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ગૃહ રાજ્ય મંત્રીનરી બરતરફરીનરી 
માગ સાથે વિપક્ષનરી રેલરીસંસદ ભવનથી વવજય ચોક સુધી રેલી કાઢી: અનેક વવપક્ોના નેતાઓ જોડાયા

નવી દિલ્ી, તા.21 (પીટીઆઈ) 
કૉંગ્રેસના ભૂતપૂવ્વ અધ્યક્ષ રા્ુલ 
ગાંધી અનરે કેટલાક અન્ય દવરોધ 
પક્ષોના નરેતાઓએ મંગળવારરે 
લખીમપુર ખરેરી કેસમાં કેનદ્ી્ય ગૃ્ 
રાજ્ય મંત્ી અજ્ય દમશ્ાનરે બરતરફ 
કરવાની માંગ સાથરે અ્ીં એક રરેલી 
કાઢી ્તી.

દવરોધ પક્ષોના નરેતાઓ અનરે 
સાંસિોએ અ્ીં સંસિ સંકુલમાં 
મ્ાતમા ગાંધીની પ્રદતમા સામરે કૂચ 
શરૂ કરી ્તી અનરે દવજ્ય ચોક 
સુધી ગ્યા ્તા. આ રરેલીમાં રા્ુલ 
ગાંધી, રાજ્યસભામાં દવપક્ષના નરેતા 
મલલલકાજુ્વન ખડગરે, લોકસભામાં 
કૉંગ્રેસના નરેતા અધીર રંજન 
ચૌધરી, ડીએમકેના દતરુચી દસવા, 
દશવસરેનાના સંજ્ય રાઉત અનરે અન્ય 
ઘણા લોકોએ ભાગ લીધો ્તો.

રરેલી બાિ રા્ુલ ગાંધીએ દવજ્ય 
ચોક ખાતરે પત્કારોનરે કહું કે, ફરી 
એકવાર દવપક્ષી પાટટીઓ અજ્ય 
દમશ્ાનો મુદ્ો ઉઠાવી ર્ી છે. અમરે 
વારંવાર કહું છે કે, મંત્ીના પુત્એ 
ખરેડૂતો જીપથી કચડીનરે મારી નાખ્યા 
છે. અ્રેવાલો આવ્યા છે કે આ એક 
કાવતરું ્તું. વડાપ્રધાન પોતાના આ 
મંત્ી દવશરે કશું બોલતા નથી.

તરેમણરે િાવો ક્યયો કે, એક તરફ 
વડાપ્રધાન ખરેડૂતોની માફી માંગરે 
છે. જ્યારરે, બીજી તરફ તરેઓ 
તરેમના મંત્ીનરે મંડળમાંથી ખરેડૂતોના 
્ત્યારાઓનરે ્ટાવતા નથી. 
ડીએમકેના દતરુદચ દસવાએ કહું કે, 
જ્યાં સુધી અજ્ય દમશ્ાનરે બરતરફ 
કરવામાં ન્ીં આવરે ત્યાં સુધી 
દવપક્ષની લડાઈ ચાલુ ર્રેશરે.

દુબઈના શાસકે છૂટાછેડા 
માટે તેમનરી પૂિ્વ પતનરીને 700 
વમવલ્યન ડોલર ચૂકિિા પડશે
બ્રિટનમાં ચાલતા કેસમાં કોર્ટનો આદેશ આવયો

લંડન, તા.21 (એપી) એક દરિટટશ કૉટટે 
મંગળવારરે િુબઈના શાસકનરે તરેની ભૂતપૂવ્વ 
પતની અનરે તરેમના બાળકોનરે લગભગ 
550 દમદલ્યન પાઉનડ (730 દમદલ્યન 
ડોલર) ચૂકવવાનો આિરેશ આપ્યો છે. 
જરે દરિટટશ ઇદત્ાસમાં સૌથી મોંઘા 
છૂટાછેડાના સમાધાનમાંનો એક કેસ છે.

્ાઈકૉટટે જણાવ્યું ્ તું કે, શરેખ મો્મમિ 
દબન રશીિ અલ મકતૂમરે તરેની છઠ્ી પતની 
દપ્રનસરેસ ્્યા દબંત અલ ્ુસૈનનરે 251.5 
દમદલ્યન પાઉનડ ચૂકવવા પડશરે અનરે 
તરેમના બાળકો 14 વર્ટી્ય અલ જલીલા 
અનરે 9 વર્ટી્ય ઝા્યરેિ માટે 290 દમદલ્યન 
પાઉનડની બરેનક ગરેરંટી દ્ારા ચુકવણી કરવી 

પડશરે.
બાળકોનરે મળેલી કુલ રકમ 290 

દમદલ્યન પાઉનડ કરતાં વધુ કે ઓછી ્ોઈ 
શકે છે. જરે તરેઓ કેટલા સમ્ય સુધી જીવરે 
છે અનરે તરેઓ તરેમના દપતા સાથરે સમાધાન 
કરરે છે કે કેમ તરે સદ્તના પટરબળો પર 
આધાર રાખરે છે.

સમાધાનમાં દપ્રનસરેસ ્્યા અનરે બાળકો 
જ્યાં સુધી તરેઓ સગીર છે ત્યારરે સુરક્ષા 
ખચ્વનરે આવરી લરેવા માટે િર વર્ષે 11 
દમદલ્યન પાઉનડનો સમાવરેશ થા્ય છે.

અમેરરકામાં ઓવમક્ોન િેરરઅનટ 
73 ટકા નિા કેસ માટે જિાબદારએક સપ્ાહમાં ઓવમક્ોનના કેસોમાં છ ગણો વધારો જોવા મળયો

ન્યુ ્યોક્ક, તા.21 (પીટીઆઇ) 
ઓદમક્ોન અન્ય વરેટરઅનટ કરતાં ખૂબ જ 
ઝડપી ફેલાઈ રહો છે. ્વરે તરે અમરેટરકામાં 
કોરોના વા્યરસનો પ્રબળ વરેટરઅનટ બની 
ગ્યો છે, જરે ગ્યા અઠવાટડ્યરે 73 ટકા 
નવા સંક્મણ માટે જવાબિાર ્તો. એમ 
ફેડરલ આરોગ્ય અદધકારીઓએ સોમવારરે 
જણાવ્યું ્તું.

સરેનટસ્વ ફોર ટડસીઝ કંટ્ોલ એનડ 
દપ્રવરેનશન નંબરો િશા્વવરે છે કે, માત્ 
એક અઠવાટડ્યામાં ઓદમક્ોનના કેસમાં 
લગભગ છ ગણો વધારો જોવા મળ્યો છે.

િરેશના મોટા ભાગના દવસતારોમાં, 
આ વરેટરઅનટના કેસ વધારરે છે. ન્યૂ્યોક્ક 
દવસતાર, િદક્ષણપૂવ્વ, ઔદ્ોદગક 
મધ્યપદચિમ અનરે પરેદસટફક નોથ્વવરેસટમાં 
અંિાદજત 90 ટકા કે તરેથી વધુ નવા કેસ 
માટે ઓદમક્ોન જવાબિાર છે. 

રાષ્ટ્ી્ય િર સૂચવરે છે કે, અમરેટરકામાં 

ગ્યા અઠવાટડ્યરે 6,50,000થી વધુ 
ઓદમક્ોનટી સંક્દમત કેસ નોંધા્યા ્તા. 

જૂનના અંતથી, ડેલટા વરેટરઅનટ 
અમરેટરકામાં સક્મણનો મુખ્ય વરેટરઅનટ 

્તો. તાજરેતરમાં નવરેમબરના અંત 
સુધીમાં, સીડીસીના આંકડા અનુસાર, 
99.5 ટકાથી વધુ કોરોના વા્યરસના કેસ 
ડેલટાના ્તા.

કોલકાતા મહાનગરપાવલકાનરી 
ચૂંટણરીમાં ટરીએમસરીનો જંગરી વિજ્ય
ભાજપને માત્ર 3 વૉડ્ટ પર જયારે કોંગ્ેસને 2 વૉડ્ટ પર વવજય મળયો: તૃણમૂલ કોંગ્ેસે ૧૩૨ બેઠકો જીતી લીધી

કોલકતા, તા. 21 (પીટીઆઈ): 
પદચિમ બંગાળની સત્ાધીશ ટીએમસીએ 
મંગળવારરે 144 સભ્યોવાળી કોલકતા 
મ્યુદનદસપલ કોપયોરરેશન પર કબ્જો ક્યયો 
છે, તરેણરે આશરરે 72 ટકા મત મરેળવ્યા 
છે, રાજ્ય દવધાનસભામાં ભારરે જીતના 
સાત મદ્ના બાિ પક્ષનરે ફરીથી જોરિાર 
સમથ્વન મળ્યું છે.

મમતા બરેનજટીના પક્ષરે 132 બરેઠકો પર 
દવજ્ય મરેળવ્યો ્ તો અનરે દવજ્યની ્ રેટ્ીક 
કરવા વધુ 2 બરેઠકો જીતવાનરે આરરે ્તો, 
તરેણરે દવરોધી પક્ષ ભાજપ, લરેફટ ફ્રનટ અનરે 
કોંગ્રેસથી મળેલા નબળા પડકારનરે કચડી 
નાંખ્યો ્તો, એમ અદધકારીઓએ કહું 

્તું.
ભાજપ જરેણરે દવધાન સભા ચૂંટણીમાં 

પરાજ્ય બાિ પોતાનો જુસસો ગુમાવ્યો છે 
તરેનરે માત્ 3 વાડ્ડમાં દવજ્ય મળ્યો ્તો 
જ્યારરે કોંગ્રેસ અનરે સીપીઆઈ (એમ)ના 
નરેતૃતવવાળા લરેફટ ફ્રનટે 2-2 વૉડ્ડ પર જીત 
મરેળવી ્તી જ્યારરે અપક્ષ ઉમરેિવારોએ 3 
બરેઠક મરેળવી ્તી.

મરેળવરેલા મતોની સંખ્યા પ્રમાણરે લરેફટ 
ફ્રનટ ટીએમસી બાિ બીજા ક્મ પર રહો 
્તો.

મુખ્યમંત્ી અનરે ટીએમસી વડા મમતા 
બરેનજટીએ ખુશ થતાં પત્કારોનરે કહું ્તું, 
‘્ું આ દવજ્યનરે રાજ્યના લોકો અનરે 
‘માં, માટી અનરે માનુર્’નરે સમદપ્વત કરું 
છું. ભાજપ અનરે કોંગ્રેસ જરેવા કેટલાક 
રાષ્ટ્ી્ય પક્ષોએ અમારી દવરૂદ્ધ ચૂંટણી 
લડી ્તી પણ તરે સમસત ્ા્યા્વ ્તાં. 
આ ધરતની પુત્ીનો દવજ્ય છે. આ 
દવજ્ય આવનારા દિવસોમાં રાષ્ટ્ી્ય 
રાજકારણમાં જવાનો માગ્વ ખોલશરે.’

અિેડરકાના ટેકસાસિાં કોરોનાના ઓમિક્ોન 
વેડરઅનટથી પ્રથિ િોત

અગાઉ પણ ચેપ લાગયો હતો, રસી લીધી ન હતી
હ્યુસરન (અમેરરકા), તા.21 (પીરીઆઈ) અમેરરકાના રાજય રેકસાસમાં એક દદદીનું 
કોરોના વાયરસના નવા ઓવમક્ોન વેરરઅનરથી મોત થયું છે, જે દેશમાં આ વેરરઅનરના 
સક્મણથી મોતનો પ્રથમ કેસ છે. એમ સવાસ્થય અવધકારીઓએ માવહતી આપી હતી. 
અમેરરકામાં ઓવમક્ોનથી મોતનો પ્રથમ કેસ તે રદવસે આવયો, જયારે મહામારી વનયંત્રણ 
અને વનવારણ કેનદ્ો (સીડીસી)એ જણાવયું હતું કે, સંક્મણના અનય વેરરઅનરની 
તુલનામાં ઓવમક્ોનના કેસ વધી રહ્ા છે અને ગયા અઠવારડયે દેશમાં 73 રકા નવા 
સંક્મણ ઓવમક્ોનનાં કારણે સામે આવયા હતા. 
હેરરસ કાઉનરી પબ્લક હેલથ દ્ારા જારી કરાયેલા વનવેદન અનુસાર, અમેરરકન રાજય 
રેકસાસમાં 50 વર્ટની વયના એક વયવતિનું મોત થયું છે. તેણે રસીનો ડોઝ લીધો ન હતો 
અને તે પહેલા પણ કોરોનાથી સંક્વમત થઈ ચુકયો હતો. 
રરલીઝમાં જણાવાયું છે કે, રસી નહીં લેવા બદલ અને ખરાબ સવાસ્થયના કારણે આ 
વયવતિને કોરોનાથી ગંભીર રીતે બીમાર થવાનું ઉચ્ચ જોખમ હતું.  સોમવારે મોતની 
જાહેરાત કરતાં કહ્યું હતું કે, તેણે રસીનો એક પણ ડોઝ લીધો નથી અને તેને અનય 
બીમારીઓ પણ હતી. તેમણે કહ્યું કે, જેમણે રસી અને બૂસરર ડોઝ ડોઝ લીધો છે તેઓને 
હોબસપરલમાં દાખલ થવાની સંભાવના ઘણી ઓછી છે.

પારકસતાનમાં ઓઆઈસરી સવમટ વનષફળ: પાક. 
મરીરડ્યાએ કહું કે ભારતે ખેલ કરરી નાખ્યો

ઈસલામાબાિ, તા. 21: પાટકસતાનની 
રાજધાની ઈસલામાબાિમાં રદવવારરે 
ઓગષેનાઈઝરેશન ઓફ ઈસલાદમક કંટ્ીઝ 
(ઓઆઈસી)ના દવિરેશ પ્રધાનોની બરેઠક 
્યોજાઈ ્તી. ઓઆઈસીમાં 57 મુલસલમ 
િરેશ સભ્ય છે.

પ્રાપત માદ્તી મુજબ 57 પૈકી 
16 નાનાં િરેશોના દવિરેશ મંત્ીઓ જ 
બરેઠકમાં ્ાજરી આપવા પ્ોંચ્યા ્તા. 
બાકી િરેશોએ રાજિૂત અથવા નાના 
અદધકારીઓનરે મોકલી આપ્યો ્તો. 
રસપ્રિ વાત એ છે કે અફઘાદનસતાનના 
પાડોશી 5 મધ્ય એદશ્યાઈ િરેશોના દવિરેશ 
મંત્ીઓ ઓઆઈસી દશખર સંમરેલનમાં 
જવાના બિલરે દિલ્ીમાં અફઘાદનસતાનના 
મુદ્રે બરેઠક કરવા પ્ોંચી ગ્યા ્તાં, 

સોમવારરે આ મંત્ીઓએ વડા પ્રધાન 
નરરેનદ્ મોિી સાથરે પણ મુલાકાત કરી ્ તી. 
્વરે પાટકસતાની મીટડ્યાના મોટા ભાગના 
આરોપ લગાવી રહા છે કે ભારતરે 
ઓઆઈસી સંમરેલન દનષ્ફળ કરી નાંખ્યુ.

સોદશ્યલ મીટડ્યા પર મોજૂિ પત્કારો 
ઓઆઈસી સંમરેલનની સફળતા પર તીખા 
પ્રશ્ન પૂછી રહા છે. 

ઉલલરેખની્ય છે કે કજાદખસતાન, 
ટકગટીસતાન, તાદજટકસતાન, તુકકેદમસતાન 
અનરે ઉજબરેટકસતાન આ પાંચરે્ય િરેશ 
ઓઆઈસીના સભ્ય છે પણ તરેઓ 
પાટકસતાનમાં આ્યોદજત સંમરેલનમાં 
જવાના બિલરે દિલ્ીમાં ઈલનડ્યા-સરેનટ્લ 
એદશ્યા સંમરેલનનરે પ્રાથદમકતા આપી 
્તી.

ભારત વિરોધી પ્રચાર કરતી 
૨૦ યુ-ટ્ુબ ચેનલો બંધ કરાઇ

નવી રદલહી, તા. ૨૧: ભારત 
સરકારની સૂચના અનુસાર ગુગલની 
માવલકીની યુરયુબે ભારત વવરોધી 
પ્રચાર કરતા ૨૦ યુ રયુબ ચેનલો બંધ 
કરી દીધી છે. આ ચેનલો મોરે ભાગે 
પારકસતાનથી સંચાવલત હતી અને તે 

ભારત વવરોધી પ્રચાર કરતી હતી. તે 
ભારત વવરોધી બનાવરી સમાચારો 
ફેલાવતી હતી. આ ઉપરાંત બે 
વેબસાઇરો પર પણ પ્રવતબંધ મૂકવામાં 
આવયો છે. આઇરી એકર ૨૦૨૧ હેઠળ 
આ પ્રથમ મોરી કાય્ટવાહી થઇ છે.

રોગચાળાનું પરરણામ?: અમેરરકામાં 
િસતી િધારો સૌથી નીચા દરે

જુલાઇ ૨૦૨૦થી જુલાઇ ૨૦૨૧ દરમયાન અમેરરકામાં વસતી માત્ર ૦.૧ રકાના દરે વધી: આ અમેરરકાના ઇવતહાસમાં વસતીવધારાનો સૌથી નીચો દર છે
વૉવશંગરન, તા.21 (એપી) પહેલાથી જ ઘરી રહેલ 

અમેરરકાની વસતી વૃવધિ કોરોના મહામારીના પ્રથમ વર્ટ 
દરવમયાન રાષ્ટ્રની સથાપના પછીના તેના સૌથી નીચા 
સતરે આવી ગઈ છે. તે એરલા મારે કારણ કે કોરોના 
વાયરસ ઇવમગ્ેશનમાં ઘરાડો કરે છે, ગભા્ટવસથામાં 
વવલંબ કરે છે અને હજારો અમેરરકન રહેવાસીઓનાં 

મોત થયા છે. યુએસ સેનસસ ્યુરો દ્ારા મંગળવારે જારી 
કરાયેલા આંકડા દશા્ટવે છે કે, જુલાઈ 2020થી જુલાઈ 
2021 દરવમયાન અમેરરકાની વસતીમાં 392,665ના 
વધારા સાથે અમેરરકામાં માત્ર 0.1 રકાનો વધારો થયો 
છે. અમેરરકામાં જનમ, મોત અને સથળાંતરની સંખયાની 
ગણતરી કરીને વસતીના અંદાજો મેળવવામાં આવયા છે. 
અમેરરકામાં વવદેશથી લગભગ 2,45,000 રહેવાસીઓનો 
ચોખખો વધારો થતો હતો. પરંતુ, કુદરતી વધારો માત્ર 
1,48,000ની આસપાસ હતો.

અત્રે ઉલ્ેખનીય છે કે અમેરરકામાં આમ પણ વસતી 
વૃવધિ કેરલાક સમયથી ઘરી રહી છે અને રોગચાળામાં 
વસતી વૃવધિ દર વધુ ઘટ્ો છે. 

િળતો ફટકો: ચરીને અમેરરકાના 4 અવિકારરીઓ પર પ્રવતબંિ લગાવ્યો
બીદજંગ, તા. 21 (એપી): ચીનરે 

મંગળવારરે આંતરરાષ્ટ્ી્ય ધાદમ્વક 
સવતંત્તા પર અમરેટરકી સરકારના પંચના 
4 સભ્યો પર પ્રદતબંધ લગાવ્યો  ્તો, 
િરેશના દશનદજ્યાંગ ક્ષરેત્માં  સતામણીની 
ફટર્યાિો પર ચીનના 4 અદધકારીઓનરે 
અમરેટરકાએ િંડ ફટકા્યયો ્ તો તરેના વળતા 

જવાબમાં ચીનરે આ પગલું લીધું ્તું.
‘જરેવા સાથરે તરેવા’ પ્રદતબંધથી 

દશનદજ્યાંગ પર ચાલી ર્રેલાં તણાવમાં 
વધારો થ્યો છે. 

વોદશંગટનરે આ ક્ષરેત્માંથી આ્યાત 
પર પ્રદતબંધ લગાવ્યો છે જ્યાં કિાચ 
બળજબરીથી મજૂરી કરાવા્ય છે, જ્યારરે 

ચળવળકારોએ ફેરિુઆરીમાં બીદજંગમાં 
થનારા દવનટર ઓદલલમપકસનો બદ્ષ્કાર 
કરવાની ્ાકલ કરી છે.

ચીનરે સતામણીના આરોપોથી ઈનકાર 
ક્યયો ્તો અનરે અગાઉ દવિરેશી જૂતા અનરે 
કપડાઓના રિાનડનો બદ્ષ્કાર કરવાની 
્ાકલ કરતી જા્રેરાત પ્રકાદશત કરી ્ તી.

15 રડસેમબર સુિરી ભારતે 94 દેશોને 983 
લાખથરી િિુ િેક્સન મોકલાિરી: સરકાર

નવી દિલ્ી, તા. 21 (પીટીઆઈ): 
ભારતરે 94 િરેશો અનરે સં્ુયકત રાષ્ટ્ોની બરે 
સંસથાઓનરે અનિુાન, વ્યવસાદ્યક દનકાસ 
અથવા ‘કોવરેકસ’ મારફતરે 983.068 લાખ 
ડોઝ મોકલાવ્યા ્તાં. જાન્યઆુરી, 2021માં 
વરેલકસન મતૈ્ી કા્ય્વક્મની શરૂઆત થઈ ત્યારથી 
લઈનરે 15 ટડસરેમબર સુધી આ ડોઝ મોકલા્યા 
્તાં, એમ મગંળવારરે રાજ્યસભામાં સરકારરે 
કહુ ં્તુ.ં મ્ામારી શરૂ થઈ ત્યારથી ભારતરે 
150 િરેશોનરે કોદવડ-19 સંબંદધત તબીબી અનરે 
અન્ય સ્ા્યતાઓ મોકલાવી ્તી, એમ 
આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડદવ્યાએ એક 
લરેદખત જવાબમાં કહંુ ્તુ.ં

‘જાન્યઆુરી 2021માં વરેલકસન મતૈ્ી 
કા્ય્વક્મ શરૂ થ્યો ત્યારથી 15 ટડસરેમબર સુધી 
ભારતરે અનિુાન, વ્યવસાદ્યક દનકાસ અથવા 
‘કોવરેકસ’ (કોદવડ-19 વરેલકસન ગલોબલ 
એકસરેસ) મારફતરે 94 િરેશો અનરે અનરે સં્યકુત 
રાષ્ટ્ોની 2 સંસથાઓનરે 983.068 લાખ ડોઝ 
મોકલાવ્યા ્તાં’, એમ તરેમણરે કહંુ ્તુ.ં

તરેમણરે વધમુાં ઉમરે્યુું ્તુ,ં ‘બીજી લ ર્ેર 
િરદમ્યાન કોદવડ-19 મ્ામારી દવરૂદ્ધ 
લડાઈમાં 50થી વધ ુિરેશોથી કોદવડ સંબંદધત 
સાધનો અનરે િવાઓના રૂપમાં સ્ા્ય મળી 
્તી. તરેમાં દવિરેશી સરકારો, દવિરેશની ખાનગી 
કંપનીઓ અનરે અન્ય સંસથાઓ સામરેલ ્તાં. 


