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�ાન્સમાં ચાલુ રહેલા તોફાનો: 
લીયોન ટાઉન હોલને આગ ચંપાઇ

પે�રસ, લીયોન, તા. ૧૮: 
મેક્રોન સરકારના પેન્શન સુધારા 
કાયદાના િવરોધમાં શ� થયેલા 
તોફાનો ફ્રાન્સમાં આજે પણ ચાલુ 
રહ્યા હતા અને દ�ખાવકારોએ 
અનેક સ્થળ� તોડફોડ અને 
આગચંપી કરી હતી.

ફ્રાન્સના લીયોન શહ�રના 
ટાઉન હોલને આજે આંદોલનકારી 
તોફાનીઓએ આગ ચાંપી હતી. 
હોલમાં તોડફોડ કરાઇ હોવાના 
પણ અહ�વાલ છ�. અનેક સ્થળ� 
આજે પણ િવરોધ પ્રદશર્નો થયા 
હતા અને મેક્રોન ઇઝ ડન અને 

પાવર ટુ પીપલ જેવા સૂત્રો સાંભળવા 
મળ્યા હતા. લીયોન ટાઉન હોલને 
આગ ચાંચવાની ઘટના આજે 
સવાર� બની હતી. આંદોલનને હ� 
પણ િવરોધ પ્રદશર્નો સાથે આગળ 
વધારવાની યોજના કામદારોએ 
બનાવી છ�.

�મ્પને મંગળવારે પોતાની ધરપકડ થવાનો ભય
ટ્રમ્પે સોશ્યલ મી�ડયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું ક� મેનહટ્ટનના એટન�ની કચેરીમાંથી લીક થયેલી માિહતી સૂચવે છ� ક� મંગળવાર� મારી ધરપકડ થઇ શક�
ટ્રમ્પ દ્વારા પોતાના પર �તીય હુમલાઓ થયા હોવાની જે મિહલાઓએ ફ�રયાદ કરી હતી તેમને ચૂપ કરવા ટ્રમ્પ તરફથી નાણા ચૂકવાયા હોવાના ક�સમાં આ ધરપકડ થવાની શક્યતા

ન્યૂયોક�, તા. ૧૮(એપી): ભૂતપૂવર્ 
અમે�રકી �મુખ ડોનાલ્ડ �મ્પે એક 
સોશ્યલ મી�ડયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું 
ક� તેમને એવી શક્યતા જણાય છ� ક� 
મંગળવારે તેમની ધરપકડ થઇ શક� 

છ� કારણ ક� �મ્પ �ારા પોતાના પર 
દાયકાઓ પહેલા જાતીય હુમલા થયા 
હોવાની જે મિહલાઓએ ફ�રયાદ કરી 
હતી તેમને ચૂપ કરવા માટ� નાણા 
ચુકવાયા હોવાના આરોપો પર ન્યૂયોક�ના 
�ોિસક્યુટર તપાસ કરી રહ્યા છ�. પોતાના 
�થ સોશ્યલ નેટવક� પર �મ્પે એક 
પોસ્ટમાં આજે વહેલી સવારે જણાવ્યું 
હતું ક� મેનહ�ન �ડસ્�ીક્ટ એટન�ની 
કચેરીમાંથી ગેરકાયદે રીતે લીક થયેલ 
માિહતી સંક�ત આપે છ� ક� ખૂબ આગળ 
ચાલતા �રપ�બ્લકન ઉમેદવાર અને 
અમે�રકાના ભૂતપૂવર્ �મુખની આવતા 
સપ્તાહે મંગળવારે ધરપકડ થઇ શક� 
છ�. શિનવારે મૂકાયેલા આ મેસેજનો 
�ડ�સ્�ક્ટ એટન�ની કચેરીએ તત્કાળ 
કોઇ જવાબ આપ્યો ન હતો. �મ્પના 

�િતિનિધઓએ પણ �ટપ્પણી માટ�ના 
કોલ્સનો તરત જવાબ આપ્યો ન હતો. 
�મ્પે જો ક� સોશ્યલ મી�ડયા પર એની 
કોઇ િવગતો આપી ન હતી ક� કઇ રીતે 
તેમને જાણવા મળ્યું ક� તેમની ધરપકડ 
થઇ શક� છ�. પોતાની પો�સ્ટ�ગ્સમાં તેમણે 
પોતાના એ જુઠાણાઓ દોહરાવ્યા હતા ક� 
૨૦૨૦માં ચોરીથી ડ�મો��ટ જો બાઇડન 
પોતાની સામે ચૂંટણી જીતી ગયા હતા 
અને �મ્પે પોતાના ટ�ક�દારોને િવનંતી કરી 
હતી ક� તેઓ િવરોધ કરે અને આપણા 
દેશને પાછો લઇ આવે! આ મેસેજની 
ભાષા એવી જ હતી જેવી ૬ જાન્યુઆરી, 
૨૦૨૧ના રોજની યુએસ ક�િપટોલ ખાતેના 
તોફાનો પહેલાના તેમના સંદેશાની 
હતી. �મ્પની સામે આરોપ મૂકાઇ શક� 
તેવા સંજોગો માટ� કાયદા અમલીકરણ 
એજન્સીઓ ન્યૂયોક�માં સુરક્ષા તૈયારીઓ 
કરી રહી છ�. આ ક�સમાં જો ક� કોઇ 
જાહેરાત કરાઇ નથી. મેનહ�નની �ાન્ડ 
જ્યુરી આ ક�સમાં સાક્ષીઓની સુનાવણી 
કરી રહી છ�.

માધુરી દીિક્ષતે માતા માટ� �ાથર્ના સભા યોજી

મુંબઈ, તા. 18: બોિલવૂડ 
અિભનેત્રી માધુરી દીિક્ષતની માતા 
સ્નેહલતા દીિક્ષતનું 12 માચર્, 
રિવવાર� િનધન થયું હતું. શુક્રવાર� 
17 માચ� મુંબઈમાં તેના માટ� પ્રાથર્ના 
સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું 
હતું, જ્યાં ઘણા બોિલવૂડ સ્ટાસર્ 
અિભનેત્રીની માતા સ્નેહલતા 
દીિક્ષતને શ્રદ્ધાંજિલ આપવા આવ્યા 
હતા. પ્રાથર્ના સભા સાથે �ડાયેલા 
ક�ટલાક વી�ડયો સોિશયલ મી�ડયા 
પર સામે આવ્યા છ�. વી�ડયોમાં 

માધુરી દીિક્ષત તેના પિત શ્રીરામ 
નેને સાથે ત્યાં પહ�ચી હતી. 

બંનેએ હાથ �ડીને મી�ડયાનું 
અિભવાદન કયુ� હતું. આ દરિમયાન 
િવદ્યા બાલન પણ તેના પિત 
િસદ્ધાથર્ રોય કપૂર સાથે પ્રાથર્ના 
સભામાં પહ�ચી હતી. આ ઉપરાંત 
બોની કપૂર, મનીષ પોલ, પ્રખ્યાત 
�ફલ્મમેકર સૂરજ બડ�ત્યા અને 
જેક� શ્રોફ પણ �વા મળ્યા હતા. 
માધુરી દીિક્ષતની માતાનું 91 વષર્ની 
વયે િનધન થયું હતું.

કોિવડના નવા એક્સબીબી૧.૧૬ 
વે�રઅન્ટના ૭૬ ક�સ ભારતમાં મળી આવ્યાસૌથી વધુ ૩૦ ક�સો કણાર્ટકમાં, ગુજરાતમાં એક ક�સ મળી આવ્યો છ�
કોિવડના ક�સોમાં તાજેતરના વધારા માટ� ક�ટલાક િનષ્ણાતો આ વે�રઅન્ટને જવાબદાર માને છ�

નવી િદલ્હી, તા. ૧૮(પીટીઆઇ): 
કોિવડ-૧૯ના એક્સબીબી૧.૧૬ 
વે�રઅન્ટના ક�લ ૭૬ સેમ્પલો મળી 
આવ્યા છ� જે દેશમાં તાજેતરમાં આ 
રોગના ક�સોમાં થયેલા વધારા માટ� 
જવાબદાર હોઇ શક� છ� એ મુજબ 
ઇન્સાકોગના આંકડાઓ પરથી જાણવા 
મળ� છ�.

આ વે�રઅન્ટના ક�સો કણાર્ટકમાં ૩૦, 
પુદુચેરીમાં ૭, િદલ્હીમાં પ, તેલંગાણામાં 
૨, ગુજરાતમાં ૧, િહમાચલ �દેશમાં ૧ 
અને ઓ�ડશામાં ૧ મળી આવ્યા છ�, 
એમ ઇ�ન્ડયન સાસર્ કોવ-ટ� જીનોિમક 
કોન્સો�ટ�યમ(ઇન્સાકોગ)ના આંકડાઓ 

દશાર્વે છ�. એક્સબીબી૧.૧૬ વે�રઅન્ટ 
સૌ�થમ જાન્યુઆરીમાં મળી આવ્યો 
હતો જ્યારે બે સેમ્પલો આ વે�રઅન્ટ 
માટ� પોિઝ�ટવ આવ્યા હતા જ્યારે 
ફ��ુઆરીમાં ક�લ પ૯ સેમ્પલો મળી 
આવ્યા હતા. માચર્માં, અત્યાર સુધી 
આ વે�રઅન્ટના ૧૫ સેમ્પલો મળી 
આવ્યા છ� એમ ઇન્સાકોગ જણાવે છ�. 
તાજેતરમાં ભારતમાં કોિવડ-૧૯ના 
ક�સોમાં થયેલા વધારા માટ� ક�ટલાક 
િનષ્ણાતો આ વે�રઅન્ટને જવાબદાર 
ગણાવી રહ્યા છ�. 

એઇમ્સના ભૂતપૂવર્ �ડરેકટર ડો. 
રણદીપ ગુલે�રયા, ક� જેમણે કોિવડ 
ટાસ્ક ફોસર્ની આગેવાની લીધી હતી, 
તેમણે જણાવ્યું છ� ક� દેશમાં તાજેતરમાં 
કોિવડના ક�સોમાં થયેલો વધારો 
એક્સબીબી૧.૧૬ વે�રઅન્ટથી દોરવાયો 
હોઇ શક� છ� જ્યારે ઇન્ફ્લુએન્ઝાના ક�સો 
એચ૩એન૨નના કારણે છ�. આ બંને 
માટ� કોિવડ અનુરૂપ વતર્ણૂક ચેપનો 
ફ�લાવો રોકવામાં મદદરૂપ થઇ શક� છ�. 
અને મોટાભાગના ક�સો ગંભીર પણ 
નથી, તેથી અત્યારે કોઇ ભય રાખવાની 
જરૂર નથી મે તેમણે જણાવ્યું છ�. 

િદલ્હીના ક�ટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ 
પ�ો, અનેક િવસ્તારોમાં પાણી ભરાયાં
�દલ્હી-જયપુર હાઈવે અને સોહના રોડ, ન્યૂ ગુ�ગ્રામ અને જૂના શહ�રના મોટા િવસ્તારો જળબંબાકાર
ઉત્તર પિશ્ચમ ભારતમાં 20-21 માચર્ સુધી હળવો વરસાદ ચાલુ રહ�શે

નવી િદલ્હી, તા. 18 (પીટીઆઈ): 
શિનવારે િદલ્હીના ક�ટલાક ભાગોમાં 
કરા સાથે વરસાદ પ�ો હતો, જેના 
કારણે મહત્તમ તાપમાન સીઝનની 
સરેરાશ કરતાં પાંચ �ડ�ી ઓછ�� 25.3 
�ડ�ી સે�લ્સયસ થઈ ગયું હતું, જે આ 
મિહને અત્યાર સુધીનું સૌથી નીચું છ�. 
એમ અિધકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

ભારત હવામાન િવભાગ 
(આઈએમડી)એ જણાવ્યું હતું ક�, 
આયા નગર ખાતેની વેધશાળાએ 
મહત્તમ 8.4 મીમી વરસાદ નોંધ્યો 
હતો. ત્યાર બાદ પાલમમાં 3.3 મીમી 
અને લોધી રોડમાં 3 મીમી વરસાદ 
નોંધાયો હતો.

લઘુત્તમ તાપમાન 18.2 �ડ�ી 
સે�લ્સયસ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય 
કરતાં બે �ડ�ી વધુ હતું. વરસાદને 
કારણે રાષ્�ીય રાજધાનીમાં બુરારી 
સિહત અનેક િવસ્તારોમાં પાણી 
ભરાયાં હતાં. િદલ્હી-એનસીઆર 
ક્ષે�માં સૌથી વધુ વરસાદ ગુરુ�ામમાં 
38.5 મીમી નોંધાયો હતો અને 
ક�ટલાક િવસ્તારોમાં કરા પણ પ�ા 
હતા. એમ આઈએમડીએ જણાવ્યું 
હતું. સતત ભારે વરસાદને કારણે 
સમ� શહેરમાં પાણી ભરાઈ ગયાં 
હતાં અને ઠ�ર-ઠ�ર �ા�ફકજામ થઈ 
ગયો હતો. મુસાફરોએ િદલ્હી-

જયપુર હાઈવે અને સોહના રોડ, ન્યૂ 
ગુરુ�ામ અને જૂના શહેરના મોટા 
િવસ્તારો પર પાણી. આઈએમડીના 
�ાદેિશક આગાહી ક�ન્�ના વડા 
ક�લદીપ �ીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું ક�, 
‘’ઉત્તરપિ�મ ભારત સિ�ય પિ�મી 
િવક્ષેપને કારણે �દેશમાં વરસાદ અને 
ક�ટલાક િવસ્તારોમાં કરા પડી રહ્યા છ�. 
વધુ એક પિ�મી િવક્ષેપ રિવવારથી 
�દેશને અસર કરવાનું શરૂ કરશે... 
સામાન્ય રીતે વાદળછાયું આકાશ 
અને ઉત્તર પિ�મ ભારતમાં 20-
21 માચર્ સુધી હળવો વરસાદ ચાલુ 
રહેશે.’’

નોકરીમાંથી છ�ટા કરાયેલા એચ-૧બી િવઝા 
ધારકોના હાથમાંથી હવે સમય સરકી રહ્યો છ�
બી� નોકરી શોધી લેવાની ૬૦ �દવસની સમય મયાર્દા ઘણા િવઝા ધારકો માટ� પુરી થવા આવી છ�, � આ સમય મયાર્દામાં તેઓ બી� નોકરી નહ� શોધી શક� તો તેમણે અમે�રકા છોડવું પડશે
આવા િવઝાધારકોમાં ભારતીયોનું પ્રમાણ ઘણુ મોટું છ�, ગ્રેસ િપ�રયડ વધારી આપવા ભારતીયોના િહતો માટ�ની સંસ્થાએ તંત્રને િવનંતી કરી છ�

વૉિશંગ્ટન, તા. ૧૮(પીટીઆઇ): 
અમે�રકામા ં જેમન ે નોકરીઓમાથંી 

છટૂા કરાયા છ� તવેા એચ-૧બી િવઝા 
ધારકોના હાથમાંથી સમય સરક� રહ્યો 
છ� કારણ ક� વતર્માન કાયદાઓ મુજબ 
આ િવઝા ધારકો � તમેનો નોકરી 
દરજ્જો ગુમાવ ેતો તમેણે ૬૦ �દવસની 
અંદર અમે�રકા છોડી દ�વંુ પડ ેછ�, આના 
કારણે હ�રો ભારતીય ટ�ક કામદારો 
અન ે તમેના ક�ટંુબીજનો માટ� રાતો 
ઉ�ગરાભરી બની ગઇ છ�. 

આ તેમના પર એક માનવીય અસર 
છ� કારણ ક� તેમના ક�ટુબંીજનો, જેઓ 
તમેના અમે�રકામા ં જન્મેલા બાળકો 
સિહત મૂિળયામાંથી ઉખડી ગયા છ� 
અન ે જેમન ે શ�આતના મિહનાઓમાં 
નોકરીમાથંી છટૂા કરવામા ં આવ્યા 
છ� તેમના હાથમાથંી હવે સમય 
સરક� રહ્યો છ� એમ ફાઉન્ડેશન ફોર 
ઇ�ન્ડયા એન્ડ ઇ�ન્ડયન ડાયસ્પોરા 
સ્ટડીઝ(એફઆઇઆઇડીઝ) દ્વારા એક 

િનવેદનમા ંકહ�વામા ંઆવ્યંુ છ� જ ેસંગઠને 
આવા ભારતીયોના ક�સો સાસંદો અને 
ફ�ડરલ તંત્ર સમક્ષ ઉપાડ્યા છ�. જ્યાર� 
અમ�ેરક� નાગ�રકત્વ અને ઇિમગ્રશેન 
સેવા વતર્માન ટાઇમ િવન્ડોન ે૧૮૦ �દવસ 
સુધી લબંાવી આપવાની તેમની િવનતંી 
પર િવચારણા કરી રહી છ�, ત્યાર� આ 
પ્રિક્રયામા ં ક�ટલોક સમય લાગી શક� 
છ� અન ે તથેી આ વ્યવસાિયકો માટ� 
અમે�રકા છોડવા િસવાય બી� કોઇ 
િવકલ્પ બાક� રહ્યો જણાતો નથી.ગયા 
વષર્થી અમ�ેરકામા ં૨પ૦૦૦૦ કરતા વધુ 
આવા નોકરીયાતોન ેછૂટા કરાયા છ�. 

આ આંકડો વધવાનંુ ચાલ ુ ર� ં છ� 
જ્યાર� મેટા જવેી ક�પનીઓ હ� પણ 
હ�રો છટણીઓની �હ�રાત કરી રહી 
છ� એમ એફઆઇઆઇડીએ જણાવે છ�. 
છૂટા કરાયેલા કમર્ચારીઓમા ંભારતીયોની 
સખં્યા ન�ધપાત્ર મોટી છ�. 


