉડ સ્પીકર પર પ્રવતબંધ ક્યયો છે તે 
સામે વહનદુ સંગઠનોનો વિરોધ છે.િે અંગે ક્ેક્ટર કચેરીએ આિી આિેદન 
આપ્યું છે.> બકુ્ જોષી,વહનદુ અગ્ણી,િ્સાડ
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શુક્િારે વહનદુ સમાિના 
હરયોલ્ાસથી ઉિિાતા 
ઉત્રા્યણના તહેિારમાં ્ાઉડ 
સ્પીકર અને ડીિે િગાડિા પર 
પ્રવતબંધ મુકિા સામે િ્સાડમાં 
વહનદુ સંગઠનોએ સરકારના આ 
ફતિા સામે ભારે વિરોઘ નોંધાવ્યો 
છે.ગુરૂિારે ક્ેક્ટર કચેરીએ 
મોરચો માડી સંગઠનોએ સરકાર 
ક્યા કારણસર આિા તહેિારોની 
ખુશી અને આનંદ છીનિિા માગે 
છે તેના પર પ્રશ્ાથ્ષ ઉભો ક્યયો છે.

િ્સાડ ક્ેક્ટર કચેરીએ 
વિવિધ વહનદુ સંગઠનોએ 
ક્ેક્ટરને ઉદ્ેશી આિેદન 
પત્ર આપી વિરોધ નોંધાવ્યો 
હતો,વહનદુ સંગઠનના આગેિાન 
બકુ્ જોરીએ આ મુદ્ે સખત 
વિરોધ કરતાં િણાવ્યું કે, સરકાર 
વહનદુઓના તહેિારો પર નિા 
નિા વન્યમો અને ફરમાનો 
કરી રહી છે િેનાથી તહેિારોનું 
મહતિ અને ખુશી છીનિાઇ 

રહી છે.તેમણે કહંુ્ કે,સરકાર 
નીતનિા ફતિાઓ બહાર પાડતાં 
વહનદુ સમાિના તહેિારોનું મહતિ 
રહેતું નથી.િેથી ઉત્રા્યણે ્ાઉડ 
સ્પીકર અને ડીિે િગાડી ઉમંગથી 
તહેિારોની ઉિિણી કરિાની 
વહનદુ સમાિની ્ાગણીને 
ઠેસ પહોંચે છે.આ મામ્ે 
વહનદુસંગઠનોના કા્ય્ષકરોએ 
િ્સાડ ક્ેક્ટર કચેરીએ મોરચો 
માડી આિા પ્રવતંબંધો સામે 
આક્ોશ ઠા્વ્યો હતો.

ડાંગમાં વધુ 2 પરોજિરટવ, કુ્ 
એક્ટવ કેસનરો આંક10 થ્યરો
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વિલ્ા રોગચાળા વન્યતં્રણ અવધકારી 
ડો.ડી.સી.ગામીત તરફથી મળે્ ી 
વિગતો અનસુાર ગરુૂિાર ેવિલ્ાના 
કા્ીબે્  પ્રાથવમક આરોગ્ય કનેદ્રનાં 
કા્ય્ષવિસ્તારનાં ભજુાડ ગામ ે42 િરીષી્ય 
મવહ્ા, અન ેસાપતુારા કસ્થત પ્રાથવમક 
આરોગ્ય કનેદ્રના કા્ય્ષવિસ્તારનાં 
વગરરમથક સાપતુારામા ં 24 િરીષી્ય 
્યિુકનો કોરોના ્ટસે્્ટ રરપો્ટ્ટ પોિરે્ટિ 
આવ્યો છ.ે ઉલ્ેખની્ય છ ે ક,ે આ 
અગાઉ ડાગં વિલ્ામા ં705 પોિરે્ટિ 
કસેો નોંધાઇ ચકૂ્યા છ.ે િ ેપકૈી 10 

કેસ એકક્ટિ રહ્ાં છે. ્ટકેસ્્ટિંગની 
વિગતો જોઈએ તો, ડાગં વિલ્ામા 
આિવદન સધુી કુ્  91,178 સમેપ્ો 
ક્ેક્ટ કરા્યા છે,િ ે પકૈી 90,196 
સમેપ્ો નગેરે્ટિ રહ્ા છે. 13મીએ 
277 RTPCR સમેપ્ોના ્ટસે્્ટ રરપો્ટ્ટ 
પેકનડગ રહ્ા ંછે. જ્યાર ે208 એન્ટીિન 
્ટસે્્ટ રરપો્ટ્ટ નગેરે્ટિ રહ્ાં છ.ે વિલ્ા 
િહીિ્ટી તતં્ર દ્ારા ‘કોરોના’ ની દહશેત 
િચ્ ે તેના સકં્મણન ે રોકિા મા્ટે 
પ્રજાિનોન ેફરવિ્યાતપણે સોવશ્ય્ 
રડસ્્ટનસ જાળિિા, માસ્કનો ઉપ્યોગ 
કરિા અન ે િારંિાર પોતાના હાથ 
ધોિાનો અનરુોધ કરા્યો છ.ે 

કાલીબેલ અને સાપુિારા પંથકમાં કેસ નોંધા્ા

તજલલામાં 7205 તસતન્ર તસરીઝન 
સતિિના 13893ને બુસરર ડોઝ

નવસારી િાલુકામાં જ 36 % ને આ ડોઝ  અપા્ા
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નિસારી વિલ્ામાં 60 િર્ષથી ઉપરના 
7205 સવહત 13893 િણાંને 
કોવિડનો ત્રીજો બુસ્્ટર ડોિ આપી 
દેિા્યો છે.

સરકારે 60 િર્ષની ઉપરની િ્યના, 
હેલથ તથા રિન્ટ્ાઈન િક્કરોને હા્ 
કોરોનાના કેસો િધતા કોવિડ રસીનો 
બુસ્્ટર ડોિ આપિાનો વનણ્ષ્ય ક્યયો 
હતો, િેની શરૂઆત અહીંના નિસારી 
વિલ્ામાં પણ થઈ છે. 13મીને ગુરૂિાર 
સુધીમાં વિલ્ામાં કુ્ 13893 ્ોકોને 
કોવિડ રસીનો ત્રીજો ડોિ (બુસ્્ટર) 

આપી દેિા્યો છે. િેમાં વસવન્યર 
વસ્ટીિનોને 7205, રિરં્ટ્ાઈન િક્કર 
2132ને અને 4556 હેલથ િક્કરને 
આપી દેિા્યો છે. તા્ુકાિાર જોઈએ 
તો નિસારી તા્ુકામાં સૌથી િધુ 
4932 િણાંને બુસ્્ટર ડોિ અપા્યો 
છે. આ ઉપરાંત િ્ા્પોરમાં 2810, 
ગણદેિીમાં 2959, ચીખ્ીમાં 1515, 
ખેરગામમાં 265 અને િાંસદામાં 
1412નો સમાિેશ થા્ય છે. વિલ્ામાં 
હા્ સુધીમાં 61441 બાળકને પહે્ો 
ડોિ આપી દેિા્યો છે. િેમાં શાળાએ 
િતા 51124 અને શાળાએ ન િતા 
10317 બાળકોનો સમાિેશ થા્ય છે.

કરોરરોનામાં મૃત્યુ પામે્ાના પરરવારને સહા્ય આપરો
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કોરોના મહામારીમાં મૃત્ય ુપામે્ ા 
મૃતકોના પરરિાિનોન ેઅન ેમોંઘી 
સારિારના કારણ ે આવથ્ષક રીતે 
પા્યમા્ થ્ેય્ા ્ોકોન ેમદદરૂપ 
થિાના હેતથુી ગુિરાત પ્રદશે કોંગ્સે 
સવમતી દ્ારા કોવિડ-19 ન્યા્ય 
્યાત્રાનુ ંઆ્યોિન સમગ્ ગિુરાત 
રાજ્યમાં કરિામાં આવ્યુ ંહતુ.ં િેમાં 
નિસારી-વિિ્પોર વસ્ટી કોંગ્સે 
કવમ્ટીના વિલ્ા પ્રમખુ શૈ્ રે 
પ્ટે્ , આસીફ ઉસ્માની, પ્રભા 

નરશે િ્સાડી્યા સવહત કોંગે્સ 
અગ્ણીઓએ  ગરુૂિારે નિસારી 
વિલ્ા ક્કે્ટરને આિદેનપત્ર આપ્યું 
હતુ.ં કોંગ્સે દ્ારા કોવિડ-19 મૃત્યુ 
પામે્ ા દરકે મૃતક મા્ટ ે4 ્ાખનું 
િળતર આપિામાં આિ,ે કોવિડ-19 
તમામ દદીષીઓના મરેડક્ બી્ની 
રકમની ચકૂિણી કરિામાં આિ,ે 
સરકારી તતં્રની ઘોર વનષફળતાની 
ન્યાવ્યક તપાસ કરિામા આિે 
અન ે કોવિડ-19થી મૃત્ય ુ પામે્ ા 
સરકારી કમ્ષચારીઓના સતંાન 
તથા પરરિારિનો પૈકી કા્યમી 

નોકરી આપિામાં આિ ે તમેિ 
ગિુરાત સ્્ેટ્ટ રડિાસ્્ટર મનેિેમને્ટ 
એક્ટ અંતગ્ષતની જોગિાઈ મિુબ 
આપદા સમ્ય ેરાહત સહા્યના 4 
્ાખ કોરોના મૃતક ના પરરિારોને 
સરકાર તરફથી સહા્ય ચૂકિિામાં 
આિે એિી માગણી કરાઈ હતી. 
નરેશભાઈ િ્સાડી્યાએ િણાવ્યું 
ક ે કોરોના મહામારીમા ં મોતને 
ભ્ેટે્ ા ્ોકોના પરરિારિનો મા્ટે 
તમેન ેઆવથ્ષક સહા્ય મળ ેત ેમા્ટે 
કોવિડ-19 ન્યા્ય ્યાત્રાનુ ંઆ્યોિન 
કરિામાં  આવ્યુ ંછ.ે 

નાગધરા ગામે ઘરઆંગણે 
પાક્ક કરે્ી બાઇકની ઉઠાંતરી
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નિસારીમાં નાગધરા ગામે 
ઘરઆંગણામાં મુકે્r બાઇક 
કોઈ ચોર ડુકપ્કે્ટ ચાિી િડે 
્ોક ખો્ી ચોરી િતા ગ્ામ્ય 
પો્ીસ મથકે ફરર્યાદ નોધાિી 
હતી. નિસારીના નાગધરા 
ગામે રહેતા ખા્પ છો્ુટભાઈ 
પ્ટે્ે ગ્ામ્ય પો્ીસ મથકે 
ફરર્યાદ નોધાિી હતી કે તેઓએ 
તેમની બાઇક (નં. GJ-21-
AL-9566) ઘર આંગણે મૂકી 
હતી. તે કોઈ ચોર રાવત્રના 
સમ્યે ડુકપ્કે્ટ ચાિી િડે 
અથિા કસ્્ટ્યરીંગ ્ોક તોડી 
તેમની બાઇક ચોરી ગ્યો હતો. 
િેની શોધખોળ કરતા મળી નહીં 
આિતા તેમણે બાઇક ચોરીની 
ફરર્યાદ નોંધાિતા એહેકો 
ઉમેશભાઈ અશોકભાઈ તપાસ 
કરી રહ્ાં છે.

ગ્ામ્ય પરો્ીસ મથકે ફરર્યાિ નોંધાવી


