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‘TIRED OF INEFFICIENCY OF SENIOR LEADERS’
CONG FORMER SPOKESPERSON QUITS PARTY
Days after he was removed from the post, Gujarat Congress former chief spokesperson Jayrajsinh
Parmar announced his resignation from the party Thursday. Parmar said he was “tired of the inefficiency of senior leaders of Congress”. He was the GPCC spokesperson since 2009.

PRIMARY RESULTS OF TWO-DAY BIRD CENSUS

Porbandar to be officially declared
home of rare black-necked storks
GOPAL KATESHIYA

RAJKOT, FEBRUARY 17
PORBANDAR IS all set to be officially declared a new home of
black-necked storks as the magnificent bird, considered a rare
speciesinGujaratduetoitssmall
population, was sighted during
a bird census of waterfowls in
major wetlands in the district
last weekend.
According to primary results
of the two-day census — the
largest-ever population estimationexerciseinthedistrict,more
than 3.26 lakh birds of 117
species, including black-necked
stork, were recorded.
Oneblack-neckedstork(BNS)
was recorded in the eastern part
ofGosabara-Mokarsagarwetland
complexinPorbandarduringthe
bird count conducted jointly by
the Gujarat forest department
andtheBirdConservationSociety
of Gujarat(BCSG)onFebruary12
and 13. It was sponsored by
Saurashtra Chemicals Limited, a
Nirma Group company, which
has a sodaash manufactuing
plant in Porbandar.
“We have been sighting BNS
in Porbandar over the past
decade. Late ornithologist
Bhavbhuti Parasharya had once
noted BNS nesting in Shubhashnagar mangroves in Porbandar
harbour area. But this is the first
time that this bird has been
recordedinacensusandsettoenter official records,” said Dhaval
Vargiya,presidentofMorkarsagar
Wet-land
Conservation
Committee
(MWCC),
a
Porbandar-registeredNGOworking for conservation of wetlands

The black-necked stork at Gosabara-Mokarsagar wetland;
(right) flamingos in Kuchhadi-Javar wetland. Chirag Chotaliya
and wetland birds in Porbandar.
BNS(phippiorhynchusasiaticus) is categorised as a nearthreatened species on the Red
List of species compiled by the
International
Union
for
Conservation of Nature (IUCN)
due to a declining trend in its
global population, largely on account of habitat loss.
Around 60 birdwatchers and
volunteers from across the state
participated in the census that
coveredwetlandsspreadover200
square kilometres (sqkm) in
Porbandar. The bird count was
done in Gosabara-Mokarsagar
wetland complex and in Porbandar Bird Sanctuary and Chhaya
Rann, costal Kuchhadi-Javar and
Medha creek wetlands and
Amipur and Barda Sagar dams.
The 2014 bird census sponsored by the Gujarat Biodiversity
Board and conducted by Prof
IndraGadhvi,headof marinescience department of Maharaja
Krishnakumarsinhji Bhavnagar
University, Bhavnagar, had counted 1,92,053 birds of 112 species.
However, the figures of this
census are low compared to figuresofbirdcountsundertakenby

MWCC in recent years. The annual bird counts by MWCC over
thepastthreeyearsestimatedthe
population of birds in these wetlands in excess of four lakh each
year with 2020 census finding
presence of birds of 134 species.
“But results of the bird census conducted by BCSG can be
treated as more accurate as a
large group of birdwatchers undertookthecountingsimultaneously in all major wetlands
whereas our counts are conducted by a far less number of
bird-watchers over three-four
days,” Vargiya said.
Eurasian coot, also called
common coot, a duck species

which is a resident breeding
species, is the most abundant, as
per primary data, followed by
lesser flamingos, demoiselle
cranes, greater flamingos, etc. in
Gosabara-Mokarsagar complex,
87,717 birds of 117 species were
found with northern pintail
ducks being the most abundant.
In Kuchhadi-Javar, 78,698
birds of 70 species were
recorded with lesser flamingos
accounting for 45,000 of them
and greater flamingos 3,500.
Medhacreekreportedestimated
91,365 birds of 97 species with
commoncoots(12,633),gadwall
ducks (10,430) and greater
flamingos (12,433) being most

abundant birds.
Barda Sagar reported 49,405
birds of 74 species and common
coots (35,370) and demoiselle
cranes (2650) accounted for
most of them.
In Amipur dam, bird population was estimated to be 12,165
with demoisellecranesaccounting for 5,000 of them and common cranes 2,000.
Uday Vora, BCSG joint secretary who was technical coordinatorof thecensus saidthatdata
of the Porbandar census were
still being analysed and that final results will be declared in a
couple of days.

BSF recovers 7
Pakistan fishing
boats from
Kutch coast
Ahmedabad: Almost a week after launching a search operation
intheHaramiNallaareaof Kutch
district, the Border Security
Force (BSF) has recovered seven
PakistanifishingboatsThursday.
These boats are part of the 11
Pakistani fishing boats that were
seized from Harami Nalla on
February 10. The boats were
found with rotten fish and vegetables, BSF officials said.
“Yes, these boats are part of
the same boats who could not
escape. The boats that got stuck
in the water channels emerged
after the water level increased,”
said a BSF official, adding that
troops were still scanning the
area. The boats had illegally
crossed India’s international
maritime boundary with
Pakistan. The BSF had detected
the intrusion in the area on
February 9 and had launched a
massive search operation along
with the Indian Army and the
Indian Air Force.
The search operation led by
CreekCrocodiles—acommando
unitofBSF—covering300square
kilometres of marshy land, also
led to the arrest of six Pakistani
fishermen on February 11. These
fishermen were found hiding in
the marshes that grow in the
marshy land near the coast. ENS

Amul employee, wife
booked for defrauding
company of Rs 4 crore
EXPRESS NEWS SERVICE
AHMEDABAD, FEBRUARY 17

AN EMPLOYEE of the Gujarat
Cooperative Milk Marketing
Federation Limited, popularly
known as Amul, in Gandhinagar
has been booked for allegedly
showing fake transport bills to
the tune of over Rs 4 crore in the
nameof acompanyregisteredin
his wife’s name.
According to police, Ujjwal
Vyas,assistantmanagerintheaccountsdepartmentofAmulFresh
Products office in Bhat, and his
wifeMitiVyaswerebookedinan
FIR at Adalaj police station
Wednesdayforallegedlydefraudingthecompanytothetuneof Rs
4.02 crore through alleged fake
transportbillsfrom2010to2022.
As per a complaint lodged by
Anil Bayati, general manager at
GCMMF, Gandhinagar, at Adalaj
PS, “During an internal audit, it

was found that one Miti Vyas,
owner of MU Cartig transport
company, has received cheques
from the company on certain
billsthat werefoundtobeduplicate copy of other genuine bills.”
“It was also found that Miti is
the wife of Ujjwal Vyas and as
per regulations of the company,
any employee or their close relative cannot do business with
the company... He accepted that
hefloatedafakecompanyunder
the name of his wife and from
2010 to 2022, he deposited over
Rs 4.05 crore to his wife’s account,” the complaint added.
Police have booked the duo
under IPC sections 406 for criminal breach of trust, 420 for fraud,
408forcriminalbreachoftrustby
clerk, 465 for forgery, 467 for forgery of valuable security, 468 for
forgery for purpose of cheating,
471 for fraudently using as genuineaforgeddocumentand120b
for criminal conspiracy.

APPENDIX IV A
[See proviso to Rule 8(6)]
Sale Notice for sale of immovable property(ies)
E-Auction Sale Notice for sale of immovable asset(s) under the
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest
(Enforcement) Rules, 2002
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the
Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable
property(ies) mortgaged/ charged to Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd.
[CIN: U65993DL2002PLC115769] (“Secured Creditor”), the physical
possession of which has been taken by the Authorised Oicer of the Secured
Creditor, will be sold on “as is where is”, “as is what is”, “whatever there is” and “
without any recourse” basis on 22.03.2022 from 02.00 P.M. to 04.00 P.M.
(with unlimited automated extensions of 5 minutes each in terms of the Tender
Document), for recovery of Rs. 42,02,157/- (Rupees Forty Two Lakh Two
Thousand One Hundred Fifty Seven only), pending towards the Loan Account No.
K021XII [earlier Loan Account being HHLBAR00389249 (“old Loan Account”)]],
by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest
till 07.02.2022 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and
other related loan document(s) w.e.f. 08.02.2022 along with legal expenses and
other charges due to the Secured Creditor from KUNAL NITIN RAVAL, VIRANCHI
NITINBHAI RAVAL and RAVAL PRITI NITIN.
The old Loan Account along with its underlying security(ies), including the
immovable property(ies), had been assigned to and in favour of the Secured
Creditor, acting in its capacity as Trustee of ACRE-102-Trust, vide Assignment
Agreement dated 26.04.2021 read with Rectiication Deed dated 26.08.2021.
The Reserve Price of the immovable Property(ies) will be Rs. 30,50,000/-(Rupees
Thirty Lakh Fifty Thousand only) and the Earnest Money Deposit (“EMD”) will be
Rs. 3,05,000/- (Rupees Three Lakh Five Thousand only). i.e. equivalent to 10% of
the Reserve Price. The EMD shall be paid by DD/ RTGS/ NEFT or through any other
proper banking channels to the credit and in favour of ACRE-102-TRUST, Account
No. 0901102000038988 with IDBI Bank Limited (IFSC: IBKL0000901), having its
branch at IFCI TOWER, 61, NEHRU PLACE P.B. NO. 4499 NEW DELHI - 110 019,
before submitting the tender in order to participate in the online public auction. The
successful bidder shall pay 25% amount of the sale price (less 10% of the Reserve
Price paid before submitting the tender) immediately i.e. either on the same day or
not later than the next working day and the remaining balance of the Sale Price shall
be paid within 15 days from the date of conirmation of sale.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY(IES)
FLAT NO. A-501 ON FIFTH FLOOR HAVING BUILTUP AREA OF 92.96 SQ. MTS.
AND UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE IN LAND ADMEASURING 52.16 SQ.
MTS. ON 5TH FLOOR IN TOWER – A OF THE SCHEME DEVELOPED AND KNOWN
AS “SHRI KUNJ RESIDENCY” . THE PROPERTY SITUATED AT DISTRICT AND
SUB DISTRICT VADODARA, GAM JAMBUVA, NON AGRICULTURAL LAND OF
REVENUE SURVEY NO 509, ADMEASURING 0-24-28 SQ. MTS. AND DRAFT TP
SCHEME NO 34 AND FINAL PLOT NO. 98 LAND ADMEASURING 1457 SQ. MTS.
AND WHICH IS GIVEN CITY SURVEY NO.960 AND REVENUE SURVEY NO 429,
ADMEASURING 6981 SQ. MTS. WHICH IS GIVEN DRAFT TP SCHEME NO. 34
AND ALLOTTED FINAL PLOT NO. 61/1,61/2, 61/3 AND 61/4 AND CITY SURVEY
NO.887 AND OF THAT FINAL PLOT, LAND ADMEASURING 1009.00 SQ. MTS.
OF FINAL PLOT NO. 61/3. THE PROPERTY IS BOUNDED AS UNDER.
EAST: AFTER LEAVING MARGIN MADHURAM SOCIETY.
WEST : FLAT NO. A-502.
NORTH : AFTER LEAVING MARGIN 18 MTS. ROAD.
SOUTH: COMMON PLOT OF SOCIETY
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on
the website of the Secured Creditor i.e. www. acreindia.in and www.auctionfocus.in
Sd/
Date
: 10.02.2022
Authorized Oicer
Place
: VADODARA
ASSET CARE & RECONSTRUCTION ENTERPRISE LTD.
TRUSTEE OF ACRE-102-TRUST

Vadodara

શુ�વાર ૧૮ ફ��ુઆરી, ૨૦૨૨

૩

ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, વડોદરા

હૉંગકૉંગમાં કોરોનાને લીધે હો�સ્પટલો હાઉસફૂલ, દદ�ઓ તંબુમાં

હ�ગક�ગની હો�સ્પટલો કોિવડ -19ની નવી લહ�રમાં હૉ�સ્પટલો ઊભરાઇ છ�. દદ�ઓ તંબુઓમાં બહાર સૂઈ �ય છ�

ભારતમાં સતત 11 િદવસથી દૈિનક
કોિવડ ક�સ 1 લાખથી ઓછા

િબલ ગેટ્સે �થમ
વખત પા�કસ્તાનની
મુલાકાત લીધી

ઇસ્લામાબાદ, તા. 17 (પીટીઆઈ):
અબ�પિત, પરોપકારી િબલ
ગેટ્સે ગુ�વાર� તેમની પ્રથમ
પા�કસ્તાન મુલાકાતમાં વડા પ્રધાન
ઇમરાન ખાનને મળ્યા હતા. જ્યાં
તેમને દ�શમાંથી કોરોનાવાયરસ
રોગચાળાને પહોચી વળવા અને
પોિલયોવાયરસને નાબૂદ કરવાના
થઈ રહ�લા પ્રયાસો બાબતે માિહતી
આપવામાં આવી હતી. પ્રાપ્ત
અહ�વાલો મુજબ, ગેટ્સે કોિવડ19ની વતર્માન �સ્થિત પર પણ
મંતવ્યોનું આદાન-પ્રદાન કયુ�
હતું. ખાને ગેટ્સના માનમાં એક
લંચનું આયોજન કયુ� હતું. િબલ
ગેટ્સ એક �દવસીય પા�કસ્તાનની
મુલાકાતે છ�. પા�કસ્તાન િવશ્વના
એવા બે દ�શોમાંથી એક છ� જ્યાં
આજે પણ પોિલયો સ્થાિનક
વાયરલ ચેપ તરીક� ફ�લાયેલો છ�.

રાજસ્થાનના
અલવરમાં ગાય
સાથે સૃ�ષ્ટ િવરુ�નું
ક�ત્ય કરવા બદલ
4ની ધરપકડ

જયપુર, તા. 17 (પીટીઆઈ):
રાજસ્થાનના અલવર િજલ્લામાં
એક વાછરડી સાથે ��ષ્ટિવ�દ્ધનું
ક�ત્ય કરવા બદલ ચાર પુ�ષ
શખસોની ધરપકડ કરી હોવાનું
ગુ�વાર� પોલીસે જણાવ્યું હતું.
આરોપીઓએ આ જઘન્ય ક�ત્યનો
વી�ડયો પણ બનાવ્યો હતો. એટલું
જ નહ�, આ વી�ડયો વાયરલ
પણ કય� હતો. સુપ�રન્ટ�ન્ડન્ટ
ઓફ પોલીસ (એસપી) ભીવાડી
(અલવર) શાંતનુ ક�માર િસંહ�
જણાવ્યું હતું ક�, ‘’ડેરી ખેડૂત
ફતેહ મોહ�મદ� 14 ફ�બ્રુઆરીએ
એક એફઆઈઆર ન�ધાવી
હતી અને આરોપ લગાવ્યો હતો
ક�, 10 ફ�બ્રુઆરીના રોજ ચાર
આરોપીઓ દ્વારા તેની માદા
વાછરડી પર દુષ્કમર્ કરવામાં
આવ્યું હતું.’’ અિધકારીએ ક�ં
હતું ક�, ‘’ચાર આરોપીઓ તાિલમ
(19), ચુન્ના (20), ઝુબેર (21)
અને વા�રસ (25)ની ધરપકડ
કરવામાં આવી છ�. આ ચાર�ય
આરોપીઓ િવ�દ્ધ 377 અને
34 સિહત િવિવધ આઈપીસીની
કલમો અને રાજસ્થાન બોવાઇન
(ગૌવંશ) એિનમલ એક્ટ હ�ઠળ
ક�સ ન�ધવામાં આવ્યો છ�.’’

સોથેબીની
હરાજીમાં સૌથી
મોટા વાદળી હીરો
48 િમિલયન
ડોલરમાં વેચાવાની
અપેક્ષા

સોથેબીઝ, ન્યુયોક� િસટી ખાતે
હરા� માટ� જતા પહ�લા 15.10ક�ર�ટનો બ્લુ ડાયમંડ પ્રદિશર્ત
કરવામાં આવે છ�. હરા�માં
દ�ખાતો તે અત્યાર સુધીનો સૌથી
મોટો આબેહૂબ વાદળી હીરો છ�
અને તેને $48 િમિલયનથી વધુ
મળવાની અપેક્ષા છ�.

કાર પે�ોલ પંપને ભેટી પડી...

િ�ટનના ક�ન્ટ િવસ્તારમાં
વરસાદી માહોલમાં એક પે�ોલ પંપ
પર પૂરપાટ ઝડપે ધસી આવેલી
એક મોટર કાર પે�ોલના એક
પંપની સાથે જઇને અથડાઇ હતી
અને તેને ચોંટી ગઇ હતી. ક�ન્ટમાં
િસડક�પ નજીક હાઇવે એ-૨૦ ર

આવેલા એક બીપી પે�ોલ પંપ પર
આ બનાવ બન્યો હતો. વરસાદ
પડી રહ્યો હતો અને રસ્તા પર
પાણી ભરાયેલું હતું તેવા માહોલમાં
પૂરપાટ ઝડપે દોડતી એક કાળી
બીએમડબલ્યુ કાર આ પે�ોલ
પંપમાં ધસી આવી હતી અને એક

પંપની સાથે ભટકાઇ હતી. દેખીતી
રીતે કારના �ાઇવરે કાર પરનો કાબૂ
ગુમાવી દીધો હતો. ઇમરજન્સી
સેવાને કોલ કરવામાં આવ્યો હતો
અને ગંભીર ઇજા પામેલા કાર
�ાઇવરને હો�સ્પટલમાં ખસેડવામાં
આવ્યો હતો.

ઇઝરાયેલના ખેડ�તે ૨૮૯
�ામની એક સ્�ોબેરી ઉગાડી!

તેલ અિવવ, તા. ૧૭:
ઇઝરાયેલના એક ખેડૂતે તેના
ખેતરમાં એક એટલી મોટી સ્ટ્રોબેરી
િવકસાવીને બતાવી છ� ક� તેણે
સૌથી વજનદાર સ્ટ્રોબેરીનો નવો
િવશ્વ િવક્રમ સ્થાપ્યો છ�. એ�રયલ
ચાહી નામના એક ખેડૂતે ઉગાડેલી

એક સ્ટ્રોબેરીનું વજન ૨૮૯ ગ્રામ
થયું છ� અને તે સ્ટ્રોબેરીના સર�રાશ
વજન કરતા ૨૪ ગણુ થાય છ�. આ
રાક્ષસી કદની સ્ટ્રોબેરી ડો. નીર
ડાઇ દ્વારા િવકસાવવામાં આવેલ
એક નવી વેરાયટીની સ્ટ્રોબેરી છ�
જેનુ કદ સામાન્ય સ્ટ્રોબેરી કરતા

મોટું થાય છ�, પણ ખેડૂત એ�રયલ
ચાહીએ ઉગાડેલી આ સ્ટ્રોબેરી
તો ખૂબ જ મોટી અને વજનદાર
થઇ છ�. તેના ખેતરમાં આવી બી�
પણ ત્રણ મોટી સ્ટ્રોબેરીઓ પાક�
છ� પર�તુ ૨૯૮ ગ્રામની આ સ્ટ્રોબેરી
સૌથી મોટી છ�.

પથુમ થાની, થાઈલેન્ડમાં બુદ્ધને શ્રદ્ધાંજિલ �પે લાખો ફાનસ પ્રગટાવવામાં આવ્યા છ� અને એની સમક્ષ સાધુઓ
ધમ્માકાયા સે�ટયાની આસપાસ બેઠા છ�. િવશ્વભરના બૌદ્ધ સાધુઓ આ સમયે િવશ્વ શાંિત અને સલામતી માટ� સંયુક્ત
રીતે જપ અને ધ્યાન કર� છ�

બપ્પી લાિહરીના
અંિતમ સંસ્કાર

મુંબઈ, તા. 17 (પીટીઆઈ)
જેમણે 80-90ના દાયકામાં િહન્દી
િસનેમા પ્રેમીઓને સંગીતમય
ધૂનોથી મંત્રમુગ્ધ કરનાર
પ્રિસદ્ધ ગાયક-સંગીતકાર બપ્પી
લાિહરીના ગુ�વાર� પ�રવાર,
દોસ્તો અને �ફલ્મ-જગતના
સાથીઓની ઉપ�સ્થિતમાં અંિતમ
સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.
69 વષ�ય લાિહરીનું મંગળવાર�
જુહુની િક્ર�ટક�ર હો�સ્પટલમાં
ક�ટલીય સ્વાસ્થ્ય સંબંધી
બીમારીઓને કારણે િનધન થયું
હતું.
ગાયક લાિહરીના જુહુ �સ્થત
િનવાસ પર લાિહરી હાઉસ ખાતે
ભીડને િનયંિત્રત કરવા માટ�
આશર� 15થી વધુ પોલીસ કમ�ઓ
તૈનાત છ�. લાિહરીના પાિથર્વ
દ�હની સાથે નશ્વર અવશેષો,
ગાયકના ટ્રેડમાક� ધૂપના કાળા
ચશ્માં સાથે એક ખુલ્લા ટ્રકમાં
રાખવામાં આવ્યાં હતાં. આ
ટ્રકને ગલગોટા અને �પાનીઝ
ફ�લછોડથી સ�વવામાં આવી
હતી. ગાયકની તસવીરો ટ્રકની
આગળ અને બાજુ પર મૂકવામાં

આવી હતી. જેના પર ‘ભાવપૂણર્
શ્રદ્ધાંજિલ’ લખ્યું હતું.
લાિહરીનો પ�રવાર પત્ની
િચત્રાણી, પુત્ર બપ્પા અને પુત્રી
રીમા અને અન્ય સંબંધીઓ સાથે
ખુલ્લી ટ્રકમાં હતા. ટ્રકની પાછળ
પોલીસ વાન અને બે એમ્બ્યુલન્સ
સિહત કારનો કાફલો હતો.
ગાયકનાં અંિતમ દશર્ન માટ�
માગર્ પર ચાહકોની ભીડના કારણે
બપ્પી લાિહરીના િનવાસસ્થાનથી
લગભગ િવલે પાલ� પવન હ�સ
સ્મશાન�હ સુધીનું 10 િમિનટનું
અંતર કાપતાં લગભગ 1 કલાક
લાગ્યો હતો. ગુ�વાર� સવાર�
3 વાગ્યાની આસપાસ તેમના
પ�રવાર સાથે તેમના પુત્ર બપ્પાએ
અંિતમ સંસ્કાર કયા� હતાં.
ગાયકના અંિતમ સંસ્કારમાં
�ફલ્મ જગતના કલાકારો િવદ્યા
બાલન, શિક્ત કપૂર, �પાલી
ગાંગુલી, દ�બ મુખ�, ગાયકો
ઉ�દત નારાયણ, શાન, અિભિજત
ભટ્ટાચાયર્, મીકા િસંહ, િનમાર્તા
ભૂષણ ક�માર, �ફલ્મ-િનમાર્તા ક�સી
બોકા�ડયા સિહત અનેક હસ્તીઓ
�ડાઈ હતી.

કાજોલે જુહૂમાં રૂિપયા 11.95 કરોડમાં બે ફ્લેટ્સ ખરી�ા

મુંબઈ, તા. 17: અિભનેત્રી કા�લે હાલમાં જ મુંબઈના જુહૂ �સ્થત ‘અનન્યા’
િબ�લ્ડંગમાં બે ફ્લેટ્સ ખરીદ્યા છ�.
પ્રાપ્ત �રપોટર્ મુજબ, બન્ને ફ્લેટ્સ
િબ�લ્ડંગના 10મા માળ� છ�. બન્ને
ફ્લેટ 2000 સ્ક્વેર ફ�ટમાં ફ�લાયેલા
છ�. કા�લે આ બન્ને ફ્લેટ્સ 11.95
કરોડ �િપયામાં ખરીદ્યા છ�. પ્રોપટ�ના
દસ્તાવે� પર કા�લની સહી છ�. આ
ફ્લેટ્સ માટ�ની ચૂકવણી કા�લે ચાલુ
વષ� �ન્યુઆરીમાં કરી દીધી હતી.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છ� ક�, ‘અનન્યા’ િબ�લ્ડંગ એ જ િવસ્તારમાં �સ્થત છ� જ્યાં
કા�લ અને અજય દ�વગણનો બંગલો ‘િશવશિક્ત’ છ�.

નવી િદલ્હી, તા. 17
(પીટીઆઈ): દેશમાં એક િદવસમાં
30,757 લોકોના કોરોના �રપોટ�
પોિઝ�ટવ આવ્યા બાદ ભારતમાં
કોરોનાના ક�લ ક�સની સંખ્યા
વધીને 4,27,54,315 થઈ ગઈ છ�.
જ્યારે �રકવરી રેટ વધુ સુધરીને
98 ટકાના આંકને વટાવી ગયો
છ�. એમ ગુરુવારે ક�ન્�ીય આરોગ્ય
મં�ાલયે જણાવ્યું હતું.
ગુરુવારે સવારે આઠ વાગ્યે
આરોગ્ય મં�ાલયના અપડ�ટ
કરાયેલા ડ�ટા મુજબ, ‘’દેશમાં
કોરોનાના કારણે વધુ 541નાં મોત
સાથે ક�લ �ત્યુઆંક 5,10,413 થઈ
ગયો છ�. છ�લ્લા સતત 11 િદવસથી

દૈિનક કોિવડ-19ના ક�સ એક
લાખથી ઓછા નોંધાયા છ�. તેમ જ
સિ�ય ક�સ ઘટીને 3,32,918 થયા
છ�. જેમાં ક�લ ચેપના 0.78 ટકાનો
સમાવેશ થાય છ�. જ્યારે રાષ્�ીય
કોિવડ-19 �રકવરી રેટ વધીને
98.03 ટકા થયો છ�.’’
આરોગ્ય મં�ાલયના જણાવ્યા
મુજબ, ‘’છ�લ્લે ગઈ 5 જાન્યુઆરીએ
�રકવરી રેટ 98.1 હતો. છ�લ્લા
24 કલાકમાં સિ�ય ક�સ લોડમાં
37,322 ક�સનો ઘટાડો થયો છ�.
જ્યારે દૈિનક પોિઝ�ટિવટી દર 2.61
ટકા અને સાપ્તાિહક પોિઝ�ટિવટી
દર 3.04 ટકા નોંધવામાં આવ્યો
છ�.’’

