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િચંતન એ્ડ ��્સ, નાંદરખા

િચંતન પટ�લ, ક�સલી

વાંસદા તાલુકામાં પશુ આરો્ય
ક�્�ને જ સારવારની જૂર
્ટાફના અભાવે પશુ
દવાખાનાઓ �ત:પાય
અવ્થામાં

સુરત : નવસારી િજ્લા પંચાયત
સંચાિલત વાંસદા તાલુકામાં પશુ
દવાખાનાઓ પણ પૂરતા ્ટાફના
અભાવે �તપાય અવ્થામાં ચાલતા
હોવાની ચંકાવનારી માિહતી સાંપડી
છ�.
વાંસદા તાલુકામાં પાલતુ પશુઓના
આરો્ય માટ� સરકારી પશુ
િચ�ક્સલયો તો બનાવવામાં આ્યા
છ�. પરંતુ આ પશુ િચ�ક્સલયોને
યો્ય રીતે ચલાવવા માટ� પૂરતા ્ટાફ
તેમજ �ાથિમક પશુ આરો્ય ક�્�
િવધાનસભામાં રજૂઆત કરી, પરંતુ પગલાં
માટ� પણ ્ટાફ તથા મોટ�ભાગના પશુ
લેવાયા નથી
દવાખાનાઓની જ સારવાર કરવી પડ�
તેવી �્થિતનું િનમા્ણ થયું છ�.
વાંસદા તાલુકા સિહત િજ્લાના તમામ તાલુકાના પશુ દવાખાનાની �તપાય
તાલુકામા ચાર પશુ િચ�ક્સાલય આવ્થાની હાલત માટ� િવધાનસભા ઉ� રજુઆત કરી છ�. પરંતુ હી સુધી
અને પાંચ �ાથિમક પશુ િચ�ક્સલય સરકાર �ારા કોઈ સુધારાના પગલાં લેવામાં આ્યા નથી. પશુ આરો્ય ક�્�
આવેલા છ�. જેમાં વાંસદા અને આ િવ્તારના આિદવાસી પશુપાલકો માટ� આશીવા્દૂપ સાિબત થઈ શક� છ�
વાંદરવેલના પશુિચ�ક્સલયમાં પશુ પરંતુ તે બાબતે ગભીરતા દાખવવામાં આવે તો ને? - અનંત પટ�લ, ધારાસ્ય.
િચ�ક્સક અિધકારીની િનમૂક વાંસદા
કરવામાં આવી છ�. ્યારે બારતાંડ
લોકોના સમય અને નાણાંની બચત થશે
અને લીમઝર પશુિચ�ક્સલયમાં પશુ
િચ�ક્સક અિધકારી ચાજ્માં રાખી ગાડ�� આ પશુદવાખાઓને યો્ય રીતે ચાલવવામાં આવે તો આ િવ્તારના પશુપાલકો
ગબડાવાય છ�. તો અકલાશ, ક�બોયા, માટ� તે આશીવા્દૂપ સાિબત થશે. યો્ય અને સમયસર સારવારની સાથે
બોરીયાછ, ઉનાઈ અને મહુવાસ લોકોની સમય અને ૂિપયાની બચત થશે.- વ્લભભાઈ પટ�લ, પાલગભણ
આ �ાથિમક પશુિચ�ક્સલયની
મોટ� ભાગના પશુ આરો્ય ક�્�માં ભૌિતક
અિતમહ્વની જ્યાએ પાંચ પશુધન
િનરીષકની જ્યાએ બે જ પશુધન
સુિવધાનો અભાવ
િનરીષક ફરજ બાવે છ�. તો અ�ે
ઉ્લેખનીય બાબત એ છ� ક� તમામ વાંસદા તાલુકાના ઉનાઈ સિહતના મોટ� ભાગના પશુઆરો્ય ક�્�માં ્ટાફની
તો દૂર પરંતુ પાયાની જૂ�રયાત એવી ભૌિતક સુિવધાનો સદતર અભાવ
��સરની જ્યા ખાલી જ છ�. તો �ણ વાત
છ�. મોટ�ભાગના પશુ આરો્ય ક�્�ના મકાનો જજ્�રત થઈ ગયા હોય
પટાવાળાની િનમુંક કરવામાં આવી િબનઉપયોગી બની જતા ખભાતી તાળા લટકતા ોવા મળી રયા છ�. ્યારે
છ� તો છ પટાવાળાની જ્યા પણ ખાલી �ારંિભક તબ�ામાં આ પશુ આરો્યક�્� માટ� ભૌિતક સુિવધા ઉપલ્ધ
છ�. તાલુકાના ગામોમાં આિદવાસી કરવામાં આવે તેવી આવ્યકતા વતા્ય રહી છ�.
વ્તી ધરાવતા લોકો રહેતા હોય અને
તેમનો મુ્ય ્યવસાય પશુપાલન હોય અને ૂિપયા ખચ�ને પણ હેરાન થવું પડ� વહીવટીતં�ના અિધકારીઓને ્યારે
્યારે સુિવધાના અભાવે લોકોએ સમય છ�. ્યારે મૂંગા ાનવરોની વેદના આ સમાશે એ ોવું રયું.

ગુરુવાર ૧૨ સ્ટ�્બર, ૨૦૧૯

ચીખલીમાં ગણેશ િવસજ્ન માટ� તં�
સજજ, કમ્ચારીઓનો કાફલો ખડકાયો
ડીવાયએસપી,
પીઆઇ, બોડ�ર િવંગના
જવાનો સિહત ૩૩૯
નો ્ટાફ બંદોબ્ત
ાળવશે

ઘેજ: ચીખલીની કાવેરી નદીમાં
ચીખલી ઉપરાંત સમરોલી,
થાલા, ખૂધ
ં , સાદકપોર,
ગોલવાડ સિહતના ગામોના
ગણેશ મંડળો �ારા મૂિત્ઓનું
િવસજ્ન કરવામાં આવશે.
કાવેરી નદીના �રવર�્ટ
ખાતે લોકોની સલામતી માટ�
બેરીક�ટ બાંધી �ામ પંચાયત
�ારા લાઇટની ્યવ્થા
કરવામાં આવી છ�. દર વષ્ની
જેમ વીએચપી અને બજરંગ
દળ મૂિત્ઓના િવસજ્ન માટ�
મદદૂપ થશે.
ચીખલી પોલીસ �ારા
શાંિતપૂણ્ માહોલમાં િવસજ્ન પાર
પડ� તે માટ� મંડળોને સમયસર
શોભાયા�ા કાઢવા માટ� સુચના
આપવામાં આવી છ�. િવસજ્ન
દર્યાન ડીવાયએસપી, પીઆઇ
ઉપરાંત બે પીએસઆઇ પોલીસના
50 જવાનો, 275 હોમગાડ�ઝ
ઉપરાંત બોડ�ર િવંગના ૧૦
જવાનો મળી ક�લ ૩૩૯નો ્ટાફ
ખડ�પગે તૈનાત રહી બંદોબ્ત
ાળવશે.ચીખલીમાં િવિવધ ગણેશ
મંડળોના ૨૫૦ પોલીસ િમ�ોને
પોલીસ �ારા ટી-શટ� આપવામાં
આવી છ�. આ ટી-શટ�ની
પોલીસિમ� તરીક�ની ઓળખ
સાથે િવસજ્ન યા�ા સુપરે ે પાર
પડ� તેમાં પોલીસને મદદૂપ
થશે. ચીખલી તથા આસપાસના
ગામોમાં વધુ �ચાઇવાળી ૧૭
મૂિત્ઓ છ�. આ વધુ �ચાઇવાળી
મૂિત્ઓને કાવેરી નદીના ગોલવાડ
�્થત જૂના પુલ પરથી ��ઇન
મારફતે િવસિજ્ત કરાશે. જયારે
બાકીની મૂિત્ઓનું �રવર�્ટ

વલસાડ: વલસાડ શહેરમાં ગુૂવારના રોજ અનંત
ચૌદસના િદને ૫૦૦થી વધુ મંડળો �ારા ગણપિત
બાપાનું િવસજ્ન કરવામાં આવશે. જે માટ� વલસાડ
ઔરંગા નદી �કનારે વહીવટ તં� �ારા ક�િ�મ તળાવ પણ
બનાવવામાં આ્યું છ�.

આજે વાંસદાની કાવેરી નદીમાં ધાિમ્ક
માહોલમાં ગણેશ િવસજ્ન
વાંસદા : વાંસદા તાલુકામાં આજે ગામે ગામ ગણેશ િવસજ્ન માટ�
ગણેશ મંડળો �ારા વાહનો સાવી ગણપિતની મૂિત્ને બેસાડી શુભ
મુહતૂ મ્ ાં મુ્ય માગ� ઉપર ડીજે અને ઢોલ નગારા સાથે ભાિવકો
નીકળશે. આ શોભાયા�ા ખાભલાઝાંપા, માછીવાડ, દશેરપાટી થઈ
મુ્ય માગ્થી રાજરાજે�ર મહાદેવ મંિદર પાસે આવેલી કાવેરી નદી
માં સામુિહક પૂા અચ્ના કયા્ બાદ િવસજ્ન કરવામાં આવશે. ્યાં
�ામ પંચાયત �ારા ્યવ્થા કરવામાં આવી છ�. જેમાં મામલતદાર,
અ�ણીઓ, સરપંચ, સ્યો સિહત એક ડી.વાય.એસ.પી., એક
પી.આઇ., ચાર પી.એસ.આઇ. સિહત પોલીસ બંદોબ્ત તૈનાત
કરવામાં આ્યો છ�. િવસજ્ન દરિમયાન તાલુકા પંચાયત કચેરીથી
મોટા વાહનો માટ� ગામમા �વેશબંધી કરવામાં આવી છ�.

ડાંગના નડગખાદીમાં દસ િદવસીય ગૌરી
ગણેશીની �િતમાઓનું િવસજ્ન
સાપુતારા : ડાંગ િજ્લાના નડગખાદી ગામે દસ િદવસીય ગૌરી
ગણેશીની �િતમાઓનું આ્થાપૂવ્ક િવસજ્ન કરાયું હતું.
ડાંગ િજ્લાના આહવા તાલુકામાં સમાિવ્ટ નડગખાદી ગામે સાઈ
યુવક મંડળનાં ભ્તજનોએ બુધવારે દસ િદવસીય ્થાિપત
ગૌરી ગણેશીની �િતમાઓનું ખાપરી નદીમાં ડીજેનાં તાલ સાથે
ભ�્તમય માહોલમાં િવસજ્ન કરાયું હતું. આ ગામમાં ગૌરી
ગણેશીની �િતમાઓનાં િવસજ્ન વેળાએ કોઈ અિન્છનીય
બનાવ ન બને તે માટ� સાઈ યુવક મંડળ �ારા પૂરતી તક�દારી
રખાતા અહી �ીીનું િવસજ્ન શાંિતપૂણ્ માહોલમાં થયું હતું.
પાસે કાવેરી નદીમાં િવસજ્ન રીતે આયોજન કરાયું છ�. અને
કરાશે. ચીખલીના પીઆઇ ડી.ક�. આયોજકો સાથે બેઠક યોી
પટ�લના જણા્યાનુસાર ગણેશ જૂરી સુચના પણ આપવામાં
મંડળોને કોઇ તકલીફ ન પડ� તે આવી છ�.

ડાંગના માગ� પર ટ�્પો અને કાર પલ�ા

વાપી ્ટ�શને
દેવધાના યુવાને
��ન નીચે પડતું
મૂકયું

ીતેન પટ�લ , પારડી

ટ�્પોની ટ�રથી બીલીમોરા રેલવે ફાટક તૂટી
બીલીમોરા : બીલીમોરા રેલવે �ોિસંગ
નંબર ૧૦૮ ફાટકનો પિ�મ તરફનો ભાગ
ટ�્પોએ તોડી નાખતા અંદાીત પાંચ કલાક
સુધી રેલવે �ોિસંગ બંધ રહેતા વાહન
્યવહાર અટકી પ�ો હતો. તાબડતોબ
આરપીએફ પોલીસે ્થળ ઉપર પહંચી

ભાિવન પટ�લ, ડ��ગરી, વલસાડ

િમતુલ રાણા, ગણદેવી

મો્ટ� પટ�લ, ચીખલી

િહરલ પટ�લ, ઘેટકી, ચીખલી

ટ�્પો સાકરપાતળ નીક સામેથી
આવી રહેલા વાહનનાં લાઈટનાં
�કાશથી અંાઈ જતા ચાલક�
�્ટયરંગ પરનો કાબૂ ગુમાવતા
�ડવાઈડર સાથે ભટકાઈને પલટી
ખાલી બોટલનાં જ્થામાં તૂટુટ
થતા નુકસાન થયુ હતુ, અને
ચાલક, ્લીનરને ઇાઓ પહોચતા

પી.એચ.સી ખસેડાયા હતા. ્યારે
બીા બનાવમાં ધૂળચંડ નીક
્વી્ટ માૂિત કાર.ન.ી.જે.26.
એન.2201નાં ચાલક� પણ �્ટયરંગ
પરનો કાબૂ ગુમાવતા કાર પલટી
જતા કારનો ખુરદો બોલી જવા સાથે
સવાર બે ઇસમોને ઇાઓ પહોચી
હતી.

સેલવાસના મસાટમાંથી દેહ્યાપારનો સેલવાસના ડોકમરડી સહાનંદ પાક�ના મંિદરમાં ચોરી
મૂિત્,
ગોરખ ધંધો પકડાયો, બે લલનાની ધરપકડ ભગવાનની
યં� દાનપેટીમાંથી

સુરત : દાદરા નગર હવેલીના મસાટ
પાદરીપાડામાં દેહ્યાપારનો ધંધો ચાલતો
હોવાની બાતમી પોલીસને મળતા સેલવાસ
પોલીસના ઇ્ચાજ્ ક�.બી.મહાજન અને એમની
ટીમે રેડ પાડી હતી, મસાટ પાદરીપાડા ખાતે
િપ� આિશષ એપાટ�મ્ે ટના માિલક જયેશ
પરમાર પાસે રામ�સાદ જયરામ ચૌધરી
(મુળ રહે, ભીમાપુર, નેપાળ)એ ઘર ભાડ�
લીધું હતુ,ં જેમાં વે્ટ બંગાલની બે મિહલાઓ

ર્તાìÇ_િબ્માર
Öë

મોનીલ એ્ડ ��્ડસ, ગણદેવી

જઈને �્થિતને સંભાળી લીધી હતી અને
ફાટક તોડનાર ટ�્પોચાલક િવરુ� કાયદેસરની
કાય્વાહી કરી હતી. ો ક� પાંચ કલાકની
મહેનત બાદ તૂટ�લી ફાટકને રીપેર કરાતા ફરી
પાછો રાબેતા મુજબનો �ા�ફક શૂ થઇ જતા
�ા�ફકનું ભારણ ઓછ�� થયું હતુ.ં

સાપુતારા : ડાંગ િજ્લાનાં રાજય
ધોરીમાગ�નાં બે ્થળોમાં સાકરપાતળ
નીક અશોક લેલન ટ�્પો પ્ટી
મારી ગયો, ્યારે ધૂળચંડ ગામ
નીક �્વ્ટ માૂિત કાર પ્ટી મારી
જતા ગંભીર અક્માત સા્યા હતા.
ગતરોજ રા�ે વડોદરાથી ખાલી
બોટલનો જ્થો ભરી નાશીક જતો

પાસે દેહ્યાપારનો ધંધો કરાવવામાં આવતો
હતો, પોલીસની ટીમે બે મિહલાઓને પકડી રોકડ રકમ
પૂછપરછમાં તેમણે કબુ્યું હતુ ક� અમારી પાસે
ગેરકાયદે કામ કરાવવામાં આવે છ�. તે સમયે ચોરાઈ
આરોપી ્થળ પર હાજર ન હતો, આ ઘટના
અંગને ી ફ�રયાદ સેલવાસના ઇ્ચાજ્ ક�.બી.
સેલવાસ : સેલવાસના ડોકમરડી
મહાજને નંધાવી ગુનો નંધી બે મિહલાની િવ્તારમાં આવેલા સહાનંદ
ધરપકડ કરી મુ્ય આરોપીને ઝડપી પાડવા પાક�માં મહાવીર ભગવાનના
મંિદરમાં મોડી રા�ે ચોરી થઇ
વધુ તપાસ કરી રહી છ�.

૫

હતી. ફ�રયાદી દીપકભાઈ પટ�લના
જણા્યા અનુસાર સોમવારે રા�ે
10 વા્યે મંિદરના ગભ્�હના
દરવાાને તાળ�� મારવામાં આ્યું
હતુ.ં સવારે જયારે પુા માટ�
મંિદરમાં જઈ રયા હતા ્યારે
મંિદરના દરવાાનું તાળ�� તુટલ
� ી
હાલતમાં હતુ.ં અંદર મુકવામાં
આવેલી �ી શાંિતનાથ ભગવાનની
પંચધાતુની મુિત્ તેમજ બે િસ�
કરવામાં આવેલા યં�, ભંડાર

પેટી પર લગાવવામાં આવેલ
જમ્ન સી્વરનું કવર અને
ભંડારપેટીમાંથી અંદાીત 5 હાર
રોકડા ચોરાઈ ગયા હત. આ ઘટના
અંગે સેલવાસ પોલીસને ાણ
કરતા પોલીસ ટીમં પહંચી ઘટના
અંગન
ે ી ાણકારી મેળવી હતી.
સોસાયટીમાં લાગેલા સીસીટીવી
ક�મરે ાના ૂટ�જના આધારે ફ�રયાદ
નંધી વધુ તપાસ સેલવાસ પોલીસ
કરી રહી છ�.

વાપી : વાપીની એક ક�પનીમાં
કામ કરતો અને ગણદેવીના દેવધા
ગામે રહેતો 44 વષ�ય યુવાને
મંગળવારે સાંજે વાપી રેલવે
્ટ�શન પર સુરત તરફથી આવી
રહેલી એક સુપર ફા્ટ ��ન નીચે
પડતુ મૂકી આપઘાત કય� હતો. જે
અંગે વાપી રેલવે ્ટ�શને નંધ કરી
પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છ�.
મળતી માિહતી મુજબ, ગણદેવીના
દેવધા ગામે ભંડારવાડ ફિળયામાં
રહેતો 44 વષ�ય ક્પેશ મગન
ભંડારી મંગળવારે િન્ય�મ
મુજબ સવારે વાપીની ક�પનીમાં
કામ અથ� આવેલો હતો. સાંજે
ક�પનીમાંથી છ�ટયા બાદ ક્પેશ
ભંડારી વાપી રેલવે ્ટ�શનના
દિષણે અપલાઈન ઉપર પૂરઝડપે
પસાર થતી ભાવનગર કોચીવલી
એકસ�ેસ ��ન નીચે પડતુ મૂકી
મોતને ્હાલુ કયુ્ હતું. ક્પેશે
કયા કારણોસર ��ન નીચે પડતુ
મૂકયુ તે અંગે ાણી શકાયુ નથી.
આ બનાવની નંધ વાપી રેલવે
્ટ�શને પોલીસ ડાયરીમાં થતાં
વધુ તપાસ હે.કો. મહંમદ હિનફ
યુસુફ કરી રયા છ�.

ો તમારે ચાલું વાહને �ડ્કો કરવો હોય તો વલસાડ આવો

વલસાડના તમામ માગ� ચં�ની સપાટી જેવા
ચોમાસામાં પડ�લા
ભારે વરસાદે તં�ની
કામગીરીની પોલ
ખોલી દીધી
ર્તામાં ખાડા, ક�
ખાડામાં ર્તા તે
ખબર નહં પડતાં
લોકો પરેશાન

વલસાડ : વલસાડમાં ચોમાસા
પહેલાં જ લાખો ૂિપયાના ખચ�
બનાવાયેલા તમામ ર્તાઓ
ભારે વરસાદથી ધોવાઈ જતાં
ર્તાઓની હાલત ાણે ચં�ની
સપાટી હોય એવી બની ગઈ છ�.

ર્તામાં ખાડાં છ�, ક� ખાડાંમા ર્તા
છ� તે ખબર નથી પડતી. જેનાથી
લોકો હેરાન પરેશાન થઇ ગયા છ�.
વલસાડ શહેરમાં દર ચોમાસે
ભારે વરસાદના કારણે મુ્ય
માગ� ધોવાઇ ાય છ�. છતાં નગર
પાિલકા અને માગ્ મકાન િવભાગ
ચોમાસાના સમયે જ ર્તા બનાવે
છ�. શૂઆતના વરસાદથી જ ડામર
ધોવાઈ ાય છ�. વલસાડના અ�ામા
ધરમપુર રોડ, શાકભાી માક�ટ
રોડ, એમીરોડ, આઝાદચોકથી
નાના તાઈવાડ શહીદ ચોક જતો
રોડ, સિહતના તમામ ર્તાઓની
હાલત બદતર બની ગઈ છ�. વાહન
ઉબડ ખાબડ ર્તાઓ પરથી પસાર કફોડી બની ગઈ છ�. શહેરભરના ચાલકોએ કયા ર્તા પરથી પસાર
થતાં રાહદારીઓ અને ખાસ કરી ર્તાઓ ધોવાઈ જતાં શહેરીજનોમાં થઈ વાહન ચલાવવું તે ક�ઈ સમાતું
�ીચ�ી વાહનચાલકોની હાલત તં� �્યે ભારે નારાજગી ફ�લાઈ છ�. નથી. હાલમાં શહેરભરમાં ગણેશ

3 વખત �રકાપ��ટ�ગ છતાં એની એ જ હાલત

જલારામ મંિદર પાસે સીટી પોલીસ મથકનો ર્તો ભાર વરસાદથી
ત્ન ધોવાઈ ગયો છ�. તં� પોતાની ભૂલ કહો ક� લાપરવાહી છ�પાવવા
3 થી 4 વખત ર્તાનું �રકાપ�ટંગ કયુ� છતાં હાલત તો એની એજ રહી
ગઈ છ�. આ ર્તા પર કલે્ટર કચેરી નવી અને જૂની, િજ્લા પંચાયત,
માગ્-મકાન કચેરી સિહતની ક�ટલીય સરકારી કચેરીઓ આવેલી છ�. આ
તમામ કચેરીના ઉચ અિધકારીઓ આ ર્તા પરથી પસાર થવા છતાં
કોઈના પેટનું પાણી ક�મ હાલતું નથી, તે �� શહેરીજનોને ખૂંચી રયો
છ�. મંગળવારે બપોરે ચાલુ વરસાદમાં જ બૂલડોઝર ફ�રવી ફરીવાર તં�
આ ર્તાની મરામત કરવા મઝબૂર બ્યું છ�. શું આમાં કોઈ સુધારો
આવશે, ક� ક�મ તે ોવું રયું.

મહો્સવ ધૂમધામથી ઉજવાઈ
રયો છ�. િવસજ્ન સમયે આવા
ઉબડ ખાબડ ર્તા પરથી ગણપિત
બાપાએ પસાર થવું પડશે, ભ્તો
માટ� આ ક�ટલું અપમાનજનક
કહેવાય. શહેરના પોશ િવ્તાર

ગણાતા િતથલ રોડ અને હાલર
રોડની દશા પણ બેહાલ થઈ ગઈ
છ�. શહેરના ખખડી ગયેલા તમામ
ર્તાઓની મરામત તં� �ારા
જ્દી હાથ ધરાય તેવું લોકો ઈ્છી
રયા છ�.

૧૦

નવસારી-વલસાડ-વાપી

ગુરુવાર ૧૨ સ્ટ�્બર, ૨૦૧૯

સંિષ્ત સમાચાર
દમણ એબીવીપી �ારા િવ�ાથ� સંઘની
ચૂંટણી યોજવા માંગ

દમણ: સંઘ�દેશ દમણ એબીવીપી �ારા િવ�ાથ�સંઘની ચૂંટણીઓ
િવિવધ કોલેોમાં જ્દીથી યોજવા અંગેની માંગ કરી કોલેજના
આચાય્ને મળી આવેદનપ� પાઠ્યું છ�. એબીવીપી દમણના છા�ો
�ારા જણાવાયું છ� ક�, યુિનવિસ્ટીના ક�લપિતઓ �ારા હી સુધી
છા�સંઘની ચૂંટણીની ઘોષણા કરાઈ નથી. ક�્પસમાં ભણતા તમામ
બાળકોને લોકતં� અંતગ્ત પોતાના અિધકારનો ઉપયોગ કરવા
તથા ક�્પસના �િતિનિધને ચૂંટવાનો અિધકાર હોય ્યારે આ અંગે
યુિનવિસ્ટી તા્કાિલક પણે છા�સંઘની ચૂંટણીની તારીખની ઘોષણા
કરે એવી માંગ કરી છ�. ો એમ ન થાય તો આગામી િદવસોમાં આ
બાબતે એબીવીપી �ારા યુિનવિસ્ટી ખાતે આંદોલન કરાશે એવી
િચમકી પણ અપાઈ હતી.

વલસાડ સરકારી ઈજનેરી કોલેજમાં
કાય્�મ યોાયો
વલસાડ: વલસાડની ઈજનેરી સરકારી કોલેજમાં એસએસઆઇપી
અંતગ્ત આઇપીઆર અવેરનેસ કાય્�મનું આયોજન કરાયું હતું.
જેમાં ઈજનેરી કોલેજમાં િવિવધ િવભાગના મોટીસં્યામાં િવ�ાથ�ઑ
�ારા રજૂ કરવામાં આવતા ઇનોવે�ટવ �ોજે્ટસને �ો્સાહાન
આપવા સં્થાના એસએસઆઇપી સેલ �ારા િવિવધ �કારના
કાય્�મોનું વખતો વખત આયોજન થતું રહે છ�. િવ�ાથ�ઓના
�ોજેકટસને પેટ�ટ અને ્ટાટ�અપ લેવલ સુધી લઈ જવા માટ�
એસએસઆઇપી �ારા આિથ્ક મદદ પૂરી પાડવાનું તેમજ તેને
યો્ય માગ્દશ્ન કરવાનું કાય્ સં્થાના એસએસઆઇપી સેલ
�ારા કરવામાં આવે છ�. આ કાય્�મમાં સારાઓગી �ારા પેટ�ટ
એ્ડ ��ડમાક� એટોિનસના ડાયરે્ટર ડૉ. અિનલ સારાઓગી
�ારા બેિસકસ ઓફ �ટ�લેક્યુઅલ �ોપટ� રાઇટસ ઉપર િવ્�ત
છણાવટ કરવામાં આવી હતી. કાય્�મના બીા ભાગમાં આઇ-હબ
ના આ��ીનીયોરસીપ પર ્યાખાયન આપવામાં આ્યું હતું.

રા્�ીય કષાએ નવસારી િજ્લાનું �િતિનધ્વ
કરતા ચીખલીના િશષક યોગેશ ગોરાને
સુરત. ભારતીય સં્ક�િત અને
વારસાને સાચવવા માટ� તેમજ
સાં્ક�િતક િવકાસ માટ� ભારત
સરકારના સાં્ક�િતક મં�ાલયના
નેા હેઠળ કાય્ કરતી સં્થા સે્ટર
ફોર ક્ચરલ �રસોસ્ એ્ડ ��િનંગ
(CCRT), ્યૂ િદ્હી �ારા તા. 02/09/19
થી 07/09/2019 સુધી સાં્ક�િતક િવકાસ અને �િશષણ સંબંધી એક
વક�શોપનુ આયોજન CCRTના �ાદેિશક ક�્� ઉદયપુર ખાતે કરવામાં
આ્યું હતું. આ વક�શોપ માટ� સમ� દેશમાંથી પસંદગી પામેલા 50
જેટલા િશષકોને આમંિ�ત કરાયા હતા. ‘‘એન ઈ્�ીગેટ એ�ોચ ટ�
એ્યુક�શન િવષય ઉપર રાખવામાં આવેલા આ સેિમનારમાં સમ�
ગુજરાતમાંથી મા� 15 િશષકોની પસંદગી થઈ હતી. તેમાં પણ સમ�
નવસારી િજ્લામાંથી મા� એક જ િશષક �ી ડી.ઈ. ઈટાિલયા
સાવ્જિનક હાઈ્ક�લ, ચીખલીના સં્ક�ત િવષયના િશષક યોગેશ
ગોરાનેની પસંદગી થઈ હતી. જેમાં ભારતના 13 રા્યોમાં િશષકોએ
ભાગ લીધો હતો. આ સેિમનારમાં નવસારી િજ્લાનું �િતિનિધ્વ
કરતાં યોગેશ ગોરાનેએ પણ તજઞો સમષ િવિવધ િવચારો રજૂ
કયા્ હતા. જેને આમંિ�ત મહેમાનો અને િશષકોએ ખૂબ જ વખા્યા
હતા. યોગેશ ગોરાનેને ઈટાલીયા હાઈ્ક�લના શાળા સંચાલક
મંડળના �મુખ ચેતનભાઈ દેસાઈ અને મં�ી નીલક�ઠભાઈ દેસાઈ
તથા ઈ્ચાજ્ આચાય્ સુરેશભાઈ પટ�લે અિભનંદન પાઠ્યા છ�.

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

7-12 ની નકલમાં પાડ�લી ગેરકાયદે એ્�ીઓ રદ કરવાની ખેડ�તોની રજૂઆત

બુલેટ ��ન : જમીન સંપાદનની એ્�ી રદ કરવા ખેડ�તોની માંગ
ખેડ�તો સરકાર સામે
લડી લેવાના મૂડમાં,
આવેદનપ� આ્યું
નવસારી િજ્લાના
૨૮ ગામોના જમીન
ગુમાવનાર ખેડ�તો
લડતની તૈયારીમાં

ધનોરીનાકા
(ગણદેવી)
: નેશનલ હાઈ્પીડ રે્વે
કોપ�રેશન િલિમટ�ડ �ારા જમીન
સંપાદન માટ� ખેડ�તોને ાહેર
સૂચના આપી ફરિજયાત અને
મરિજયાત જમીન સંપાદનની
િવગતો આપી જમીનના
વળતરમાં ભેદભાવની નીિત

દશા્વતા નવસારી િજ્લાના
૨૮ ગામોના ખેડ�તોની જમીન
બુલેટ ��ન માટ� સંપાિદત થવાની
છ�. તેઓમાં ભારે આ�ોશ
ફાટી નીક્યો છ�. બુધવારે
નવસારી �ાંત અિધકારીની
કચેરી ખાતે મોટી સં્યામાં
નવસારી િજ્લાના બુલેટ ��ન
અસર�્ત ખેડ�તોએ એક� થઈ
�ાંત અિધકારી અને કલેકટરની
કચેરીને ૭-12 ની નકલમાં
ગેરકાયદે જમીન સંપાદનની
પાડ�લી એ્�ીઓનો િવરોધ
કરી આ તમામ એ્�ીઓ રદ
કરવાની માંગણી આવેદનપ�માં
કરી છ�. આવેદનપ� આપવા
એકિ�ત થયેલા ખેડ�તો મોટી
સં્યામાં �ાંત અિધકારીની

કચેરી અને કલે્ટર કચેરીમાં
ગયા હતા. પણ �ાંત અિધકારી
અને કલે્ટર ગેરહાજર હોવાથી
અ્ય જવાબદાર અિધકારીઓને
ખેડ�તોએ આવેદનપ�ો આ્યા
હતા.
આવેદનપ� આપવા આવેલા
ખેડત� ોએ ભારે સૂ�ોચાર કરી
ાન દંગે જમીન નહં ના
નારા લગાવી ખેડ�તોએ એકતા
બતાવી હતી. ખેડત� ોની સાથે
નવસારીના
સી.પી.નાયક,
િસ�ાથ્ દેસાઈ, િહતે્� દેસાઇ,
સુનીલ નાયક, ધમ�શ પટ�લ,
ધીરુભાઈ આહીર, સુરેખાબેન
પટ�લ, ફા્ગુનીબેન પટ�લ
સિહત મોટી સં્યામાં ખેડત� ો
ઉપ�્થત રયા હતા.

ગણદેવી પીપ્સ બે્કને ્કોબાનો એવોડ� મ્યો

આર.ટી.પટ�લ
ધનોરીનાકા (ગણદેવી) : ધી ગણદેવી પીપ્સ કો-ઓપરે�ટવ બે્કને
વષ્-2018 19ના વષ્નો બે્ટ કામગીરી માટ�નો એવોડ� �ા્ત થયો
છ�. આ એવોડ� સાઉથ ગુજરાત કો-ઓપરે�ટવ બંક એસોસીએશન
િલિમટ�ડ ્કોબા �ારા સં્થાની વાિષ્ક મી�ટ�ગમાં આપવામાં આ્યો
છ�. પીપ્સ બંકના ચેરમેન �ઞેશ પટ�લ, વાઇસ ચેરમેન ્યોિતબેન
દેસાઈ, સે��ટરી ગોપાલભાઈ ગોિહલ અને જનરલ મેનેજર િહમાંશુ
વૈ�એ િસિ�મ ખાતે મળ�લી સભામાં હાજર રહી આ �િત�્ઠત એવોડ�
્વીકારતાં સભાસદો, કમ્ચારીઓમાં ખુશીની લહેર ોવા મળી હતી.
નવસારી િજ્લામાં આ એકમા� સહકારી બે્ક છ� જે પારદરસી અને
�માિણક વહીવટ માટ� ાણીતી છ�.

ચીખલીના ફડવેલના ભાજપ અ�ણીનું
�દયરોગના હુમલાથી િનધન

ઘેજ: ચીખલી તાલુકાના ફડવેલ ગામના ભાજપ
અ�ણી ીતુભાઇ પટ�લનું �દયરોગના હુમલામાં
૪૩ વષ્ની વયે િનધન થતાં સમ� િવ્તાર
અને ભાજપ પ�રવારમાં શોકની લાગણી ફ�લાઇ
હતી. ફડવેલના ીતુભાઇ શુકકરભાઇ પટ�લને
મળ્ક� �ણેક વા્યાના અરસામાં અચાનક
�દયરોગનો હુમલો આવતા હો�્પટલ ખસેડાયા હતા. પરંતુ ્યાં
તેમનું મોત નીપ્યું હતું. જે અંગેના સમાચાર વાયુવેગે �સરતાં
સમ� િવ્તારમાં શોકની લાગણી ફ�લાઇ ગઈ હતી. ીતુભાઇ
ફડવેલ ગામમાં સરપંચ પદે બે ટમ્ રયા હતા. આ ઉપરાંત તેઓ
ફડવેલ ગામની સહકારી મંડળીના ચેરમેન પદે પણ રયા હતા. હાલે
તેઓ બે ટમ્થી એપીએમસીના �ડરે્ટર પદે કાય્રત હતા. તેમની
અંિતમયા�ામાં ભાજપ આગેવાનો અને આ િવ્તારના લોકો મોટી
સં્યામાં ોડયા હતા.

સરકારે િજ્લાના નવસારી અને ગણદેવી તાલુકામાં ખેડ�તોની માિલકીની જમીનમાં ખોટી રીતે 28-82019ના રોજ 135 ડી મુજબ 7-12ની નકલમાં જમીન સંપાદનની એ્�ીઓ પાડી દીધી છ�. તેનો અસર�્ત
ખેડ�તોએ િવરોધ કય� છ�. કાયદાકીય ોગવાઈ મુજબ ખેડ�તોની સંમિતથી તેમજ જમીનના વળતરના
નાણાં ચૂકવાઈ ખેડ�તો તેનો ્વીકાર કરે પછી નકલમાં સંપાિદત જમીન અંગેની એ્�ી પાડવાની હોય છ�.

ખેડ�તોને પ� �ારા સરકારની ધમકી જ છ� ખેડ�તોની વાત સરકારમાં પહંચાડીશું
સરકાર �ારા ખેડત
� ોને સમાવતો એક પ� પણ
ાહેર કરવામાં આ્યો છ�, જેમાં જમીન સંપાદન
બે રીતે થઈ શક� એની માિહતી આપવામાં આવી
છ� અને સંમિતથી વળતર લેવામાં ખેડત
� ોનો
ફાયદો હોવાનું જવાનવામાં આ્યું છ�. ્યારે અ્ય
રીતે સંપાદન કરવામાં ફ્ત જં�ી અનુસાર જ
વળતર મળ� એવી વાત કરી છ�, જે એક રીતે
ખેડત
� ોને પ� �ારા સરકારની ધમકી જ છ�.
- િસ�ાથ્ દેસાઈ, ખેડ�ત, આમડપોર ગામ

જમીન સંપાદન ભારત સરકારના લે્ડ
એકિવઝન કાયદા હેઠળ જ કરવામાં આવે છ�.
એ કાયદાને ્યાને રાખીને જ સંપાદનની �િ�યા
થાય છ� અને જમીનમાં જે નંધ પાડવાની હોય
એની કામગીરી થતી હોય છ�. છતા ખેડ�તોની
રજૂઆતો આવી છ� અને આવેદન �્વકાયુ�
છ�. જેને સરકારના મા્યમ તરીક� િજ્લા
કલે્ટર મારફતે સરકારમાં પહંચાડીશું.
- વી. ક�. સાંબડ, �ાંત અિધકારી, નવસારી

બલીઠામાં ચાર બુકાનીધારીઓએ બેને ફટકારી લૂંટી લીધા
વાપીનો અજય ઉપા્યાય અને
શુભનાથિસંગ િમ� સાથે પરત ફરતો હતો
બાઇક ઉપર આવેલા લુંટારુઓએ રોકડ
સિહત મોબાઈલ લૂંટી લેતાં ફ�રયાદ

વલસાડ પાિલકાની લાચારી: કચરો ઠાલવવા
જ્યા નહં મળતાં કચેરીમાં ��્ટરોનો ખડકલો

શહેરનો કચરો ડ�્પંગ
સાઈડ પર વધતાં
પાિલકાનાં ��્ટરો
કચરો ભરી પાિલકા
પ�રસરમાં પાક� કરાયાં

વલસાડ : ્વ્છતા માટ�
સરકાર કરોડોની યોજના બહાર
પાડી રહી છ�. ્યારે વલસાડ
પાિલકા �ારા રોજનો કચરો
ડ�્પંગ સાઈડ પર ઠલવાય છ�,
પરંતુ ભારે વરસાદના કારણે
ડ્પંગ સાઈડ પર કચરો વધી

સુરત: વાપી ને.હા.નં.48 જલારામ મંિદર પાછળ,
્યોત એપાટ�મે્ટમાં અજયક�માર અમરનાથ
ઉપા્યાય પ�રવાર સાથે રહે છ� અને તેઓ મોરાઈની
વેલ્પન ક�પનીમાં નોકરી કરે છ�. રાબેતા મુજબ તેઓ
ગત તારીખ 5-9-19 ના રોજ નોકરી ઉપર બાઈક
નં. ીજે-12 સીએન-5163 લઈને ગયા હતા. જે
બાદ નોકરી પતાવી િમ� શુભનાથિસંગ સાથે એક

જ બાઈક પર રાિ�ના નવેક વા્યાની આસપાસ ઘરે
આવી રયા હતાં. બલીઠા નહેરથી આગળ ભંસના
તબેલાથી દૂર બાઈક લઈને પહં્યા ્યારે માગ્ની
બંને બાજુ ચાર જેટલા બુકાનીધારી ઈસમો ઊભેલા
નજરે પ�ા હતા. જેઓને ોતાં તરત જ બચવા માટ�
બાઈક ફ�રવીને ભાગતા હતા. ્યારે જ તેઓ બાઈક
સાથે નીચે પડી ગયા હતા અને ચાર જેટલા ઈસમો
આવી પહંચી બંનેને લાકડાં અને ઢી�ામુ�ીનો માર
માય� હતો અને બંનેના િખ્સામાંથી રોકડા 510 અને
650 તથા બે મોબાઈલ ફોન, એટીએમ-���ડટ કાડ�,
પાનકાડ� સિહતની લૂંટ કરી બાઈક પર બેસી ફરાર
થઈ ગયા હતા. જે બનાવની ફ�રયાદ વાપી ટાઉન
પોલીસ મથકમાં અજયક�માર ઉપા્યાયે કરી હતી.

બે-�ણ િદવસમાં સમ્યાનો ઉક�લ
આવી જશે: પાિલકા �મુખ

આ અંગે પાિલકા �મુખ પંકજ આિહરે જણા્યું હતું ક�, હાલ વરસાદ
જે રીતે પડી રયો છ�, તેના લીધે ડ્પંગ સાઈડ પર કચરો વધી ગયો
છ�. વલસાડમાંથી રોિજંદા નીકળતા અંદાિજત 35 ટન કચરાના િનકાલ
માટ� પાિલકા પાસે ફ્ત ક�લાસરોડ, ઔરંગા નદી �કનારે એક જ
ર્તો છ�. જેનો કોઈ િવક્પ નથી. જેના લીધે આ મુસીબત ઊભી થઇ
છ�. અને બે �ણ િદવસની અંદર આ સમ્યાનો ઉક�લ આવી જશે.

જતાં પાિલકા મુ્ક�લીમાં મુકાઇ
ગઈ છ�. બુધવારે વલસાડ
પાિલકાના રોજમદારો 20 થી વધુ
��્ટર કચરો ભરી પાિલકાના
પ�રસરમાં પાક� કરી દીધા હતા.

ડ્પંગ સાઈડ પર કચરો વધી
જતાં ઠાલવવા માટ� ્યાં જ્યા ન
હોવાથી આખાય નગરમાંથી કચરો
ભરીને આવેલા ��્ટરો પ�રસરમાં
જ પાક� કરી દેવાયા હતા.

વલસાડમાં પીયુસી માટ� લાઈન...

વાપીના વટારમાં કો્�ેસર ��્ટર ખીણમાં
પલટી જતાં ચાલકનું મોત
સુરત: મૂળ કપરાડા તાલુકાના વતની અને હાલ વાપી નીકના
વટાર ગામે િશવ ્ટોનમાં િવપુલ િનવા્તુ ગુ�ટયા ��કટરના �ાઈવર
તરીક� નોકરી કરે છ�. ગત તારીખ 29-8-19 ના રોજ રાબેતા મુજબ
તેઓ િશવ ્ટોનમાં કો્�ેસર ��કટર ઉપર �ાઈવંગ કરી રયો
હતો. તે ખીણમાંથી ��કટર લઈને ચડી રયો હતો અને પૂરઝડપે
હંકારી વળાંક પાસે પહં્યો હતો. ્યાં અક્માતે ��કટર પલટી
મારી પાણીમાં પ�ું હતું. જેમાં ચાલક િવપુલ ��કટર નીચે દબાઈ
ગયો હતો. તેને તરત જ સારવાર માટ� દમણની મરવડ હો�્પટલમાં
દાખલ કરાયો હતો. ્યાં તેનું મોત િનપ્યું હતું. આ બનાવની ાણ
માતા રે્માબેન િનવા્તુ ગુટીયાએ વાપી ટાઉન પોલીસ મથકમાં
કરી હતી.

સરકારે ખોટી રીતે 7-12ની નકલમાં સંપાદનની એ્�ીઓ પાડી દીધી

‡ રા્ય સરકાર �ારા �ા�ફકના નવા િનયમ અનુસાર દંડ લેવાની ાહેરાત કયા્ બાદ દંડથી બચવા
માટ� વલસાડના એસટી ડ�પોની સામે પીયુસી લેવા માટ� વાહન ચાલકોની લાંભી લાઇન લાગી હતી.

વાપીના ગુંજનની દુકાનમાં ભીષણ આગ, અ્ય દુકાન પણ ચપેટ�

દ.ગુ.માં વરસાદનું ોર ઘ�ું: ચીખલી
તાલુકામાં દોઢ �ચ પાણી પ�ું

પારડીમાં 15 િદવસથી
મેઘરાાની સતત
બે�ટ�ગ, લોકો
�ાિહમામ
વલસાડ િજ્લામાં
મેધરાાની મહેરથી
ખેડ�તોમાં હરખ

નવસારી, ઘેજ, વલસાડ,
પારડી : નવસારી અને
ઉપરવાસના ડાંગ િજ્લામાં ગત
બે િદવસોથી પડી રહેલા ભારે
વરસાદને પગલે નવસારી િજ્લો
પાણી પાણી થયો છ�. જેના પગલે
શહેરના ર્તાઓ પર પાણી
ભરવા સાથે ખાડી �કનારાના
નીચાણવાળા િવ્તારોમાં પણ
લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાયાં
હતાં. ો ક�, બુધવારે વરસાદનું
ોર ઘટતાં લોકોએ રાહત
અનુભવી હતી. સાથે જ નદીના
જળ ્તરમાં ઘટાડો થતા તં�એ
પણ રાહતનો �ાસ લીધો હતો.
ચીખલી તાલુકામાં દોઢ �ચ
વરસાદ વર્યો હતો.
નવસારી અને ડાંગ િજ્લામાં

પડી રહેલા અિવરત વરસાદને
પગલે નવસારી િજ્લાની
લોકમાતાઓ બંને કાંઠ� વહેતી
થઈ છ�. ્યારે ભારે વરસાદને
પગલે ર્તાઓ પર પાણી ભરાવા
સાથે જ શહેરના નીચાણવાળા
િવ્તારોમાં લોકોના ઘરોમાં પણ
પાણી ભરાયા હતા. નવસારીના
ક�ટલાક િવ્તારોમાં ખાડીનાં
પાણી ઘૂંટણસમા ભરાતા લોકોએ
પોતાના સામાનને સુરિષત કરવા
સાથે જ ક�ટલાક લોકોએ સુરિષત
્થળોએ ખસી જવું પ�ું હતું.
ભારે વરસાદને પગલે ર્તાઓ
પર ભરાયેલા પાણીને કારણે
વાહન ચાલકોએ મુ્ક�લી વેઠવી
પડી હતી.
નવસારી િજ્લામાં ગત
મંગળવારે સાંજે 6 વા્યેથી
બુધવારે સાંજે 6 વા્યે સુધી 24
કલાકમાં, ચીખલી તાલુકામાં 35
િમમી (1.4 �ચ), ગણદેવી અને
ખેરગામ તાલુકામાં 23 િમમી
(0.9 �ચ), વાંસદા તાલુકામાં
22 િમમી (0.9 �ચ), જલાલપોર
તાલુકામાં 18 િમમી (0.7 �ચ)
અને નવસારી તાલુકામાં 9
િમ.મી. (0.3 �ચ) વરસાદ

વર્યો હતો.વલસાડ િજ્લામાં
છ�્લા એકાદ અઠવા�ડયાથી
વરસાદે અિવરત બે�ટ�ગ ચાલુ
રાખી છ�. બુધવારે 24 કલાક
પૂરા થતાં વાપીમાં 1.56 �ચ,
વલસાડમાં 1.48 �ચ, પારડીમાં
1.08 �ચ, કપરાડામાં 1.08
�ચ, ઉમરગામમાં 18 મીમી
અને ધરમપુરમાં 11 મીમી
વરસાદ વર્યો હતો. પારડી
તાલુકામાં 15 િદવસથી અિવરત
વરસાદ પડી રયો છ�. જે બંધ
થવાનું નામ ન લેતા લોકો હવે
પરેશાન થઇ રયા છ�. પારડી
પંથકમાં બુધવારે સવારે વરસાદે
િવરામ લીધા બાદ ફરી સાંજે
રાબેતા મુજબ વરસાદ ચાલુ થયો
હતો. સતત બે કલાકથી પણ વધુ
સમય સુધી ભારે વરસાદ પડતાં
ર્તા પર પાણી પાણી થઈ
ગયું હતું. પારડીનું ઐિતહાિસક
તળાવ પણ ફરી ભરાઈ ગયુ
હતું. હવે વરસાદ િવરામ લે
એવી આશા લોકો ્ય્ત કરી
રયા છ�. પારડી પંથકમાં છ�્લા
15 િદવસથી મેઘરાાની સતત
બે�ટ�ગથી હવે લોકો �ાિહમામ
પોકારી ઊ�ા છ�.

સુરત: વાપી ગુંજનમાં મંગળવારની
મોડી રા�ે આશરે સાડા નવેક
વા્યાની આસપાસ ગુંજન
શોિપંગમાં આવેલા ગુંજન ટાઈ્સ
�ા.િલ.ની દુકાનમાં આગ ફાટી
નીકળી હતી. આગ લાગતાં
બાજુમાં આવેલી અ્ય એક દુકાન
પણ આગની ચપેટમાં આવી ગઈ

હતી. આગ લાગતા આ િવ્તારમાં
દોડધામ મચી ગઈ હતી અને
લોકટોળ� ભેગું થઈ ગયું હતું.
બનાવની ાણ ફાયર િવભાગને
કરાતા ઘટના ્થળ� ીઆઈડીસી
યુિનટ-1 અને પાિલકા ફાયર
િવભાગની ટીમ આવી પહંચી હતી
અને આશરે બે કલાકની જહેમત

ધરમપુરમાં ઘરઆંગણે
પાક� કરેલી બાઇકો
પણ હવે સલામત નથી

િજ. પં.ના આઈસીડીએસના 2.5
વાપીના અમીધારા કો્્લે્સમાં પા�ક�ગ વલસાડ
કરોડના ફિન્ચર કૌભાંડની તપાસ કરાશે
મુ�ે મારામારી કરનારા ચાર ઝડપાયા

ધરમપુર: ધરમપુરના માલનપાડા
દશેરાપાટી ફિળયાના અ્પેશ
હીરાભ સોલંકી ધરમપુર પાિલકામાં
સફાઈ કામદાર તરીક� નોકરી
કરી ગુજરાન ચલાવે છ�. ગત
તા. ૨૮/૮/૨૦૧૯ના રોજ અ્પેશ
નોકરી પરથી સાંજના આઠ વા્યે
ઘરે આવી તેની મોટર સાયકલ
નં.ીજે૧૫/એઆર/૭૮૨૫ને ઘરની
બાજુમાં પાક� કરી ઘરમાં સુઈ ગયા
હતા. વહેલી સવારે ચાર વા્યે
ઉઠ�લા અ્પેશને મોટરસાયકલ
ોવા નહં મળતા આજુબાજુમાં
તપાસ કરતા બાઈક મળી ન
હતી. તપાસ બાદ બાઈક ચોરી
થઈ હોવાનું જણાતા અ્પેશે
આશરે ૂ.૪૫,૦૦૦ની બાઈક
કોઈ ચોર ઇસમ ડ�્લીક�ટ ચાવી
વડ� ્ટીય�રંગ લોક ખોલી ચાલુ
કરી ચોરી કરી લઈ ગયો હોવાની
ફ�રયાદ ધરમપુર પોલીસ મથક�
નંધાવી હતી.

બાદ આગ ઉપર કાબૂ મેળ્યો
હતો. આગ લાગવાનું ચો�સ
કારણ ાણી શકાયું નથી. હાલ તો
શોટ�સ�ક�ટથી આગ લાગી હોવાનું
તારણ કાઢવામાં આવી રયું છ�.
આગને પગલે ક�ટલું નુકસાન
થયું તેનો ચો�સ આંકડો ાણી
શકાયો નથી.

ધમ�શ પટ�લ

કો્્લે્સમાં પા�ક�ગના મુ�ે બે
જૂથ વચે મારામારી થઈ હતી.
વાપી ઉ�ોગનગર પોલીસ
સૂ�ો પાસથી મળતી િવગત
અનુસાર વાપીના ગોક�ળ
િવહાર, શુભમ એપાટ�મે્ટમાં
સંજય ભાનુ ભૂત (�.આ.43)
પ�રવાર સાથે રહે છ�. 9 મી
સ્ટ�્બરના રોજ સાંજે આશરે
સાડા પાંચેક વા્યાની આસપાસ
હાઈવે નીકના અમીધારા
કો્પલેકસમાં આવેલી દુકાને
ગયા હતાં. ્યાં આગળ બે
ઈસમ ��ઈન ગટર ઉપર પા�ક�ગ
કરી રયા હતા ્યારે તેઓએ
��ઈન પાક� કરવાની ના પાડી
સુરત:
વાપી
ને.હા. હતી. જેને લઈ સામાવાળા
નં.48 નીકના અમીધારા �વીણ અયો્યા�સાદ યાદવ,

��ઈન ગટર ઉપર
પાક� કરવા મુ�ે
માથાક�ટ થઈ હતી
સંજય અને તેના િમ�
શૈલેશને લાકડાં અને
લોખંડના પાઈપ વડ�
ફટકારાતાં હાલત
ગંભીર
અટકાયત કરાયેલા
ચારેય ઈસમોને
કોટ�માં રજૂ કરાયા

દીપક અયો્યા�સાદ યાદવ,
ભીપાઈ આર.યાદવ અને
િવનોદ વમા્એ ઝઘડો શૂ કય�
હતો. જે બાદ સામાવાળાઓએ
સંજય અને તેના િમ� શૈલેષને
લાકડાં અને લોખંડના પાઈપ
વડ� માર મારી ગંભીર ઈા
પહંચાડી ભાગી છ��ા હતા. જે
બાદ ઈા�્તોને સારવાર માટ�
વાપીની હો�્પટલમાં દાખલ
કયા્ હતા. જે બનાવની ફ�રયાદ
વાપી ઉ�ોગનગર પોલીસ
મથકમાં સંજય ભૂતે કરી હતી.
જે બાદ પોલીસે ગણતરીના
કલાકોમાં જ મારામારી કરનારા
ચારેય ઈસમોની અટક કરી
વાપી કોટ�માં રજૂ કરી આગળની
કાય્વાહી હાથ ધરી હતી.

િજ્લા પંચાયતના
નવા ડીડીઓએ
કારભાર સંભા્યો

વલસાડ : વલસાડ િજ્લા
િવકાસ અિધકારી દેવાંગ
દેસાઈની બદલી બાદ નવા
િજ્લા િવકાસ અિધકારી તરીક�
અિપ્ત સાગરની િનમૂંક કરાઈ
હતી, જેમણે પોતાનો િવધીવત
ચાજ્ સંભાળી લીધો છ�. નંધનીય
છ� ક� અગાઉ િજ્લા પંચાયતમાં
ડીડીઓ
તરીક�
મિહલા
અિધકારી શાહમીના હુસેન
બાદ ફરી મિહલા અિધકારીની
િનમૂંક કરવામાં આવી છ�.
રા્ય સરકાર �ારા રા્યના
79 સનદી અિધકારીઓની
રા્ય ્યાપી બદલીઓ કરવામાં

આવી હતી. જેમાં વલસાડના
ડીડીઓ દેવાંગ દેસાઈની બદલી
થઈ હતી. તેમના ્થાને ખેડા
િજ્લાના ઠાસરાના મિહલા
આિસ્ટ્ટ કલેકટર અિપ્ત
સાગરની વલસાડના નવા
ડીડીઓ તરીક� િનમૂંક કરાઈ
હતી. તેમણે ગુજરાતિમ�
સાથેની િવશેષ વાતચીતમાં
જણા્યું ક� િજ્લા પંચાયતના
આઈસીડીએસ
િવભાગના
બહુચિચ્ત 2.5 કરોડના ફિન્ચર
કૌભાંડની િવ્�ત તપાસ કરાશે.
ઉપરાંત કપરાડા તાલુકામાં
સુથારપાડા અને મનાલા
પીએચસી નીક બોગસ તબીબો
�ારા કરાતી �ે�્ટસ તેમજ
સરકારી શાળાઓમાં િશષકોની
અિનયિમતતા સિહતના મુ�ે
તપાસ કરી યો્ય કાય્વાહી કરાશે.

