હવામાન

નવસારી
આહવા
વલસાડ
વાપી

મહતમ
૨૯.૦૦ સે.
૨૭.૦૦ સે.
૨૯.૦૦ સે.
૨૯.૦૦ સે.

લઘુતમ
૨૬.૦૦ સે.
૨૫.૦૦ સે.
૨૭.૦૦ સે.
૨૭.૦૦ સે.

નવસારી-વલસાડ-વાપી

નવસારી : ૯૪૨૬૧૮૯૫૩૩ I વલસાડ : ૮૯૯૯૮૩૩૩૩૩ I વાપી : ૯૯૦૯૯૯૫૨૧૧ I દમણ : ૯૯૯૮૯૬૩૨૨૫ I સેલવાસ : ૯૮૨૫૪૮૭૬૬૪
SELFIE
WITH
GANESH
તમે અમને
સે્ફી
મોકલી
શકો છો
facebook.com/GujaratmitraLIVE
twitter.com/GujaratmitraLIVE

અજય ,મંદીર ફળીયા

સરીગામમાં સૂિચત પાવર ્લા્ટ �ોજે્ટથી �દૂષણ વધશે!
કલે્ટર,
ીપીસીબીના
અિધકારીની
ઉપ�્થિતમાં યોાયેલી
લોકસુનાવણીમાં
લોકોએ વાંધા િવરોધસૂચનો રજૂ કયા્

ઉમરગામ : ઉમરગામ
તાલુકાના સરીગામ �્થત
મેસસ્ .જે. બી. એફ.ઇ્ડ્�ીઝ
િલિમટ�ડ ક�પનીના સૂિચત પાવર
્લા્ટ �ોજે્ટ માટ� મંગળવારે
કલે્ટરની
અ્યષતામાં
ીપીસીબીના
અિધકારીની
ઉપ�્થિતમાં
યોાયેલી
પયા્વરણીય લોકસુનાવણીમાં
લોકોએ પોતાના વાંધા િવરોધ
અને સૂચનો રજુ કયા્ હતા. આ
લોકસુનવણી એક�દરે શાંિતપૂણ્
મોહલમાં સંપ્ન થઈ હતી.

હવા, પાણીનું �દૂષણ ન ફ�લાય તે માટ�
તક�દારી રખાશે : ક�પનીના અિધકારીઓ

ક�પનીના અિધકારીઓએ ક�પનીના �ોજે્ટને લગતી ાણકારીઓ
આપતા કયું ક� આ �ોજે્ટ પાછળ ૂ. 42 કરોડ ખચ્ કરવામાં
આવશે. અને હવા પાણીનું �દુષણ ન ફ�લાઈ તે માટ� ખાસ તક�દારી
રાખવામાં આવશે અને ્થાિનકોને રોજગારી અને સામાિજક ઉ્કષ્
માટ� લોકોની જૂ�રયાત �માણે આગામી પાંચ વષ્માં લા્ખો ૂિપયા
ફાળવવામાં આવશે.

સૂ�ો પાસેથી મળતી ાણકારી
મુજબ ઉમરગામ તાલુકાના
સરીગામ ખાતે કાય્રત જે.બી.
એફ.ઇ્ડ. િલિમટ�ડ ક�પની
કોલસા આધા�રત ક�્ટીવ
પાવર જનરેશન -9.9 (
એમ.વી)ના પાવર ્લા્ટ
્થાિપત કરવા માંગતી હોઈ
જે અંતગ્ત સૂિચત પ�રયોજના
અંગેની લોકસુનાવણી સરીગામ

ઉમેશ સોલંકી
એસ.આઈ.એ.ના
હોલમાં
લોકોની રજૂઆતો, સૂચનો
્યાને લેવા િજ્લા કલે્ટર સી.
આર ખરસાણની અ્યષતામાં
ીપીસીબીના
અિધકારી
એચ.એમ.ગાંિવત (આર.ઓ)
ની ઉપ�્થિતમાં પોલીસ
બંદોબ્ત વચે રાખવામાં
આવી હતી.
લોકસુનાવણીમાં ઉપ�્થત

વાંધા, િવરોધ અને સૂચનો સરકારમાં
મોકલવામાં આવશે : કલે્ટર

ક�પનીના અિધકારીઓએ જણા્યું હતું ક� િદવસમાં મા� પાંચ છ �ક
જ કોલસાની આવશે અને હવા, પાણીનું �દુષણ ન ફ�લાઈ તે માટ�
ખાસ તક�દારી રાખવામાં આવશે. લોકસુનાવણીમાં ્થાિનક લોકો
તરફથી રજુ કરવામાં આવેલા વાંધા, િવરોધ અને સૂચનો સરકારમાં
મોકવામાં આવશે. તેમ િજ્લા કલે્ટર ખરસાણ �ારા જણાવવામાં
આ્યું હતું. લોકસુનવણી એક�દરે શાંિતપૂણ્ રીતે સંપ્ન થઈ હતી.
રાજકીય આગેવાનો શંકરભાઇ વધુ હોવાનું જણાવી આ કોલસા
વારલી, રાક�શ રાય, સામાિજક આધા�રત પાવર ્લા્ટ �ોજે્ટથી
કાય્કર �કાશભાઈ આરેકર �દુષણ અને �ા�ફક સમ્યા વધશે,
િવગેરએ
ે
સરીગામમાં વધતા એમ જણાવી પોતાના વાંધા િવરોધ
�દૂષણ અને �ા�ફકની સમ્યા અને સૂચનો રજુ કયા્ હતા.

કરબલાના શહીદોની યાદમાં ઉજવાતો પવ્ ‘મોહર્મ’
વઘઇમાં મુ�્લમ યુવાનોએ અખાડાના કરતબ બતા્યાં

અ્પેશ પટ�લ ઘેકટી વડ ફળીયા

�ી સાંઇ નવયુવક મંડળ, નાના ફિળયા, ગણદેવા

સેલવાસમાં તાિજયા જુલુસ નીક્યું

સેલવાસ : મુ્લીમ સમાજ �ારા મોહરમ િનિમતે હુસેની તાીયા સિમિત
�ારા તાીયા જુલુશ કાઢવામાં આ્યુ હતુ. બાવીસા ફિળયા ઘાંચી
જમાતખાનાથી તાીયાની શૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે િવિવધ
િવ્તારમાં ફરી ામા મ્ીદ થઇ ક�્તાનમાં જઈ ઠ�ડા કરાયા હતા.
આ અવસરે કોમી એકતાનું વાતાવરણ ોવા મ્યું હતું. તાિજયાના
દશ્ન માટ� મુ્લીમ િબરાદરો અને િહ્દુ ભાઈ-બહેનો પણ આ્યા હતા.

િનલેશ સુરતી

િનલેશ કાપડીયા
વાંસદા : મુ�્લમ સમુદાયના મહોરમ પવ્ િનિમતે વાંસદામાં તાીયાના
ભ્ય ઝુલુસ નીકળતા કોમી એકતાના �્યો સા્યા હતા. આ �સંગે
વાંસદા �ા.પં. ડ� ધમ�્�િસંહ સોલંકી તથા પંચાયત સ્યો, ભાજપના
િવરલ ્યાસ, ��ુ્નિસંહ સોલંકી, ગુલાબ પટ�લ, ધારાસ્ય અનંત
પટ�લ, ઈલયાસ �ાણીયા, મામલતદાર િવશાલ યાદવ, રવુભાઈ પાનવાલા,
ગુલુભાઈ બે્ડવાળા સિહત મુ�્લમ અ�ણીઓ ઉપ�્થત રયા હતા.

નવસારીમાં િહ્દુ-મુ�્લમોની ખુદાના બંદાઓની શહાદતને શોકાંજિલ
નવસારી : નવસારીમાં ગત ૧૦ િદવસોમાં મુ�્લમોએ ઈમામ હુસેન અને તેમના
સાિથયોએ કરબલામાં જે શહાદત વહોરી હતી, તેને યાદ કરી શોકાંજલી
અપ્ણ કરી હતી. શહેરમાં મંગળવારે ૧૦માં િદવસે એટલે ક� આસુરા પર
શહીદોને યાદ કરી, તાીયા જુલુસ કાઢવામાં આ્યું હતું. શહેરના ન�ી
કરાયેલા રાજમાગ� પરથી તાીયા કાંઢવામાં આ્યા હતા, જે જુનાથાણા
પહં્યાં બાદ ્યાંથી બધા તાીયા પુણા્ નદીમાં િવસજ�ત (ઠ�ડા) કરવામાં
આ્યા હતા. જુલુસ દરિમયાન હારો મુ�્લમ અને િહ્દુઓએ માનતા માંગી
ખુદાના બંદાઓની શહાદતને શોકાંજિલ આપી હતી. નવસારીમાં અંદાજે
૧૨૦૦ વષ્ની પરંપરા અનુસાર મંગળવારે બપોરે દરગાહ રોડ પરથી મોટી
દરગાહના તાીયાને �થમ કાઢવામાં આ્યા હતા. જે શહેરના મુ્ય માગ� પર
થઈ જુનાથાણા પહં્યાં હતા. ગણેશો્સવ અને મહોરમનો તહેવારને લઇને
શહેરમાં કોમી એખલાસ ભયુ્ વાતાવરણ ાવા મ્યુ હતુ.

�ેમ પટ�લ,ચીખલી

યશ અને ી્ના ઘેકટી

િનલય પટ�લ અને ��ડસ, ક�સલી

ખેરગામમાં
નીકળ�લા જુલૂસમાં
કોમી એકતાનો
માહોલ સા્યો

બીલીમોરામાં વરસાદને કારણે
તાિજયાને ્લા�્ટકથી ઢાંકી દેવાયા

આશીફ શેખ

વલસાડ, ધરમપુર અને પારડીમાં
હુસેનની શહાદતની ઉજવણી

વલસાડ, ધરમપુર, પારડી : વલસાડ, પારડી અને ધરમપુરમાં મોહરમના
પવ્ િનિમતે મુ�્લમ સમાજ �ારા કાઢવામાં આવેલા તાીયા જુલસ
ુ
શાંિતપૂણ્ માહોલમાં સંપ્ન થયા હતાં. કરબલાના શહીદોની યાદમાં
ઉજવાતા આ પવ્ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ �ણેય શહેરોમાં
મંગળવારે નીકળ�લા ઝુલસ
ુ માં મુ�્લમ િબરાદરો ઉપરાંત અ્ય શહેરીજનો
મોટી સં્યામાં હાજર રહેતા કોમી એખલાસનું અનોખું વાતાવરણ સા્યુ
હતુ.ં તાીયાનું ઝુલસ
ુ શહેરના આઝાદ ચોક િવ્તારમાં આવી પહંચતા
માી સાંસદ �કશન પટ�લ, તા.પં. �મુખ રમેશ પાડવી, મામલતદાર જે.ક�.
તડવી, સીપીઆઈ મકવાણા, પીએસઆઈ �મભ� તથા એન.ટી.પુરાણી
સિહત અ્ય અ�ણીઓ �ારા તાીયા ઝુલસ
ુ નું ્વાગત કરાયું હતુ.ં બાદ
તાીયા કિમ�ટના �મુખ શ્બીર શેખ, ઉપ�મુખ યાક�બ શેખ, અમજદ
શેખને માી સાંસદ �કશન પટ�લ, તા.પં. �મુખ રમેશ પાડવીએ આવકાયા્
હતાં. શહેરમાંથી પસાર થયેલા આ તાીયાના ઝુલસ
ુ દરિમયાન મુ�્લમ
યુવાનો �ારા અખાડાના કરતબોનું �દશ્ન કરાયું હતુ.ં

મહુવર મરોલીમાં �ેમ
સંબંધની શંકામાં
પિતએ પ્નીને મારી

નવસારી :મળતી માિહતી મુજબ, જલાલપોર
તાલુકાના મહુવર મરોલી બાર કોળી સમાજની
વાડીમાં સુરશ
ે ભાઇ ભીખાભાઇ રાઠોડ રહે છ�.
સુરશ
ે ભાઇને તેમની પ્ની સિવતાબેન ઉપર વહેમ
હતો ક� સિવતાબેનનો કોઇની સાથે �ેમ સંબધં છ�.
જે સુિનલભાઇ સિવતાબેનને શારી�રક-માનિસક
�ાસ આપી ઘણીવાર ઝઘડો થયો હતો. ગત ૯મીએ
રા�ે સુરશ
ે ભાઇ સિવતાબેન ઉપર વહેમ રાખી
કય� હતો.
પ્નીના માથામાં ઝઘડો
ગુ્સે ભરાયેલા
પિતએ લોખંડનો સુ રે શ ભ ા ઇ એ
િ વ ત ા બે ન ને
સિળયો મારી, મારી સપોતાના
ઘરમાં
નાંખવાનો �યાસ રાખેલો લોખંડનો
સિળયો માથામા મારી દેતા તેણી લોહી લુહાણ થઇ
ગઇ હતી. ોક� અ્ય પાડોશીઓએ તેઓને છોડાવી
સિવતાબેનને તા્કાિલક સારવાર અથ� નીકની
હો�્પટલમાં ખસેડી હતી. ્યારે આ બનાવ અંગે
નરેશભાઇએ મરોલી પોલીસ મથક� સુરશ
ે ભાઇ િવૂ�
ફ�રયાદ નોધાવતા આગળની તપાસ પીએસઆઇ
પી.ડી. મકવાણાએ હાથ ધરી છ�.

સી.એ.નો અ્યાસ કરતા પુ�ના મોતના
આઘાતમાં
િપતાનો
પણ
આપઘાત
સોળસુંબામાં પુ�નું હાટ�
એટ�કથી મોત થતાં િપતા
આઘાતમાં હતા

વઘઇ : વઘઈ અને આહવામાં મુ�્લમ િબરાદરોએ કોમી
એખલાસની સાથે મોહરમની ઉજવણી કરી હતી. વઘઇ ખાતે
કોમી એખલાસની સાથે મુ�્લમ સમાજ એકિ�ત થઇ સ્ય
અને અસ્યની લડાઈમાં ઈમામ હુસેન અને તેમના ૭ર વફાદાર
સાથીઓએ કરબલાના મેદાનમાં ધમ્ની રષા અને સ્ય માટ�
શહાદત વહોરી હતી, જે સ્યની લડાઈમાં જુ્મ, અ્યાચાર
સામે ્યાગ, બિલદાન આપી સમ� દુિનયાને શાંિતના પાઠ
શીખવાડનાર હઝરત ઇમામ હુશૈન તથા કરબલાનાં શહીદોની
્મુિતમાં વઘઇમાં હષ�્લાસ સાથે ઉજવણી કરી હતી. આ
�સંગે ડાંગના ધારાસ્ય મંગળ ગાિવત, વઘઇ સરપંચ મોહન
ભોયે સિહત િહ્દુ આગેવાનો ઉપ�્થત રહી કોમી એકતાનું
ઉદાહરણ પુરુ પાડયુ હતુ. જયારે આહવામાં પણ રંગબેરંગી
રોશનીથી શણગારેલા તાીયાનુ જુલુશ કાઢવામાં આ્યુ હતુ.

વાંસદામાં શાંિતપૂણ્ માહોલમાં ઉજવણી

િચ્ટ� અને સાવન ,ક�સલી

૫

બુધવાર ૧૧ સ્ટ�્બર, ૨૦૧૯

બીલીમોરા, ધનોરીનાકા (ગણદેવી) : બીલીમોરાના રાજમાગ� પરથી
કલા્મક નાના મોટા ૧૦ તાિજયાના જુલસ
ૂ નીક્યા હતા. જેને ોવા
મોટી સં્યામાં લોકો એકિ�ત થયા હતા. તાીયા જુલસ
ૂ દરિમયાન સતત
વરસતા વરસાદને લીધે તાીયાને ્લા�્ટકથી ઢાંકી દેવાયા હતા. શહેરના
રાજમાગ� ઉપર ઠ�ર ઠ�ર તાીયાને આવકાર મ્યો હતો. ભાઈબંધ કોમ
િસવાય િહ્દુઓ પણ ખુબ મોટી સં્યામાં દશ્ન કરવા અને તાીયાને
ૂલહાર નાિળયેર અને ભાી ચડાવવા ઉમટી પ�ા હતા. તાિજયાના
જુલસ
ૂ સાથે નાયબ પોલીસ વડા મોરી, પીઆઇ સગર, એસ.ઓ.ી
પો.સ.ઈ આર જે ઠ�્મર, ્થાિનક િસિનયર પો.સ.ઇ ગરાસીયા, સેક્ડ
પોસઇ ચૌધરી, પોલીસ ્ટાફ િવગેરે બંદર ઉપર મોડી સાંજે તાીયા
ઠ�ડા કરાયા ્યાં સુધી સતત હાજર રહી ચુ્ત બંદોબ્ત સાચ્યો હતો.
ગણદેવીમાં પણ શાંિતપૂણ્ માહોલમાં મોહરમનો તહેવાર ઉજવાયો હતો.

ખેરગામ : ખેરગામમાં સોમવારે કતલની રાતે તાિઝયાનું
જુલુશ અને રામી મંિદરથી નીકળ�લો લાલાીનો વરઘોડો
એકસાથે બારમાં ભેગા થઈ જતા િહ્દૂ આગેવાનો
�ારા વરઘોડો બાજુએ કરી મુ�્લમોના જુલુશને આગળ
જવા ર્તો આ્યો તે સમયે કોમી એખલાસનો અનોખો ક�સારા, કામદાર નેતા આરસી પટ�લ, કથાકાર �ુલભાઈ
માહોલ સા્યો હતો. મુ�્લમોનું ભ્ય જુલુશ બારમાં શુકલ, ભૌતેશ ક�સારા, શૈલેષ ટ�લર, પીએસઆઇ ક� જે
આવી પહંચતા રામી મંિદર �્ટના �મુખ અમરતભાઈ ભોયે, પંકજ મોદીએ મુ�્લમ આગેવાનોનું ૂલ હાર

ક�રસી બારીયા, આર.ટી. પટ�લ
�ારા ્વાગત કયુ� હતું. બંને સમાજના તહેવારો એકસાથે
હોય જે શાંિતપૂણ્ માહોલમાં સંપ્ન થયા હતાં. કામદાર
નેતા આરસી પટ�લે જણા્યું ક� ખેરગામની આવી કોમી
એકતાનું આ �્ય સમ� દેશ માટ� િમશાલ બની રહે છ�,
�ુલભાઈ શુકલએ પણ આવી એકતા હમેશા બની રહે
તે માટ� આશીવ્ચન આપી આ �્ય ોઈને કરબલાની
યાદ આવી ાય છ� એવું જણા્યું હતું.

ઉમરગામ : સી.એ. નો અ્યાસ
કરતા યુવાન પુ�ના મોતના
આઘાતમાં ઉમરગામ તાલુકાના
સોળસુંબા ગામમાં રહેતા િપતાએ
પોતાના ૂમમાં ગળ� ફાંસો ખાઈ
ીવન ટ��કાવતા ચકચાર મચી જવા
પામી હતી.
આ અંગે પોલીસ સૂ�ો પાસેથી
મળતી માિહતી મુજબ ઉમરગામ
તાલુકાનાં સોળસુંબા ગામના પૂવ્
િવ્તારમાં આવેલી ્વ્નલોક
સોસાયટી સુખસાગર િબ્ડંગબી ફ�્ટ નંબર ૧૦૩માં રહેતા
મૂળ ઓ�ર્સાના પ�રવારનો
મોભી સંતોષક�માર જગ્નાથેએ
ગત રાિ� દરિમયાન પોતાના
ઘરમાં ગળ� ફાંસો ખાઇને ીવન

ટ��કા્યાની ઘટના બની છ�. �તકના
પ�રવારજનોએ પોલીસમાં કરેલી
ફ�રયાદ મુજબ �ણેક મિહના પહેલા
�તક સંતોષક�માર જગ્નાથનો
મોટો દીકરો િશવક�માર જે ચાટડ�
એકાઉ્ટ�્ટ (સી.એ)ના અંિતમ
વષ્માં અ્યાસ કરયો હતો, તેનંુ
થોડા મિહના પહેલા હાટ� એટ�કના
કારણે મોત થતાં િપતા સંતોષક�માર
જગ્નાથ ભારે આઘાત અનુભવી
રયાં હતા.
ગતરોજ રા�ે ્યારે �તકની પ્ની
અને નાનો દીકરો બીી ૂમમાં સૂતા
હતા ્યારે સંતોષક�મારે પોતાના
ૂમમાં ગળ� ફાંસો ખાઇ ીવન ટ��કા્યું
હોવાની ાણ ઘરના લોકોને સવારએ
થતાં આ અંગેની ફ�રયાદ ઓમકાર
સંતોષક�માર (રહે, સોળસુંબા)
એ ઉમરગામ પોલીસ મથક� કરતાં
ઉમરગામ પોલીસે અક્માતનો ગુનો
નંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી
હોવાનું ાણવા મ્યું છ�.

દમણમાં કૌટ��િબક ઝઘડામાં
દર્યાનગીરી કરવા
કલે્ટરને આવેદનપ�

દમણ : દમણમાં ચાલતા કૌટ��િબક
જમીનના ઝગડાઓમાં �શાસન
પોતાની દર્યાનગીરી કરી શાંિત
સમાધાનનો માગ્ અપનાવાની પહેલ
કરે એવા આશય સાથે ભાજપા
સદ્ય �ારા કલે્ટરને આવેદનપ�
પાઠવવામાં આ્યું હતુ.ં ભાજપાના
મરવડ મંડલ અ્યષ રાક�શ પટ�લ �ારા
િજ્લા કલે્ટરને એક આવેદનપ�
પાઠવી જણા્યું ક�, દમણના શહેરી
અને �ામીણ િવ્તારમાં જમીનની
વહંચણી અંગે અનેક કૌટ��િબક
ઝગડાઓ ચાલી રયા છ�. આ બાબતે
કલે્ટર િવભાગમાં જમીનની વહંચણી
અંગે િવિવધ અરીઓ થતી હોય છ�

અને આ અરીઓના આધારે તેની
ફાઈલ બનાવવાની �િ�યા પણ કરાતી
હોય છ�, પરંતુ ક�ટ�બના કોઈ એક
્ય�્ત �ારા જમીનની વહંચણીના મુ�ે
આપિત લેતા ઘણીવાર ડ�્યુટી કલે્ટર
પોતાનો આદેશ આપવામાં અસમથ્
થઈ ાય છ�. તેને લઈ મોટાભાગની
ફાઈલો પડતર પડી રહે છ�. ્યારે પડતર
ફાઈલોનું સમાધાન કરવા ો ડ�્યુટી
કલે્ટર અથવા મામલતદારની દેખરેખ
હેઠળ જમીનનો સવ� કરી કોના ભાગે
ક�ટલી જમીનનો ભાગ મળી શક� એની
નંધ લઈ વહંચણી કરવામાં આવેએ
�કારનું �ાવધાન કરી પડતર ફાઈલોનું
િનરાકરણ લાવવાની માંગ કરી છ�.

નવસારી-વલસાડ-વાપી

૮

બુધવાર ૧૧ સ્ટ�્બર, ૨૦૧૯

રાીવ નગર, કાિલયાવાડી

નવસારી : ૯૪૨૬૧૮૯૫૩૩ I વલસાડ : ૮૯૯૯૮૩૩૩૩૩ I વાપી : ૯૯૦૯૯૯૫૨૧૧ I દમણ : ૯૯૯૮૯૬૩૨૨૫ I સેલવાસ : ૯૮૨૫૪૮૭૬૬૪

�કાશ ટો�કઝ, રે્વે ગરનાળ��

નવસારી િજ્લાનો વરસાદ
ગણદેવી
નવસારી
જલાલપોર
ચીખલી
ખેરગામ

5 �ચ
4 �ચ
4 �ચ
2 �ચ
2 �ચ

બે િદવસના વરસાદથી નવસારી િજ્લો પાણી-પાણી
શહેરના નીચાણવાળા
િવ્તારોમાં પાણી
ભરાયાં, લોકમાતાઓ
બંને કાંઠ�

નવસારી : નવસારી અને
ઉપરવાસના ડાંગ િજ્લામાં
બે િદવસોથી પડી રહેલા ભારે
વરસાદને પગલે નવસારી િજ્લો
પાણી પાણી થયો છ�. આજે વહેલી
સવારથી નવસારી અને જલાલપોર
તાલુકામાં વરસેલા મુશળધાર
વરસાદને કારણે શહેરના
ર્તાઓ પર પાણી ભરવા સાથે
ખાડી �કનારાના નીચાણવાળા

િવ્તારોમાં પણ લોકોના ઘરોમાં
પાણી ભરાયા હતા. અંિબકા
અને પૂણા્ નદીના જળ ્તરમાં
થઈ રહેલા વધારાને કારણે
�કનારાના ગામોમાં પુરની �્થિત
સા્વાની સંભાવના વતા્ઇ રહી
છ�. નવસારીમાં મંગળવારે સાંજે 6
વાગે સુધી 24 કલાકમાં ગણદેવી
તાલુકામાં 5 �ચ તથા નવસારી
અને જલાલપોર તાલુકામાં 4-4
�ચ વરસાદ નંધાયો હતો. ્યારે
િચખલી અને ખેરગામ તાલુકામાં
બે �ચ અને વાંસદા તાલુકામાં
અડધો �ચ વરસાદ વર્યો હતો.
ખાડાઓમાં
ફ�રવાયેલા
ર્તાઓ ઉપર પાણી ભરાતા

હળવેથી ચાલતા વાહનોને કારણે
�ા�ફક સમ્યા પણ સા્ઈ
હતી. િવજલપોર શહેરમાં પણ
ક�ટલીક સોસાયટી, ગલીઓ અને
મોહ્લાઓમાં વરસાદી પાણી
ભરાતા લોકોએ હાલાકીનો સામનો
કરવો પ�ો હતો.
ભારે વરસાદને પગલે ગણદેવી
નીકથી પસાર થતી વેગિણયા
ખાડીમાં પણ પાણી વધતાં ગણદેવી
અને બીલીમોરા માગ્ પરના
બંધારા પરથી પસાર થયા હતા.
વંગિણયાના �વાહને કારણે ર્તો
બંધ કરી દેવો પ�ો હતો અને કોઈ
દુઘટ્ ના ન સા્ય એ માટ� પોલીસ
બંદોબ્ત પણ ગોઠવાયો હતો.

પૂરની �્થિત સા્વાની સંભાવના

નવસારી નીકથી પસાર થતી પૂણા� નદીનું જળ ્તર 16 ૂટ,
ગણદેવી તાલુકામાથી પસાર થતી અંિબકા નદીનું જળ ્તર 19.45
ૂટ અને કાવેરી નદીનું જળ ્તર 10 ૂટ નોધાયું હતું. ઉ્લેખનીય
છ� ક� સોમવારે સવારથી સાંજ સુધીમાં પૂણા� અને અંિબકા નદીના
જળ ્તરમાં સતત વધારો નોધાયો હતો. જેથી ો નવસારી
ક� ઉપરવાસમાં વરસાદની બે�ટ�ગ ચાલુ રહે તો પુરની �્થિત
સા્વાની સંભાવના વતા્ઇ રહી છ�.

વંગિણયા પરના બંધારા પરથી
પાણી ફરી વળતાં સામે કાંઠાના
તોરણ ગામના બે ફિળયાના
લોકોને પણ મુ્ક�લી વેઠવી પડી
હતી. કબીલપોર ીઆઈડીસીને
કારણે સતાધાર સોસાયટીમાં પાણી

ભરાયા નવસારી નીક આવેલી
કબીલપોર ીઆઈડીસીને અડીને
આવેલી સતાધાર સોસાયટીમાં
પણ સોમવારે સવારે પડ�લા
મુશળધાર વરસાદને પગલે પાણી
ભરાયા હતા.

ઘેજ: ચીખલી પંથકમાં
વધુ બે �ચ વરસાદ સાથે
સીઝનનો ક�લ ૯૦ �ચ જેટલો
વરસાદ નંધાયો છ�.
છ�્લા ક�ટલાક િદવસોથી
વરસાદી માહોલ વચે
ચીખલી િવ્તારમાં ફરી મેઘો
મહેરબાન થયો છ�. રાિ�થી
મંગળવારના રોજ બપોર
દર્યાન વધુ બે �ચ વરસાદ
વર્યો હતો. બપોર બાદ

ધમ�શ પટ�લ
વરસાદનું ોર ધીમુ થયુ હતું.
પરંતુ ઝરમર ઝરમર વરસાદ
ચાલુ જ રહેવા સાથે કાળા
િદબાંગ વાદળો ઘેરાયેલા
હોવાથી નેશનલ હાઇવે પર
િવિઝિબિલ�ટ પણ ઘટતા
વાહન ચાલકોને મુ્ક�લી
વેઠવી પડી હતી. સતત
વરસાદ વચે વાતાવરણ પણ

વાપીની �ેયસ મે�ડક�ર
સંચાિલત એમ.એન.મહેતા
હો�્પટલની વધુ એક ઉપલ�્ધ
વાપી : વાપી ખાતે
108 બેડ ધરાવતી મ્ટી
્પેિશયાિલટી
હો�્પટલ
જે હાલ વાપી તેમજ આજુ
બાજુના િવ્તારના દદ�ઓને
ખુબ જ રાહત દરે અને ઉચ
કષાની સારવાર આપવાની
િદશામાં આગળ વધી રહેલી
છ�. જેનું ઉદાહરણ હાલમાં જ
પુૂ પાડયુ હતું. જેમાં વાપીના
એક ાણીતા પરીવારના
ઉમરલાયક વડીલ (ઉ. 72)
જેઓ ઘૂંટણની તકલીફથી
લાંબા સમયથી પીડાતા હતા.
દદ�એ અમદાવાદના ઘૂંટણની
પર્યારોપણ (TKR) માટ�
્યાિત �ા્ત અને �ેયસ
મેડીક�રમાં સેવા આપનાર ડો.
�િવણ
નંદવાનાને ક્સ્ટ કરાવતા
તેઓએ (ઘૂંટણની સજ્રી) Total

Knee
Replacementની
સલાહ આપી હતી.
સલાહ �માણે અમદાવાદના
�્યાત ડો.�િવણ નંદવાના
અને ટીમ �ારા અ્યંત આધુિનક
ટ�કનીકથી સફળ ઓપરેશન કયુ્
હતુ.
આપરેશન બાદ દદ�ને મા�
ચાર કલાક પછી ચાલતા કરી
ઉતમ સારવારનુ ઉદાહરણ પુૂ
પાડયુ હતું. જે ખરેખર વાપી
તેમજ આજુ બાજુમાં દદ�ઓ
માટ� આશીવા્દૂપ ગણી શકાય.
આવનારા
િદવસોમાં
આ હો�્પટલ વધુને વધુ
અ્યાધુિનક સુિવધાઓ તેમજ
સુરત અને મુંબઇથી આવતા
સુપર ્પેિશયાિલટી ડોકટોરો
�ારા દદ�ઓની સેવામાં ત્પર
રહેશે એવું હો�્પટલના
મેનેજમે્ટ� બાંહેધરી આપી છ�.

ઠ�ડ�ગાર બની જવા પા્યુ
હતું. તાલુકામાંથી પસાર
થતી ખરેરા, કાવેરી, અંિબકા
સિહતની
લોકમાતાઓ
પાણીના ધસમસતા �વાહ
સાથે વહી રહી છ�. ોક�
કાવેરી નદીની સપાટી સવારે
અિગયાર ૂટ જેટલી હતી.
જેમાં ઘટાડો નંધાયો હતો.

ખેરગામ તાલુકામાં ચાર
કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ
ખેરગામ : ખેરગામમાં
વધુ ૧.૮૪ �ચ વરસાદ સાથે
તાલુકામાંથી પસાર થતી તાનઔરંગા સિહતની લોકમાતા
ઉભરાઈ જતા અનેક ગામોને
ોડતા ચાર કોઝવે આજે પણ
પાણીમાં ગરકાવ રહેતા ખેરગામ
તાલુકાનો ધરમપુર તાલુકા
સાથેનો સંપક� કપાઈ જવા પા્યો
છ�.
છ�્લા ક�ટલાક િદવસોથી

વરસાદી વચે ખેરગામ
િવ્તારમાં ફરી મેઘરાા
મહેરબાન થયા છ�. ખેરગામ
તાલુકા અને ઉપરવાસમાં પગલે
પાટી-ખટાણા
ચીમનપાડામરઘમાળ બહેજ-ભાભા અને
નાંધઇ-મરલા ગામોને ોડતા
ચાર કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ
રહેવાથી આજે પણ લોકોએ
લાંબો ચકરાવો લેવાની ફરજ પડી
હતી.

ચાર કલાકમાં સવા ચાર �ચ
પાણી ઝીકાતા જળબંબાકારની
�્થિત
સતત વરસાદથી લોકમાતાઓ
છલોછલ વહેતાં પૂરની
સંભાવના સા્ઈ
રેલવે અંડરપાસ પાણીથી
ભરાતાં ભાઠાના ઘોલ ફિળયા
માગ� ઉપર પાણી ફરી વ્યાં

બીલીમોરા : બીલીમોરા સિહત ગણદેવી
તાલુકામાં મંગળવાર સવારે ફરી એકવાર
સાંબેલાધાર વરસાદ પડવા સાથે ગણતરીના
ચાર કલાકમાં સવા ચાર �ચ પાણી ઝીકાતા
સવ્� જળબંબાકાર �્થિત સા્ઈ હતી.
મંગળવાર સાંજે ૪ કલાક� િવતેલા ૮ કલાક
દરિમયાન ૧૧૪ મીમી સાડા ચાર �ચ સાથે

કાળા �ડબાંગ વાદળો
વચે એકધારો
વરસાદ, ફરી �ા�ફક
્યવહાર ખોરવાયો

સાપુતારા : ડાંગ િજ્લાનાં
દરેક પંથકોમાં મંગળવારે
ઝરમરીયા વરસાદ પડતા
ગામડાઓમાં શીત લહેર
્યાપી જવા પામી હતી.
ડાંગ િજ્લામાં સોમવારે
બપોર સુધી ધોધમાર વરસાદ
પડતા પાણી પાણીનાં �્યો

રેલાયા હતા, સાથે ડાંગની
તમામ નદીઓ ગાંડીતુર
બનતા અનેક કોઝવેકમ
પુલો િદવસભર પાણીમાં
ગરક રહયા હતા, તેવામાં
મંગળવારે સાપુતારા સિહત
વઘઇ, સુબીર, આહવા અને
પૂવ્પ�ી પંથકનાં ગામડાઓમાં
મેઘરાા નરમ પડતા
જનીવન થાળ� પડયુ હતુ,
ડાંગ િજ્લામાં મંગળવારે
િદવસ દર્યાન ઝરમરીયો
વરસાદ નંધાયો હતો.

સાપુતારામાં પણ િદવસભર
ધૂમ્સીયા
વાતાવરણમાં
ઝરમરીયા વરસાદની હેલી
પડતા વાતાવરણ આહલાદક
બની ગયું હતું. ડાંગ
િજ્લામાં મંગળવારે સવારે
6 વા્યાથી સાંજે 4 વા્યા
સુધીનાં 10 કલાક દર્યાન
આહવા ખાતે 06 િમમી, વઘઇ
ખાતે 09 િમમી, સુબીર ખાતે
09 િમમી, ્યારે સાપુતારા
ખાતે 08 િમમી જેટલો વરસાદ
નંધાયો હતો.

સરીગામમાં મંગળવારે
સવારથી ભારે
વરસાદ પડતા લોકો
હાલાકીમાં મુકાયા

ઉમરગામ : ઉમરગામ
તાલુકામાં વરસાદ અટકવાનું
નામ લેતો નથી અને સતત
નવમા િદવસે પણ મંગળવારે
પડ�લા ભારે વરસાદના કારણે
નીચાણવાળા િવ્તારો અને
ર્તા ઉપર પાણી ભરાતા લોકો
વાહન ચાલકો હાલાકીમાં મુકાયા
હતા. ઉમરગામ મામલતદાર
્લડ ૂમના સૂ�ના જણા્યા
અનુસાર સવારે સાતથી સાંજના
ચાર વા્યા સુધીમાં 26 મીમી

પૂરની �્થિત ોવાઈ રહી છ�.
ગણદેવી તાલુકામાં વરસાદી માહોલ યથાવત
રયો છ�. ગત ચોમાસાઋતુમાં તાલુકામાં વરસેલા
૧૮૧૩ (૭૨.૫) કરતા ચાલુ ચોમાસામાં વધુ
૫ �ચ વરસાદ સાથે મંગળવાર સાંજ સુધીમાં
૧૯૪૦ મીમી ૭૭.૬ �ચ વરસાદ વર્યો છ�.
જેમાં મંગળવાર સવારે ફરી એકવાર આભ
ફાટવા સાથે સવારે ૬ થી ૮ કલાક વચે ૪૯
મીમી અને ૮ થી ૧૦ વચે ૬૦ મીમી મળી
મા� ૪ કલાકમાં સવા ચાર �ચ સાંબલ
ે ાધાર
વરસાદ વરસતાં ઠ�રઠ�ર જળબંબાકારની
�્થિત સા્ઈ હતી. ગણેશ મંડપો સિહત ઠ�ર
ઠ�ર પાણીનો ભરાવો ોવાયો હતો. સતત
વરસાદને પગલે લોકમાતા અંિબકા, કાવેરી,
પિનહારી અને વેગિણયા નદી છલોછલ
ક�રસી બારીયા વહેતા પૂરની સંભાવના સા્ઈ છ�. રાબેતા
મુજબ રેલવે અંડરપાસ પાણીથી ભરાયો હતો.
મોસમનો ૧૯૪૦ મીમી (૭૭.૬) �ચ બીલીમોરા પાસેના ભાઠા ગામના ઘોલ ફળીયા
નંધાયો હતો. અંિબકા નદી ૬ મીટરની જળ માગ� ઉપર પાણી ફરી વ્યાં હતા. જેથી તે
સપાટી વટાવતાં નીચાણવાળા િવ્તારોમાં સંપક� િવહોું થઈ ગયું હતું

વાપીમાં 4, કપરાડા-ધરમપુરમાં 3 �ચ વરસાદ
િજ્લામાં મંગળવારે પણ મેઘરાા મન
મૂકીને વર્યા
અિવરત વરસાદથી ખેડ�તો સિહત લોકો પણ
હવે ક�ટા્યા

રયો હતો. ભારે વરસાદને પગલે
માગ� ઉપર દોડનારા નાનામોટા વાહનચાલકોએ હેડલાઈટ
પણ ચાલુ કરવાની ફરજ પડી
હતી. જે બાદ વરસાદની ગિત
ધીમી પડી હતી. કાળા �ડબાંગ
વાદળોને લઈ વાપીમાં ધોળો
િદવસ પણ ધૂધં ળો દેખાયો હતો.

ડાંગમાં મંગળવારે
મેઘરાા નરમ પડતાં
જનીવન થાળ� પડયું

ઉમેશ સોલંકી
વરસાદ પ�ો હતો. આ
સાથે મોસોમનો ક�લ વરસાદ
2225 મીમી (89 �ચ )જેટલો
નંધાયો છ�. ઉમરગામ તાલુકામાં
સરીગામ અને આજુબાજુના

ગામોમાં તો મંગળવારે સવારે
સાડા દસથી બપોરના સમયે
સતત ભારે વરસાદ પ�ો હતો.
જેથી લોકો હાલાકી વેઠતા ોવા
મ્યા હતા.

ગણદેવી તાલુકામાં ગયા વષ� ૭૨.૫ �ચ
્યારે ચાલુ વષ� ૭૭.૬ �ચ વર્યો

વાપીમાં િદવસે િવિઝિબિલટી ઘટતાં અંધારું

સુરત : વલસાડ િજ્લા સિહત
વાપી તાલુકામાં અઠવા�ડયાથી
વરસાદ પડી રયો છ�. જેમાં
સોમવારે િદવસભર વરસાદ
પડયો હતો અને મોડી રા�ીના
સમયે ોરદાર વરસાદી બેટંગ
થઈ હતી. મંગળવારની સવારથી
કાળા �ડબાંગ વાદળો છવાયેલા
હતા અને સતત એકધારો વરસાદ
સવારે આશરે નવેક વા્યાની
આસપાસથી ચાલુ થયો હતો, જે
બપોરના બે વા્યા સુધી ચાલુ

સાપુતારામાં ઝરમ�રયા વરસાદની
હેલી વચે ધુ્મસની ચાદર છવાઇ

ઉમરગામમાં સતત વરસાદથી
નીચાણવાળા િવ્તારોમાં પાણી ભરાયો

ચીખલીમાં સતત વરસાદથી
વાતાવરણ ઠ�ડ�ગાર બની ગયું

બે �ચ વરસાદ સાથે
તાલુકામાંથી પસાર
થતી લોકમાતાઓ
ધસમસતા �વાહ
સાથે વહી

ગીરીશ ભોયે

મંગળવારે ભારે વરસાદ થવાને
લઈ ફરી પાછા નીચાણવાળા
િવ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા
હતાં. વાપી ીઆઈડીસીના
માગ�, વાપીસેલવાસ માગ્,
ચણોદ, મુકતાનંદ માગ્ સિહતના
િવ્તારોમાં પાણી ભરાવાની
સમ્યા ફરી પાછી સા્ઈ હતી.

વલસાડ : વલસાડ િજ્લામાં મંગળવારે પણ મેઘરાા મન મુકીને
વર્યા હતા. અિવરત વરસી રહેલા વરસાદથી ખેડત
� ો સિહત
લોકો પણ હવે ક�ટાળી ગયા હોય તેવું લાગી રયું છ�. છ�્લા એકાદ
અઠવા�ડયાથી વરસતા વરસાદે સમ� િજ્લામાં પાઈ પાણી કરી
દીધું હતુ.ં વલસાડ ી્લામાં પડ�લા વરસાદના આજરોજ પૂરા થતાં
24 કલાકમાં સૌથી વધુ વરસાદ વાપીમાં 4.24 �ચ, ધરમપુરમાં 3.12
�ચ, કપરામાં 3.12 �ચ, વલસાડમાં 1.84 �ચ, પારડીમાં 1.76 �ચ
અને ઉમરગામમાં 1.2 �ચ વરસાદ વર્યો હતો.

ઐિતહાિસક દાંડી સ્યા�હ સો્ટ
મેમો�રયલમાં પાણી ભરાયા

નવસારી : નવસારી
િજ્લામાં છ�્લા ક�ટલાક
િદવસોથી
પડતા
અનરાધાર વરસાદને પગલે
ઐિતહાિસક દાંડી સ્યા�હ
સો્ટ મેમો�રયલમાં વરસાદી
પાણી ભરાતા સહેલાણીઓને
હાલાકીનો સામનો કરવો
પડી રયો હતો. તેમજ
મીઠા સ્યા�હ ્થળ પર
વહીવટી તં�એ ભરાયેલા
વરસાદી પાણીનો િનકાલ

ન કરતા સહેલાણીઓમાં
રોષ પણ ોવા મ્યો
હતો. ક�્� સરકારે અંદાજે
ૂ. 72 કરોડના ખચ�
નેશનલ સ્યા�હ સો્ટ
મેમો�રયલનું િનમા્ણ કયુ�
છ�. આ સો્ટ મેમો�રયલના
કારણે દાંડીમાં ટ�રી્ટોની
સં્યામાં પણ વધારો થયો
છ�. ્યારે વહીવટી તં� આ
્થળની કાળી લે એ જૂરી
છ�.

પારડી ગણેશ મંડપ પાછળ
જુગાર રમતા 8 શક�ની ઝડપાયા
પોલીસે રેડ કરતાં રોકડા 26,900 અને બાઈક
મળી 1.51 લાખનો મુ�ામાલ કબજે કય�
પારડી , પારડી દમણીઝાંપા �ફનાઇલ ફ�્ટરી બાજુમાં
ભવાનીમાતાના મંિદર પાસે સોમવારે રા�ે ગણેશીની
્થાપના કરેલ જ્યા પર ક�ટલાક લોકો જુગાર રમતા
હોવાની બાતમી પારડી પોલીસને મળતા પોલીસે ટીમ બનાવી
રેડ કરી હતી. જેમાં ખુ્લી જ્યામાં જુગાર રમતા આઠ
જુગા�રયાઓને પોલીસે ઝડપી પા�ા હતા, ો ક� પોલીસને
ોઈ બે જુગા�રયાઓ ભાગવામાં સફળ બ્યા હતા. પોલીસ
દાવ પર મૂક�લા રોકડા ૂ. 4.480 અને ઝડપાયેલા ઇસમોની
અંગ ઝડતી કરી રોકડા ૂ 26,900 ક્જે લીધા હતા. ભાગી
છ�ટ�લા ઇસમોની એ�્ટવા ક્જે કરી બંને વાહન માિલકોને
વો્ટ�ડ ાહેર કયા્ છ�. પોલીસે અ્ય વાહનો અને રોકડા
ૂિપયા મોબાઈલ ફોન મળી ક�્લે ૂ 1.51.380નો મુ�ામાલ
ક્જે કરી વધુ કાય્વાહી પોલીસે હાથ ધરી છ�.

જુગાર રમતા ઝડપાયેલાને ઓળખો

1. િદપક ચંપક પારેખ (રહે. પારડી જૂની
પોલીસ ચોકી, �ોપ ્�ીટ) 2. અકતર
અફ્લ ખાન (રહે.પારડી દમણીઝાંપા
તળાવની પાળ) 3. અજય િવનોદ પટ�લ
(પારડી સુલભ નગર) 4. મનોજ ચંપક પારેખ
(વલસાડી ઝાંપા પારસીવાડ)5. ઉમેશ ભાણા
નાયકા (પારડી દમણીઝાંપા નાયકીવાડ
ક�સારવાડ પાછળ) 6. રિવ જગદીશ નાયકા
(પારડી દમણીઝાંપા નાયકીવાડ ક�સારવાડ
પાછળ)7. આનંદ નવીન નાયકા (પારડી
દમણીઝાંપા નાયકીવાડ ક�સારવાડ પાછળ)
8. કનુ બુિધયા નાયકા (પારડી દમણીઝાંપા
નાયકીવાડ ક�સારવાડ પાછળ)

