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નઝીર પાંડોર, રમેશ વસાવા
ઉમરપાડા તાલુકાના ચ્�પાડથી ગોક�િલયા ગામને ોડતો લો લેવલ િ�જ અને વેલાવી ગામે નદી પરનો નવો િ�જ પાણીમાં ધોવાઈ ગયો હતો.

વાંકલના િનચાણવાળા િવ્તારોમાં પૂર: 15 પ�રવારોનું ્થળાંતર

અશોકનગર યુવક મંડળ, ઓલપાડ

મોડી રા�ે િનંદર માણી
રયા હતા ્યારે ભૂખી
નદીનું પાણી લોકોના
ઘરોમાં ઘૂસી ગયું

વાંકલ: વાંકલના િનચાણવાળા
બજેટ ફિળયામાં મોડી રા�ે ભૂખી
નદીના પૂરના પાણી ફરી વળતાં
પંદર પ�રવારોએ ્થળાંતર કરવાની
ફરજ પડી હતી. પ�રવારના ઘરોનો
સામાના પાણીમાં તણાઈ ગયો
હતો. મોડી રાખે ભૂખી નદીના

ઘર પાણીમાં ડ�બી ગયું હતું. વાંકલ
�ામ પંચાયતના સરપંચ ભરતભાઇ
વસાવા, ત. ક. મં�ી વગેરે ઘટના
્થળ� પહંચી નુકશાનનો સવ� કય�
હતો. વાંકલની ભૂખી નદી પરનો
ોખમી ડ�બાઉ પૂલ �ચો કરવા માંગ
ઊઠી છ�. આ પુલ ડ�બી જતાં માંડવી
માંગરોળ તાલુકાના પૂલની બંને
તરફના ગામોનો વાહન્યવહાર બંધ
થઇ ગયો હતો. સામા્ય વરસાદ
િવનોદ મૈસુરીયા
પડ� ્યારે પણ પુલ પાણીથી ડ�બી
પાણી ઘરોમા ઘૂસી જતા િનંદર બચાવોની બૂમો પાડવા લા્યા જતો હોવાથી લોકોને મુ્ક�લી પડી
માણી રહેલા પ�રવારો બચાવો હતા. જેમાં ચુનીલાલ ભંગારવાળાનું રહી છ�.

ઉમરપાડા તાલુકાના અનેક િ�જ પાણીમાં ધોવાયા
સોલંકી યશ, કોસંબા

ક�યુર ટ�લર, સફાલીયા યુવક મંડળ, સાયાણ

�ુવ અને ધૈય્, માંડવી

�ી દાદુ ગણેશ મંડળ બારડોલી

લસકાણા ગામે મોટરસાઈકલ
લઈ પુલ ઉપરથી પસાર થઈ
રહેલો યુવાન પાણીમાં તણાયો
બારડોલી: સુરત િજ્લાના કામરેજ તાલુકાનાં ખોલવડ
ગામે ઓપેરા હાઉસમાં રહેતો 25 વષ્નો િપયુષભાઈ
વઘાિસયા (ઉ.વ.આ-25) નાઓ
મંગળવારના રોજ સવારે પોતાનું
મોટરસાયકલ લઈ ખોલવડથી
સુરત જવા માટ� નીક્યા હતા.
્યારે ખોલવડ લસકાણા વચે
ખાડીના પુલ ઉપરથી પસાર થતી
વેળાએ પુલ ઉપરથી પસાર થઈ રહેલ પાણીના વહેણમાં
યુવાન મોટરસાયકલ સાથે ખંચાવા લા્યો હતો. ભારે
શોધખોળ છતાં તેની ભાળ મળી ન હતી જેથી કામરેજ
તેમજ સુરતની ફાયર િ�ગેડની ટીમને ાણ કરતાં તેઓ
ઘટના ્થળ� આવી યુવાનની શોધખોળ હાથ ધરી છ�.

મોસાલી: સોમવારે રા�ે માંગરોળ અને ઉમરપાડામાં ્યાપક વરસાદ પડતાં
ઉમરપાડા તાલુકામાં એક િ�જ અને એક લો લેવલ િ�જ થતા માગ�ને
લાખો ૂિપયાનું નુકશાન થયું છ�. ઉમરપાડા તાલુકનાં ચ્�પાડથી ગોક�લીયા
ગામને ોડતો લો લેવલ િ�જની બંને સાઈડો અને િ�જનું અપ અને ડાઉન
સાઈડનું ્યાપક ધોવાણ થયું છ�, ્યારે ઉમરપાડા તાલુકાનાં વેલાવી ગામેથી
પસાર થતી નદી ઉપર જે િ�જ ચાલુ વષ� બનાવવવામાં લાખો ૂિપયાનો
ખચ્ કરવામાં આ્યો હતો,આ પુલ ્યાપક વરસાદને પગલે આવેલ વરસાદી
પાણીના પુરને પગલે સંપુણ્ ધોવાઈ ગયો છ�. અ�ે ઉ્લેખનીય છ� ક� આ
િ�જ ઉમરપાડા અને ડ�ડીયાપાડા તાલુકાની �ા માટ� ીવાદોરી સમાન
માનવામાં આવે છ�, હાલમાં આ પુલ ઉપરથી સંપૂણ્ વાહન ્ય્હાર બંધ કરી
દેવામાં આ્યો છ�,જેને પગલે આ બં્ને તાલુકાનાં ૪૦ ગામોની �ા માટ�
એક મોટી મુ્ક�લી ઉભી થવા પામી છ�.

રાજપીપળા : રા્યમાં વરસાદી િસ્ટમ ફરી
સિ�ય બનતા નમ્દા િજ્લામાં ગત રા�ીથી
વરસાદ શૂ થયો હતો અને રાજપીપળા સિહત
આસપાસના િવ્તારોમાં ભારે વરસાદ થયો હતો.
સાથે રાજપીપળા પાસે કરજણ ડ�મના ઉપવાસમાં
એક જ રાતમાં અધધ 12 �ચ વરસાદ નંધાયો
હતો. જેથી કરજણ ડ�મની સપાટી એકા એક
114.70 મીટરે પહંચતા કરજણ ડ�મમાં 1.10 લાખ
્યુસેક પાણીની આવક થતા ડ�મના 7 ગેટ ખોલી
1.30 લાખ ્યુસેક પાણી છોડાયુ હતું. કરજણ
ડ�મમાં 455.10 MCM પાણીનો લાઈવ ્ટોરેજનો
જ્થો છ�.
કરજણ ડ�મ માંથી 1.30 લાખ ્યુસેક પાણી
છોડાતા મંગળવારે કરજણ નદી ગાંડી તુર

ક�વ�ડયા ્ટ�્યુ ઓફ યુિનટી
સામે માતા-પુ�ીએ પડોશીની
બાળકીના ગુ્ત ભાગે ઇા કરી

ચાની દુકાન
ચલાવતા પ�રવારને
પાડોશી સાથે પાણી
ભરવા બાબતે
બબાલ થઈ હતી

રાજપીપળા : નમ્દા િજ્લા
ના ક�વ�ડયા કોલોની �્તથ
આવેલા ્ટ�્યુ ઓફ યુિનટી
પાસે પાણી ભરવા બાબતે બે
પરીવારો વચે થયેલા ઝઘડાની
રીષ રાખી પડોસી માતા પુ�ીએ
માસુમ બાળકીના ગુ્ત ભાગે
નખ મારી ઇા કરતા હાલમાં
બાળકીને રાજપીપળા િસિવલમાં
સારવાર લઈ રહી છ� .
્ટ�્યુ નીક સમોસા
અને ચાની દુકાન ધરાવતા
પરદેશીલાલ સહાનીની પ્ની
નંિદનીબેન ગત તારીખ 5

સ્ટ�્બરે બપોરે પીવાનું પાણી
ભરી રયા હતા એ સમયે
તેમની પાડોશી મમતાબેન અને
પુ્પાબેન સાથે પાણી ભરવા
બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી
આ દરિમયાન નંિદનીબેનની
સાડા પાંચ વષ્ની બાળકી �રયા
પુ્પાબેનને ્યાં ગઈ હતી. ્યાર
ઝઘડાની રીષ રાખી પુ્પાબેને
�રયાને પકડી હતી અને
પુ્પાબેનની પુ�ી મમતાએ
પોતાના નખ વડ� �રયાના ગુ્ત
ભાગમાં ઇા કરતા તા્કાિલક
સારવાર માટ� રાજપીપળા
િસિવલમાં લાવવામાં આવી
હતી. �રયાની માતાએ હુમલો
કરનાર માતા-પુ�ી િવરુ�
ક�વ�ડયા પો.્ટ�.માં ફ�રયાદ
કરતા પોલીસે ગુનો નંધાવતા
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છ�.

અનાવલ: મહુવા તાલુકામા
મેહુિલયો મન મુકીને
વરસતા અને ઉપરવાસમાં
સાંબેલાધાર વરસાદના
પ�રણામે સતત બીા િદવસે
પણ તાલુકાના ગામોને
ોડતા ક�ટલાય લો લેવલ
કોઝવે પાણીમાં જ ગરકાવ
રહેતા લોકોએ મુ્ક�લીનો

સામનો કરવો પ�ો હતો.
ત્વીરમાં ઓલણ નદી
પરના માછીસાદડાના લોલેવલ કોઝવે પ�ર�્થિતની
ગંભીરતા સૂચવી ાય
છ�. હાલ તો લોકોમાં એક
જ યષ�� છ� ક� આ
સમ્યાનું િનરાકરણ ્યારે
આવશે?

બારાસડી ગામનો યુવાન તળાવમાં ડ�બી ગયો

પલસાણા: પલસાણા તાલુકાનાં
બારાસડી ગામે લીમડી ફિળયામાં
રહેતા લાલુભાઈ નગીનભાઈ રાઠોડ
(25) બકરા ચરાવવા માટ� ગયા હતા
તે દર્યાન તળાવની પાળ ઉપરથી
પગ લપસી જતાં બારાસડી ગામના

તળાવમાં આ યુવાન ડ�બી ગયો હતો
ઘટનાની ાણ થતાં બારડોલી ફાયર
િ�ગેડને આ અંગે ાણ કરવામાં
આવી હતી જેથી બારડોલી ફાયર
િ�ગેડની ટીમે ઘટના ્થળ� પહંચી
યુવાનની શોધખોળ શૂ કરી છ�.

બારડોલીના સરભોણમાં ઘૂંટણસમા પાણી

કરજણ ડ�મમાંથી 1.30 લાખ ્યુસેક પાણી
છોડાતાં કાંઠા િવ્તારનાં ખેતરોમાં પાણી ભરાયાં

િસસોદરા, કાંદરોજ, રાજપરા,
નાવરા, વરાછા, હજરપુરા, ધાનપોર,
ધમણાચા, ભુછાડ, લાછરસ, થરી,
કરાઠાનાં ખેતરોમાં 6 ૂટ પાણી :
ક�ળાના પાકને નુકસાન
રાજપીપળા સરકારી ઓવારા પાસે
આવેલું િસકોતર માતાનું મંિદર
પણ અડધું પાણીમાં ગરકાવ: આઠ
ગામોને એલટ� કરાયાં: 20 રહીશોનું
્થળાંતર

ઓલણ નદી પરનો માછીસાદડાનો
લો-લેવલ કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ

બની બંને કાંઠ� વહેતી થઈ હતી. જેના કારણે
રાજપીપળા સરકારી ઓવારા પાસે આવેલું
િસકોતર માતાનું મંદીર પણ અડધું પાણીમાં
ોવા મ્યું હતું. રાજપીપળા શહેરના નદી કાંઠા
િવ્તારમાં પાણી ઘરો સુધી આ્યા, 20 મકાનોના
રહીશોને ્થળાંતર કરાયા હતા.
મંગળવારે સવારે નમ્દા કલે્ટર આઈ.ક�.પટ�લ
અને પાિલકાના ચીફ ઓ�ફસર અિમત પં�ા
પોતાની ટીમ સાથે સરકારી ઓવારા સિહતના
્થળોની મુલાકાત લઈ પ�ર�્થિતનું િનરીષણ
કયુ� હતું. કરજણ નદી બે કાંઠ� વહેતા 8 ગામોને
હાઇ એલટ� ાહેર કરાયા છ� સાથે સાથે સાથે ડ�મ
પણ એલટ� પર મુકાયો છ�. કરજણ ડ�મમાંથી પાણી
છોડાતા કાંઠા િવ્તારના િસસોદરા, કાંદરોજ,
રાજપરા, નાવરા, વરાછા, હજરપુરા, ધાનપોર,
ધમણાચા, ભુછાડ, લાછરસ, થરી, કરાઠા
સિહતના અનેક ગામોના ખેતરોમાં 6-6 ૂટ પાણી
ફરી ક�ળના પાકને ્યાપક નુકશાન પહં્યું
છ�. જેથી સરકાર નુકશાનીનો સવ� કરી યો્ય
વળતર આપે એવી માંગ ખેડ�તો કરી રયા છ�.

રેલવે ગરનાળ�� પાણીમાં ગરકાવ

બારડોલી તાલુકામાં પણ રાિ� દર્યાન ભારી વરસાદને
કારણે ઠ�રઠ�ર પાણી ભરાય ગયા હતા. તાલુકામાં રાિ� દર્યાન
એક �ચ જેટલો વરસાદ થયો હતો. ગત રોજ થયેલા ચાર �ચથી
વધુ વરસાદને કારણે બારડોલી તાલુકાનાં બાબેન ગામના શ�્ત
નગર િવ્તારમાં પણ ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાય જતાં ્થાિનકોને
મુ્ક�લીનો સામનો કરવો પ�ો હતો. આ ઉપરાંત બારડોલી અને
બાબેનને ોડતું રે્વે ગરનાળ�� પણ પાણીમાં ગરક થઈ જ જતાં
વાહન ્યવહારને અસર થઈ હતી.

તાપી િજ્લામાં ડોલવણમાં
�ણ �ચ, અ્ય તાલુકાઓમાં
એકથી બે �ચ વરસાદ

્યારાઃ ગુજરાતનાં પૂિવ્ય �વેશ ્વાર તરીક�
ઓળખાતા તાપી ી્લામાં સવ્� મેઘ મહેર થતા
તમામે તમામ સાત તાલુકાઓમાં વરસાદનો આંક
સો ટકાને આંબી ગયો છ�. મંગળવારે સાંજે ૦૬:૦૦
વા્યા સુધીમાં ૨૪ કલાકમાં સૌથી વધુ ડોલવણ
તાલુકામાં ૭૩ મીમી વરસાદ નંધાયો હતો. ્યારે
સૌથી ઓછો છ�વાડાનાં ક�કરમુંડામાં ૨ મીમી વરસાદ
નંધાયો હતો. સમ� તાપીમાં ઝરમરથી મુશળધાર
પડ�લ વરસાદમાં ્યારામાં ૪૧ મીમી, વાલોડમાં ૪૮
મીમી, સોનગઢમાં ૧૬ મીમી, ઉ્છલમાં ૧૫ મીમી,
િનઝરમાં ૮ મીમી નંધાયો હતો.
સોનગઢ તાલુકાનો મોસમનો ક�લ વરસાદ ૧૮૦૯
મીમી નંધાવા પા્યો છ�. જે તાલુકાની ૧૭૨૩
મીમીની સરેરાશ કરતા વધુ હોઇ, અહં ૧૦૪.૯૯
ટકા વરસાદ સરકારી દ્તરે નંધાયો છ�. ડોલવણ
તાલુકામાં મોસમનો ક�લ વરસાદ ૧૬૯૩ મીમી,
૧૦૪.૭૬ ટકા (સરેરાશ ૧૬૧૬ મીમી), વાલોડ
તાલુકામાં ૧૨૮ મીમી સાથે ક�લ ૧૫૫૬ મીમી એટલે
ક� ૧૦૭.૨૩ ટકા (સરેરાશ ૧૪૫૧ મીમી), ્યારા
તાલુકામાં ૧૦૪ મીમી સાથે ૧૭૨૭ મીમી એટલે ક�
૧૦૯.૨૩ ટકા (સરેરાશ ૧૫૮૧ મીમી,
્યારે ઉ્છલ તાલુકામાં ૩૪ મીમી સાથે ૧૨૭૨
મીમી એટલે ક� ૧૨૦.૫૬ ટકા (સરેરાશ ૧૦૫૫
મીમી), િનઝર તાલુકામાં ૨૨ મીમી સાથે ૧૨૩૮
મીમી એટલે ક� ૧૪૧.૮૦ ટકા (સરેરાશ ૮૭૩
મીમી), તથા ક�કરમુંડા તાલુકામાં છ�્લા ચોવીસ
કલાક દરિમયાન ૯ મીમી વરસાદ નંધાતા
અહં મોસમનો ક�લ વરસાદ ૧૧૨૬ મીમી એટલે
ક� ૧૦૦.૬૨ ટકા નંધાવા પા્યો છ�. ક�કરમુંડા
તાલુકાનો સરેરાશ વરસાદ ૧૧૧૯ મીમી છ�.

ને�ંગ તાલુકામાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા
સાથે પાંચ કલાકમાં ૩.૨ �ચ વરસાદ

બલદવા,પંગોટ
અને ધોલી ડ�મના
ઉપરવાસમાં સરેરાશ
વરસાદ : ૧૦-૧૫
સેમી ડ�મ ઓવર્લો
થઇ રયા છ�

ને�ંગ: ને�ંગ તાલુકામાં
વીજળીના
કડાકા-ભડાકા
સાથે ધોધમાર વરસાદથી
જળબંબાકારની �્થિત ઉદભવી
છ�. વીજળીના કડાકા-ભડાકા
સાથે પાંચ કલાકમાં ૮૦ એમએમ
એટલે ક� ૩.૨ �ચ જેટલો
વરસાદ પ�ો હતો, ્યારે
મોસમનો ક�લ વરસાદ ૫૩.૪
�ચ જેટલો વરસાદ નંધાયો
હતો. છ�્લા ૨૪ કલાકમાં
બલદવા ડ�મના ઉપરવાસમાં

૧૧૧ એમએમ, પંગોટ ડ�મના
ઉપરવાસમાં ૧૮ એમએમ અને
ધોલી ડ�મના ઉપરવાસમાં ૫૦
એમએમ વરસાદ પ�ો હતો
જેથી ઓવર્લોનું લેવલ વટાવી
દેતાં બલદવા ડ�મ ૧૫ સેમી અને
ધોલી ડ�મ ૧૦ સેમી ઓવર્લો
થઇ રયો છ� અને પંગોટ ડ�મ
ઓવર્લોના લેવલથી મા� ૩
સેમી દુર હોવાનું ાણવા મ્યું
હતું. ને�ંગ તાલુકામાં ધોધમાર
વરસાદ અને તેજગિતના
વાવાઝોડાથી ક�ટલાક િવ્તારોમાં
અનેક �ષો ધરાશાયી થવાની
ઘટના �કાશમાં આવી હતી
અને વીજપુરવઠો પણ ખોરવાઈ
ગયો હતો ્યારે તાલુકાભરના
નદી-નાળા, તળાવ, ચેકડ�મ અને
તમામ જળાશયોમાં વરસાદી
પાણીથી છલકાયા હતા.

મહુપાડાના િ�જનો એ�ોચ ધોવાયો તો વે�રંગ કોટ�માં ગાબડા

સાગબારા તાલુકામાં સાંબેલાધાર ૬ �ચ વરસાદ
વરસતા વરસાદમાં
ગણેશ િવસજ્ન યા�ા
અને તાિજયાનું જુલૂસ
નીક્યું

સાગબારા:
સાગબારા
તાલુકામાં છ�્લા બે િદવસથી પડી
રહેલા સતત વરસાદે સાગબારા
તાલુકામાં ભારે ખાના ખરાબી
સજ� હતી. મંગળવારે સવારે ૬
કલાક� પુરા થતાં ૨૪ કલાકમાં
159 મી.મી. એટલે ક� છ �ચ
જેટલો વરસાદ ખાબકયો હતો.
મોસમનો વરસાદ 1339
મી.મી. થયો છ�. સોમવારે
સાગબારા તાલુકામાં ભારે
વરસાદના પગલે અનેક ર્તાઓ
પર પાણી ફરી વ્યા હતા.
ઠ�ર ઠ�ર માગ�નું ધોવાણ થયું
હતું. તો અનેક નદી નાળાઓ

છલકાઇ ઉઠયા હતા. તાલુકાના
પાંચપીપરી,
ભવરીસાવર,
તેમજ દેવમોગરા જતા માગ�
પર પાઇપનાળાઓને મોટાપાયે
નુકસાન થયું છ�. મહુપાડા ખાતેના
િ�જનો એ�ોચ ધોવાણ થયો છ�
તો તેના વે�રંગ કોટમાં ગાબડા
પડયા છ�. છ�્લા બે િદવસથી
સાગબારામાં વરસાદી વાતાવરણ
ા્યું છ� જેના કારણે ઠ�ડક �સરી
જવા પામી છ�.
સાગબારાના ઉપરવાસમાં
પડ�લા ભારે વરસાદનાં કારણે
ચોપડવાવ તેમજ નાના કાકડી
ગૌરાંગ સોની
- આંબા ડ�મમાં પાણીની આવક
વધવા પામી છ�. આ વષ�
પાંચપીપરી, ભવરીસાવર અને દેવમોગરાના માગ� પર પાઇપનાળાના લો-લેવલ કોઝવે ધોવાયા.
તાલુકામાં ર્તાઓ, નાળાઓ
સિહત પુલોને મોટાપાયે નુકસાન કાચા મકાનોને પણ નુકસાન નાની નાલ, વગેરે ગામોમાં માગ� પાઇપનાળાને નુકસાન,
થતા સરકારને કરોડો ૂિપયાનું થયાના અહેવાલ સાંપડી રયા છ�. કાચા મકાનોને અંશત નુકસાન દેવમોગરાથી ગઢ જતાં ર્તા
નુકસાન થયાનો અંદાજ છ�. તો
તાલુકાના પાડી, હલગામ થયાના અહેવાલ મળી રયા છ�. પર પાઇપ નાળાને નુકસાન,
પાડી,
મોટા કાંકડીઆંબા, અમીયારથી દેવમોગરા જતાં ભવરીસાવર જતા માગ� પણ
બીી તરફ તાલુકામાં અનેક

પાઇપનાળાનું ધોવાણ થવા
પા્યુ છ�. નાની નાલ ગામે
પંચવટી ઉ�ાનને પણ મોટાપાયે
નુકસાન થયું છ�.
મોટા કાંકડીઆંબા ગામે
ધીરિસંગ િનમી, મહેશ
જેરસંગનાં કાચા મકાનોને
અશંત નુકસાન થવા પા્યુ
છ� તો બીી તરફ પાડી ગામે
પણ ગંભીર પોહના તેમજ
િચંતાબેન ક�્ણા અને સંતોષ
નાનસંગ સિહતના લોકોના
કાચા મકાનોને નુકસાન થવા
પા્યુ છ�. વરસાદી માહોલમાં
મંગળવારે સાગબારા સેલંબા ખાતે તાીયાનું જુલુસ
કાઢી મુ�્લમભાઇઓ �ારા
તાીયાને ચોપડવાવ ડ�મ ખાતે
ઠ�ડા કરાયા હતા. બપોરબાદ
ગણેશ િવસ્જન હાથ ધરાયા
હતા.

૮

બારડોલી-્યારા-ભૂચ
બુધવાર ૧૧ સ્ટ�્બર, ૨૦૧૯

સંિષ્ત સમાચાર
વાલોડમાં તાલુકા કષાની ખેલમહાક��ભમાં
શતરંજ ્પધા્ યોાઇ
્યારા: તાલુકા કષાની
ખેલમહાક��ભની શતરંજ
્પધા્ઓનું
આયોજન
સરકારી િવઞાન કોલેજ
વાલોડ ખાતે કરાવામાં
આ્યું હતું. જેમાં ૧૪૮
ખેલાડીઓએ રી્��શન
કરા્યું હતું. પણ વરસાદને
કારણે ખેલાડીઓ મોટી
સં્યામાં ભાગ લેવા િન્ફળ જતાં મા� ૩૮ ખેલાડીઓએ જ
આ ્પધા્માં ભાગ લીધો હતો. આ ્પધા્માં ભાગ લેનાર તમામ
ખેલાડીઓને એસી હોલ અને �રવોલિવંગ ચેરની સુિવધા પૂરી
પાડવામાં આવી હતી. સમ� હોલમાં સીસીટીવી ક�મેરા ગોઠવવામાં
આ્યા હતા. જેથી શતરંજનાં ટચ મુવ અને ઇલલીગલ મુવનાં ��ો
સરળતાથી િન્પષ ઉક�લી શકાયો હતો. ખેલાડીઓની સાથે આવેલા
સગા સબંધીઓ માટ� વાઇફાઇની સુિવધા કરવામાં આવી હતી. �ે્ટ
્યવ્થા ઉભી કરવામાં કોલેજનાં આચાય્ ડો.બી.એચ.પરમારનો
િસંહફાળો રયો હતો. �ો.િદ્યેશ િમ્�ી અને �ો.િવરલ દરીએ
્પધા્નું સફળ આયોજન કયુ� હતું. ્પધા્નાં િનણા્યક તરીક�
ઇ્ટરનેશનલ રેટ�ડ ચેસ ્લેયર સલીમ હાફ�ીએ સેવાઓ પુરી
પાડી હતી.

પલસાણામાંથી બે અજગર મળી આવતાં
લોકોનાં ટોળાં ઊમટયા

પલસાણા:
પલસાણા
તાલુકાના
કણાવથી
મલેપોર જતા ર્તા પર
એક િવશાળકાય અજગર
એક રાહદારીને ોવા
િદપકિસંહ મિહડા મળતા તેણે તા્કાિલક
પલસાણા ફોરે્ટ િવભાગને
ાણ કરી હતી. જેને લઇ પી.ડી. દેસાઇ, આર.ડી. ગોહીલ સિહતની
તેમની ટીમે ૯ ુટ લાંબા અને ૧૪ કીલો વજનનો અજગર ઝડપી
પાડયો હતો તેમજ પલસાણા ગામની સીમમાં આવેલા એક ખેતરમાં
પણ અજગર હોવાની ાણ ફોરે્ટ િવભાગને મળતા તેઓએ
ખેતરમાંથી ૮ ુટ લાંબા અને ૧૦ કીલો વજનના અજગરને ઝડપી
પાડયો હતો. ્યારે પલસાણા િવ્તારના ખેતરો તેમજ ર્તાઓ
પરથી િવશાળકાય અજગર મળી આવતા લોકોમાં પણ ભયનો
માહોલ ોવા મ્યો હતો. ્યારે ફોરે્ટ િવભાગે બારડોલી ��્ડ
ઓફ એનીમલની ટીમની મદદથી મહુવાના જંગલોમાં છોડી દેવાયા
હતા.

ગણેશ િવસજ્ન અંતગ્ત ્યારાના
ક�ટલાક માગ� બંધ કરાયા

્યારાઃ આગામી તા.૧રમી સ્ટ�્બરે યોાનારી �ી ગણેશીની
મૂિત્ઓની િવસજ્ન યા�ા દરિમયાન �ા�ફકના સરળ સંચાલન સાથે
ાહેર જનતાને અવરજવર માટ� કોઇ અડચણ ન પડ� તે માટ�, ્યારા
શહેરના ક�ટલાક માગ� સવારના ૧૧ વા્યાથી ગણેશ િવસજ્ન
કાય્�મ પૂણ્ થાય ્યાં સુધી બંધ કરાયા છ�. જેની સામે �શાસને
અ્ય વૈક�્પક ્યવ્થા ઉપલ્ધ કરાવી છ�, તેનો વાહન ચાલકો
તથા �ાજનોને લાભ લેવા તં� ્વારા જણાવાયું છ�. ્યારા શહેરનાં
જનક ચાર ર્તાથી કાનપુરા, રામી મંિદર, એસ.ઓ.ી. ચોકી તરફ
આવતો માગ્ બંધ કરાતા, આ માગ્નો ઉપયોગ કરતા વાહન ચાલકો
તથા �ાજનો નેશનલ હાઇ વે નંબર-પ૩ થઇ, જુના પે�ોલ પંપથી
સયાીરાવ સક�લ તરફના માગ્નો ઉપયોગ કરી શકશે. આ ઉપરાંત
ઉનાઇ નાકા તરફથી જુના બસ ્ટ�્ડ તરફ જતા માગ્ને ્થાને,
નેશનલ હાઇ વે નંબર-પ૩ થઇ, પે�ોલ પંપથી સયાીરાવ સક�લ તથા,
સયાીરાવ સક�લથી જુના બસ ્ટોપ તરફ જતો માગ્ બંધ કરી,
તેના ્થાને સયાીરાવ સક�લથી જુના પે�ોલ પંપ થઇ નેશનલ હાઇ
વે નંબર-પ૩નો ઉપયોગ કરવા અનુરોધ કરાયો છ�.

હ�રપુરા - કડોદ મહેક પાક� ગણેશ મંડપમાં ર્તદાન િશિબર

સુરત: સાવ્જિનક ગણેશ મંડળ, મહેકપાક�, હ�રપુરા - કડોદ ્થળ�
તા. ૮મીના રોજ ર્તદાન િશિબર યોાયો તેમાં ક�લ ૫૩ બોટલ
ર્ત સરદાર ્મારક હો�્પટલ �ારા �ા્ત કરવામાં આવી હતી.
ર્તદાન િશિબરની સાથે ‘વા્સ્ય’ ડ�્ટલ હો�્પટલ, બારડોલીના
ડો. અષયિસંહ પરમાર અને એ�યા્ પરમાર �ારા િન:શુ્ક દાંતની
તપાસ કરી સેવા આપી હતી.

કામરેજથી ભાવનગર જવા નીકળ�લી બે બહેનો ગુમ

બારડોલી: સુરત િજ્લાના કામરેજ તાલુકાનાં વાવ ગામે આવેલી
�ીી સોસાયટીમાં ઘર નંબર-415 રહેતા મીરાબેન નરેશભાઇ
પરમારની બે બહેનો અિનતાબેન ધીરુભાઈ ચુડાસમા (23)
અને સુિનતાબેન ધીરુભાઈ ચુડાસમા (20) (બંને રહે, મહુવા,
ી-ભાવનગર) બહેનને ્યાં વાવ ખાતે આવી હતી અને ્યાંથી ગત
તા-7 સ્ટ�્બરના રોજ 8 વા્યાના અરસામાં કામરેજથી બસમાં
બેસી ભાવનગર જવા માટ� નીક્યા હતા. ોક� આ બંને બહેનો
ભાવનગર નહં પહંચતા પ�રવારજનોએ આ બંને બહેનોની ઘણી
શોધખોળ કરી હતી પરંતુ તેમની કોઈ ભાળ મળી ન હતી. બનાવ
અંગે મીરાબેન પરમારે કામરેજ પોલીસ ્ટ�શનમાં ગુમ ાણવા ોગ
ફ�રયાદ આપતા પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છ�.

ઝઘ�ડયાના નાની ા્બોઈ ગામના
યુવાને ઝેરી દવા પીને આપઘાત કય�

ઝઘ�ડયા: ઝઘ�ડયા તાલુકાના નાની ા્બોઈ ગામે રહેતા 32 વષ્ના
ગીરીશભાઈ બચુભાઈ વસાવા ખેત મજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવતો
હતો. તેણે તા.૬-૯-૧૯ના રોજ પોતાના ઘરમાં કપાસમાં છાંટવાની
ઝેરી દવા પી લીધી હતી. તેને પ�રવારજનોએ �ાથિમક સારવાર
માટ� રાજપીપળા ખાતે લઇ ગયા હતા. ્યાંથી વધુ સારવાર માટ�
તેને વડોદરાની એસએસી હો�્પટલ ખાતે ખસેડવામાં આ્યો
હતો. ્યાં સારવાર દરિમયાન સોમવારે તેનું મોત થયું હતું. ઉમ્લા
પોલીસે અક્માતનો ગુનો નંધી કાય્વાહી હાથ ધરી છ�.

ડ�િડયાપાડાના પણ ગામમાં ઝાડ સાથે અા્યા
યુવાને ફાંસો ખાઈ લેતાં અનેક અટકળો
રાજપીપળા : નમ્દા િજ્લના ડ�ડીયાપાડા તાલુકાના પણ ગામની સીમમાં
20થી 25 વષ્ની �મરના એક અા્યા યુવાને પોતાના શટ� વડ� ઝાડ સાથે
ફાંસો ખાતા પોલીસે ગુનો નંધી તપાસ હાથ ધરી છ�. પોલીસને ઝાડ સાથે
લટકતી હાલતમાં યુવાનની લાશ મળી છ�. તેણે આ્માહ્યા કરી છ� ક�
હ્યા થઈ છ� એ બાબતે પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છ� .

કામરેજ સુગરમાં બોઇલર અ�્ન �દી્તી િવિધ
સુરત: કામરેજ િવભાગ
સહકારી ખાંડ ઉ�ોગ મંડળી
લી. નવીપારડીની શેરડી િપલાણ
સીઝન ૨૦૧૯-૨૦ના �ારંભ
માટ� બોઇલર અ�્ન �િદ્ત
પૂાિવિધ સોમવાર તારીખ:
૯/૯/૨૦૧૯ના રોજ સવારે
૯.૩૦ કલાક� સં્થાના �મુખ જયેશભાઇ ધનસુખભાઇ પટ�લના હ્તે
સંપ્ન કરવામાં આવી હતી. આ �સંગે �મુખે િપલાણમાં આવનારા
શેરડીનો િચતાર આપતાં જણા્યું ક�, સં્થાએ િપલાણ સીઝન ૨૦૧૯
- ૨૦ દર્યાન અંદાજે ૪.૦૦ થી ૪.૫૦ લાખ મે. ટન શેરડી િપલાણ
કરવાનો લષ્યાંક ન�ી કય� છ�.

કામરેજ I પલસાણા I ઓલપાડ I સાયણ I કીમ-કોસંબા I માંડવી I મહુવા I વાલોડ I સોનગઢ I ઉકાઇ I અંકલેશ્વર I હાંસોટ

�ીીની �િતમાઓને િવસજ્નમાં અિધક કલે્ટરના ાહેરનામાનો ભંગ થવાની સંભાવના

મહુવામાં તલાટી કમ મં�ીઓને ક�િ�મ તળાવો બનાવવામાં રસ નથી!
અિધક કલેકટરના
ાહેરનામાને
ગંભીરતાથી નહં
લેનાર અિધકારીકમ્ચારીઓ સામે
િશષા્મક કાય્વાહી
કરવા લોકોની
માંગણી

અનાવલ: મહુવા તાલુકામાં
�ીી ની �િતમાઓના િવસજ્ન
માટ� વહીવટીતં� �ારા તાલુકા
પંચાયત અને તેના થકી તલાટી
કમ મં�ીઓને ક�િ�મ તળાવ
બનાવવા અંગે લેિખતમાં સૂચના
આપવામાં આવી હોવા છતાં
મોટ�ભાગના તલાટી કમ મં�ીઓ
ક�િ�મ તળાવના િનમા્ણમાં રસ
નહં દાખવતા ક�િ�મ તળાવનું
િનમા્ણ હજુ શૂ કરાયું નથી.
જેથી �ીીની �િતમાઓનું
િવસજ્ન ક�દરતી તળાવ ક�

મેહુલ પટ�લ
નદીઓમાં જ થાય તેવી શકયતા
વતા્ય રહી છ� આ આમ થશે તો
અિધક કલેકટરના ાહેરનામાનો
ભંગ થશે.
મહુવા તાલુકામાં ગત વષ્ની
માફક ચાલુ વષ� પણ ક�દરતી
તળાવોને જ ક�િ�મ તળાવો
તરીક� ખપાવીને �ીીની
�િતમાઓનું ક�દરતી તળાવોમાં
જ િવસજ્ન કરાવવા વહીવટીતં�
�ફરાકમાં હતું. પરંતુ આ અંગે
ગુજરાતિમ�માં અહેવાલ �િસ�
થતા જ વહીવટીતં� હરકતમાં
આ્યું હતું અને વહીવટીતં�
�ારા તાલુકા પંચાયત કચેરીને

ખો આપીને અિધક કલેકટરના
ાહેરનામા અંતગ્ત ક�િ�મ
તળાવો બનાવવાની લેિખત
સૂચના આપવામાં આવી હતી.
છતાં મોટ� ભાગના તલાટી
કમ મં�ીઓએ ક�િ�મ તળાવો
બનાવવામાં રસ જ નહં
દાખ્યો નથી. જેથી અિધક
કલેકટરના ાહેરનામા અંતગ્ત
ક�િ�મ તળાવો બનાવવામાં રસ
નહી દાખવનાર તલાટી કમ
મં�ી સિહતના અિધકારીઓકમ્ચારીઓ પર ખાતાકીય
કાય્વાહી કરવામાં આવે એવી
�બળ લોકમાંગ ઉઠવા પામી છ�.

મહુવાના ક�ટલાક તલાટીઓ ફરજમાં સમયપાલનમાં
પણ બેદરકાર : ટીડીઓને પણ નથી ગાંઠતા!

કચેરી સમય દરિમયાન મા�
�ણ ચાર કલાક જ હાજરી
આપી પલાયન થઈ જતાં હોવાની
લોકોની ફ�રયાદ

તાં.પ. ના ાહેર માિહતી અિધકારી પણ
તલાટી કમ મં�ીઓને છાપ આરટીઆઇનો
જવાબ નહં આપતા હોવાની શંકા

અનાવલ: મહુવા તાલુકાના ગામોમાં ફરજ
બાવતા તલાટી કમ મં�ીઓ ઓફીસ સમય
દરિમયાન પણ પૂરતો સમય નહં ફાળવતા હોવાની
ફ�રયાદ તાલુકાની જનતાએ કરી છ�. સરકારી
અિધકારી તેમજ સરપંચોની પણ અવગણના કરી
ક�ટલાક તલાટી કમ મં�ીઓ પોતે જ સવ�સવા્
હોય તેવો રુઆબ સાથે �ામ પંચાયતમાં પણ
મનફાવે તેમ ફરજ પર આવે છ� અને જતા રહે
છ�. ક�ટલાક તલાટી કમ મં�ીઓ તો મોટ�ભાગે
તા.પ. કચેરીમાં લટાર મારતા અને ્ટાફ ોડ�
ગોિસપ કરવા જ આવતા હોય છ� ને બીી તરફ
અરજદારો અગ્યના કામ માટ� તલાટીઓની જ

રાહ ોતા રહે છ�. તા.પ. મહુવામાં નવિનયુ્ત
ટીડીઓ રાઠવા પણ આ બાબતે ગંભીર નહં
હોવાની �તીિત આમજનતાને થઈ રહી છ�. તે
ક�ટલાક તલાટીઓે ટીડીઓને પણ ગાંઠતા નથી.

નદીમાં િવસજ્ન ન થાય
તે માટ� ઓવારા પર
પોલીસની સતત નજર

બારડોલીમાં જલઝીરણી એકાદશી
િનિમતે ઠાકોરીનો નૌકાિવહાર

બારડોલી: બારડોલીમાં
સાંકરી
મંિદર
�ારા
જલઝીલણી
એકાદશી
િનિમતે શા્�ી રોડ પર
આવેલા
બીએપીએસ
્વાિમનારાયણ
મંિદરમાં
સંતો અને હ�રભ્તોના
સા�્ન્યમાં ભ્ય ઉ્સવ
ઉજવાયો હતો. મંિદરના સભા
હૉલમાં શા્�ો્ત િવિધથી
ઠાકોરીની મહાપૂા પૂ.
ભગવતસેવા ્વામીએ કરાવી
હતી. પછી હ�રભ્તોને
સંબોધતા જુનાગઢથી પધારેલા
પૂ. સૌ્યમુિત્ ્વામીએ
પ�રવત્ની
એકાદશીનો
ઇિતહાસ અને મિહમા
સમા્યા હતા. સાંકરીના

કોઠારી પૂ. પુ્યદશ્ન
્વામીએ જણા્યુ હતું ક�
ીવનમાં ભગવાન અને સંત
મળ� પછીથી પરીવત્ન આવે છ�.
સંસાર ૂપી સાગરમાં તરવા
માટ� તમારી નૌકાનું સુકાન
ભગવાનને સંપો. બારડોલી
નગરપાિલકા તરણક��ડમાં
ઠાકોરીએ સંતોએ બનાવેલી
યાંિ�ક હોડીમાં જલિવહાર
કરા્યો હતો. સંતોએ
જલિવહાર અંગેના �કત્નો
ગાઈને ઠાકોરીને રાી કયા્
હતા. આ કાય્�મની સફળતા
માટ� પૂ. મંગળભુષણ ્વામી
અને પૂ. યોગીતીથ્ ્વામીએ
અને પૂ. ક�તાથ્મુિન ્વામીએ
આયોજન કયુ� હતું.

ઓવારા પર
સરકારી
કમ્ચારી દેખાશે
તો કાયદેસરની
કાય્વાહી કરવાની
ચીમકીને લઈ
પાિલકાકમ�ઓમાં
ફફડાટ

બારડોલી : નદીમાં િવસજ્ન
ન થાય તે માટ� વહીવટી તં�
અને પોલીસ �શાસન રામી
મંિદર ઓવારા પરની �્થિત
પર સતત નજર રાખી રયું છ�.
કોઈ પણ િહસાબે ાહેરનામાનો
ભંગ ન થાય તેની ખાસ
તક�દારી અિધકારીઓ �ારા
રાખવામાં આવી રહી છ�. બીી
તરફ ો કોઈ સરકાર કમ્ચારી
નદી �કનારે દેખા દેશે તો તેની
સામે પણ કાયદેસરની કાય્વાહી
કરવાની ચીમકીને લઈ પાિલકા
કમ્ચારીઓમાં પણ ફફડાટ

અંકલે�રમાં વરસતા વરસાદમાં
15 તાિજયા જુલૂસ નીક્યાં

ફ�લાય ગયો છ�.
સુરત િજ્લા કલક�ટર �ારા
સુ�ીમ કોટ�ના આદેશને લઈ
ગત જૂન માસમાં ગણેશ તેમજ
અ્ય મૂિત્ઓને લઈ ાહેરનામું
બહાર પાડવામાં આ્યું હતું.
છતાં ક�ટલાક ગણેશ ભ્તો
�ારા નદીમાં િવસજ્ન માટ�ની
માંગ કરવામાં આવી રહી છ�.
જેને કારણે િવવાદ ઊભો થયો
છ�. ો ક� નદીમાં કોઈ પણ
ભોગ િવસજ્ન નહં થાય તે
માટ� પોલીસ અને વહીવટી
તં� સજ થઈ ચૂ્યું હોવાનું
ાણવા મળ� છ�. નદીમાં
િવસજ્ન ન થાય તે માટ� નદીના
ઓવારા પર થતી ગિતિવિધ
પર પોલીસ સતત નજર રાખી
રહી છ�, આ ઉપરાંત ઓવારા
પર ો કોઈ સરકારી કમ્ચારી
દેખાશે તો તેના િવરુ� પણ
કાય્વાહી કરવામાં આવનાર
હોવાનું ાણવા મળતા જ
પાિલકા કમ્ચારીઓમાં પણ
ફફડાટ ફ�લાયો છ�. જેને લઈ
આ વખતમાં િવસજ્નમાં ભારે
િવવાદ થવાની સંભાવના છ�.

મોઈન િમઝા્, માૂફ સિહતના
યુવકોએ લ્સી િવતરણ કયુ� હતું.
અનેક િવ્તારોમાં િહ્દુ મુ�્લમ
િબરાદરોએ તાીયાને આવકાયા્
હતા. શહેરી િવ્તારમાંથી ૧૫
તાિજયા જુલુસ જયારે ક� નેશનલ
હાઇવે પર આવેલ અંસાર
માક�ટમાંથી બે અને અનમોલ
પાક�માંથી ૧ એમ ક�લ ૧૮ જુલુસ
મંગળવારના રોજ બપોરે નીક્યા
હતા. જે અંકલે�રના િવિવધ

િવ્તારમાં અને મુ્ય માગ�
પર ફયા્ હતા. તાિજયા જુલુસમાં
અંગકસરતના હેરતજનક �યોગો
િનહાળવા માટ� લોકોની ભારે
ભીડ ઉમટી પડી હતી. મોડી
રાતે નમ્દા નદીમાં તાિજયાને
ઠ�ડા કરાયા હતા. જુલુસમાં
ડીવાયએસપી, �ણ પીઆઇ,
11 પીએસઆઇ સિહત ક�લ
284 પોલીસ જવાનોનો કાફલો
બંદોબ્તમાં ોડાયો હતો.

માંડવીમાં તાિજયાનાં જુલૂસમાં રા્�ભાવના

તરસાડા: માંડવી ખાતે મુ�્લમ
સમાજ �ારા મંગળવારે તાીયાના
જુલસ
ૂ કાઢવામાં આ્યું હતું જેમાં
કોમી એકતાના દશ્ન થયા હતા.
પાંચ જેટલા કલા્મક તાીયા
બાવાગોર ટ�કરાથી નીક્યા હતા જે
નગર મુ્યમાગ્ પરથી પસાર થયા
હતા ્યારે માગ્માં િહ્દુઓ તરફથી
ચા-પાણીની તથા મુ�્લમ િબરાદરો
તરફથી શરબતની ્યવ્થા કરવામાં
આવી હતી. જુલસ
ુ માં િતરંગો
લહેરાવી મુ�્લમ સમાજે રા્�

ભાવનાના દશ્ન કરા્યા હતા
તાીયાને ઠ�ડા કરાયા હતા. માંડવી

�િવણિસંહ મિહડા
પોસઈ જયેશ વળવી તથા ્ટાફ�
બંદોબ્ત ગોઠ્યો હતો.

બાબેનમાં જુગાર રમતા
સાત
નબીરા
પકડાયા
નબીરાને છોડાવવા
પોલીસ મથક� અનેક
મોટાં માથાઓના
ધમપછાડા

બારડોલી: બારડોલી પોલીસે
બાબેન ગામે આવેલ પૂાનગર
સોસાયટીમાં ઘર નંબર-21 માં
રહેતા રંક�શભાઈ નટ�ભાઇ
�ાપિતને ્યા છાપો માય� હતો.

્યાં પોલીસે જુગાર રમી રહેલ
સાત નબીરાઓને ઝડપી લીધા
હતા. મોટા ઘરના નબીરા જુગાર
રમતા પકડાયા હોવાની ચચા્ને
લઈ પોલીસ ્ટ�શન ખાતે બચાવવા
માટ� મોટા માથાઓના ટોળાં
ઉમટી પ�ા હતા. ો ક� પોલીસે
દાદ આપી ન હતી. પોલીસે
પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી ક�લ
7.31 લાખનો મુ�ામાલ ક્જે કરી
આગળની કાય્વાહી હાથ ધરી છ�.

જુગાર રમતા પકડાયેલા નબીરા
રંક�શભાઈ નટ�ભાઇ �ાપિત (રહે, બાબેન ગામ, પૂાનગર સોસાયટી,
તા-બારડોલી), િવજયભાઈ ભૂલાભાઈ પટ�લ (રહે, બાબેન ગામ,
પુ્કરપાક� સોસાયટી, મૂળ રહે, અકોટીગામ પટ�લફિળયુ,ં તા-બારડોલી),
ક�યરૂ ભાઈ રમેશભાઈ ક�થારીયા (રહે, વણેસા ગામ, સડક ફિળયુ,ં
તા-પલસાણા), ઉમેશભાઈ નવનીતભાઈ લાડ (રહે, બારડોલી રામબાગ
સોસાયટી, તા-બારડોલી), ીતે્� િવ�ાસ પાટીલ (રહે, બાબેન ગામ,
વંદનાનગર સોસાયટી, તા-બારડોલી, મૂળ રહે, લોનખેડી ગામ, ધૂિલયા),
ચેતનભાઈ મનસુખભાઈ ાની (રહે, બાબેન ગામ, પુ્કરપાક� સોસાયટી,
તા-બારડોલી, મૂળ રહે, લૂસડી ગામ, તા-મહુવા, ી-ભાવનગર),
મનીષભાઈ લાલુ ઉફ� નાનુભાઈ શાહ (રહે, બારડોલી હીરાચંદનગર
શાંિતિનક�તન એપાટ�મંટ ઘર નંબર-202, તા-બારડોલી)

ઝંખવાવમાં મહોરમ
િનિમતે તાિજયાનું
જુલૂસ નીક્યું

અંગકસરતના �યોગો
િનહાળવા મોટી
સં્યામાં લોકોની
ભીડ ામી

અંકલે�ર : અંકલે�રમાં
વરસાદી માહોલ અને ચૂ્ત
પોલીસ
બંદોબ્ત
વચે
ક્બાતીવાડ,
મુ્લાવાડ,
કાગદીવાડ, સેલારવાડ, તાડ
ફિળયા સિહતના િવ્તારોમાં
કલા્મક તાિજયાના નીકળ�લા
જુલુસે ભારે આકષ્ણ જમા્યુ
હતું.
તાીયાના ૂટ ઉપર મુ�્લમ
સમાજ �ારા ખાસ કરીને ઠ�ડા
પીણા તેમજ દૂધ કો્�ંક સિહતની
ખાણીપીણી વ્તુઓને િનયાજ
્વૂપે લોકોને િવતરણ કરવામાં
આવી હતી. અંકલે�રના ગોયા
બાર ખાતે વસીમ ફડવાલા,
ઝાિહદ ફડવાલા, હા�ફઝ પઠાણ,

મહુવા તાલુકામાં ફરજ બાવતા તલાટી કમ
મં�ીઓને ફાળવવામાં આવેલ સેા તેમના હાલના
રહેણાકના સરનામાં સિહતની માિહતી અરજદાર
�ારા આરટીઆઇ અંતગ્ત તા.પ. કચેરી પર
માંગવામાં આવી હોવા છતાં તા.પ.ના ાહેર
માિહતી અિધકારી સમય મયા્દા વી્યા બાદ પણ
આ તલાટીઓને છવારવા હી સુધી માિહતી પૂરી
પાડી રયા નથી, એવું ાણવા મ્યું છ�.

વાંકલ: માંગરોળ તાલુકાના
ઝંખવાવ ગામે મોહરમ િનિમતે
મુ્લીમ સમાજ �ારા તાઝીયા
જુલસ કાઢવામાં આ્યું હતું.
ઝંખવાવ મુ્લીમ સમાજના
આગેવાન ગૂરભાઇ મુલતાની,
કાલુભાઇ મુલતાની, હુસેન
ઇ�ાઇમ મુલતાની, મુ્તકભાઇ
પંારા વગેરેની આગેવાની
હેઠળ ઝંખવાવ ગામના િવિવધ
ફિળયાઓમાં જુલસ ફ�રવવામાં
આ્યું. મુ્લીમોએ હઝરત
હુસેનની શહાદતની યાદમાં
માતમ મના્યો હતો. તાઝીયા
જુલસ શાંિતપૂણ્ રીતે નદી કાંઠ�
પહં્યા બાદ તાીયાને નદીમાં
ઠ�ડા કરાયા હતા.

્યારામાં મહોરમ િનિમતે તાિજયાના
જુલૂસ નીક્યા, કોમી એકતાનાં દશ્ન

્યારા: ્યારા નગરમાં મંગળવારે મોહરમ પવ્ િનિમતે િનકળ�લ
તાીયાનાં જુલુસમાં કોમી એકતાનાં દશ્ન થયા હતા. મુ�્લમ િબરાદરો
માટ� બફા્ની સિહતનાં િહંદુ સંગઠન ્વારા ્વાગત કરવામાં આ્યું હતું.

ભૂચ શહેર સિહતનાં ગામોમાં
મહોરમ પવ� ખાસ રોઝા રખાયા
ભૂચ: મોહરમ પવ્ િનિમતે ભૂચ તાલુકાના વરેડીઆ, સેગવા,
નબીપુર, કહાન, માચ, ઉપરાલી, આશુ�રઆ, લુવારા, ટ�કારીઆ,
િહંગ્લા, ક�બોલી, પાલેજ, મહોરમના 10 િદવસો ગામે ગામ
ઈમામહુસેનના ીવન ચ�ર� પાર �કાશ પડતી તકરીરો ઉપરાંત
10 િદવસ િવદ્ વાઇફ કરવામાં આ્યા હતા 10 મોહર્મના િદવસે
સવારે 10 વા્યાની આસપાસ મ્ીદો ભરાઈ ગઈ હતી જેમાં મુ�્લમ
ભાઈઓએ આસુરાની િવિશ્ટ નમાજ અદા કરી હતી મોહરમના
િદવસે ખાસ રોઝા રાખવામાં આવે છ�.

સરભોણમાં કોમી એખલાસ
કોસંબા-તરસાડી કીમ ચાર ર્તા પંથકમાં સાથે
તાિજયા જુલૂસ નીક્યું
કલા્મક તાિજયાનું જુલૂસ નીક્યું
બારડોલી : ઈ્લામ ધમ્ના
હથોડા: મોહરમ િનિમતે
કોસંબા તરસાડી તેમજ કીમ ચાર
ર્તા િવ્તારમાં કલા્મક તાીયા
જુલસ
ૂ કા�ું હતુ.ં તરસાડીના
દાદરી ઇ્દીરાનગર શહીત અ્ય
િવ્તારમાંથી લાઇ�ટ�ગ વાળા
તેમજ અવનવા કલા્મક તાીયા
કાઢવામાં આ્યા હતા જેમાં
હારોની સં્યામાં મુ�્લમ ોડાયા
હતા. આ �સંગે ઠ�ર ઠ�ર ઠ�ડાપીણા
તેમજ શરબતનું િવતરણ કરાયું

ઇ�ાિહમ કાનુ
હતુ.ં તાીયાનું જુલસ
ુ નીકળતાં
�ા�ફક ામ થઈ ગયો હતો.
કોસંબાના પો.સ.ઇ પરેશ નાઇએ
પોલીસ બંદોબ્ત ગોઠ્યો હતો.

મહાન પયગ્બર હઝરત
મોહંમદના દોિહ� હઝરત ઈમામ
હુસૈન અને તેમના ૭૨ સાથીઓએ
કરબલાના મેદાનમાં સ્ય કાજે
વહોરેલી શહાદતની યાદમાં
મનાવાતા મોહર્મ પવ્ િનિમતે
બારડોલી તાલુકાનાં સરભોણ ખાતે
તાિજયા જુલૂસ કાઢવામાં આ્યું
હતું. જેમાં મોટી સં્યામાં મુ�્લમ
િબરાદરો સિહત િહ્દુ સમાજના
અ�ણીઓ પણ ોડતા કોમી
એકતાના દશ્ન થયા હતા.

