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જે એ્ડ ક� �ુપ, જેિસંગપરા, ્યારા

્યમ દેસાઇ, ્યારા

કલે્ટરનું ાહેરનામુ છતાં
પાિલકાએ નદી�કનારે
તૈયારીઓ શૂ કરી

બારડોલી : બારડોલીમાં િવસજ્નને
લઈ અિધકારીઓ અને પદાિધકારીઓ
વચે ચાલી રહેલા િવવાદ વચે
પાિલકા �ારા નદી �કનારે તરાપા
બનાવવાની કામગીરી શૂ કરાવવામાં
આવી રહી છ�. બીી તરફ પોલીસ
અને વહીવટી તં� કોઈ પણ ભોગે
નદીના ઓવારા પરથી િવસજ્ન નહં
થાય તે માટ� ઓવારા નીક પણ
પૂરતો પોલીસ બંદોબ્ત ખડકી દેવાના
હોવાનું ાણવા મળી રયું છ�. ો ક�
અિધકારીઓ અને પદાિધકારીઓ વચે
ચાલી રહેલા િવવાદને લઈ ગુરુવારના
રોજ િવસજ્નના િદવસે પોલીસ અને
ગણેશ ભ્તો વચે ઘષ્ણ થવાની પણ
સંભાવના સેવાઇ રહી છ�.
બારડોલીમાં માટીની મૂિત્ઓનું
નદીમાં િવસજ્ન થાય તેવી માંગ ગણેશ
ભ્તો �ારા કરવામાં આવી રહી છ�.
બારડોલી શહેરના પદાિધકારીઓ અને
્થાિનક નેતાઓ પણ તેના સમથ્નમાં
ોવા મળી રયા છ�. નગરપાિલકા
કચેરી ખાતે મળ�લી બેઠકમાં મંઢોળા
નદીને �દૂષણથી બચાવવાની વાત
કરી તં�ને સહકાર આપવાની વાતો
કરતાં બારડોલી નગરપાિલકાના �મુખ
ગણેશ ચૌધરી પણ હવે માટીની મુિત્ને
નદીમાં જ િવસજ્ન કરવાની વાત કરતાં
સામા્ય ગણેશ ભ્તો િ�ધા અનુભવી
રયા છ�. ાહેરનામામાં ્પ્ટ ઉ્લેખ
હોવા છતાં માટીની મુિત્ઓને નદીમાં

ગણેશ િવસજ્ન માટ� તં� �ારા ક�િ�મ તળાવ તૈયાર કરાયા.

બારડોલીમાં િવસજ્ન િવવાદનો પડઘો ગાંધીનગરમાં, ડાંગ
એસપીને િવશેષ ક�સમાં બારડોલી બોલાવવામાં આ્યા
બારડોલીમાં ગણેશ િવસજ્નને લઈ છ�્લા એકાદ અઠવાડીયાથી ચાલી રહેલ
િવવાદ બાદ પદાિધકારીઓ માટીની મુિત્ નદીમાં િવસિજ્ત થાય તે માટ�ના
�યાસો હાથ કરી રયા છ�. ્યારે સામે પષે પોલીસ અને વહીવટી તં�ના
અિધકારીઓ નદીમાં ન થાય તે માટ� મ�મ જણાય રયા છ�. બારડોલીમાં ચાલી
રહેલ િવવાદના ગાંધીનગર પણ પડઘા પ�ા હોય પોલીસે કોઈ અિન્છિનય
બનાવ ન બને તે માટ� પૂરતી તૈયારી કરી લીધી હોવાનું ાણવા મળી રયું છ�.
આ માટ� બારડોલીમાં સુરત રે્જ આઇી રાજક�માર પાં�ડયનની સીધી દેખરેખ
રાખશે. બારડોલીની પ�ર�્થતીને ્યાનમાં લઈ ડાંગ એસપી �ેતા �ીમાળીને
પણ બારડોલી ખાતે ્પેિશયલ ક�સમાં બોલાવવામાં આ્યા છ�. આ ઉપરાંત
િજ્લા કલે્ટર �ારા બારડોલીમાં દર વષ્ કરતાં પોલીસ બંદોબ્તમાં પણ
વધારો કરવામાં આ્યો છ�. જેથી િવસજ્ન શાંિતપૂણ્ માહોલમાં સંપ્ન થઈ શક�.

જ િવસજ્ન કરવાનું આ�હ રાખવામાં
આવી રયો છ�. જેને કારણે પોલીસ અને
તં� માટ� પણ િવસજ્નનો િદવસ પડકાર
ૂપ બ્યો છ�. બારડોલી પાિલકા �ારા
જ નદી �કનારે સાફસફાઇ કરવાની સાથે
ડીીવીસીએલ પાસેથી હંગામી ધોરણે
વીજ કને્શન પણ મેળવી લીધું છ�.
આ ઉપરાંત નદી �કનારે બે તરાપા પણ

તૈયાર રાખવામાં આ્યા છ�. કલે્ટરના
આદેશ બાદ પણ પાિલકા �ારા કરવામાં
આવી રહેલી કાય્વાહીને લઈ અનેક
તક�િવતક� ોવા મળી રયા છ�. ્યારે આ
િવવાદ અંગે ો કોઈ િનવેડો ન આવશે
તો ગુરુવારના રોજ પોલીસ અને ગણેશ
ભ્તો વચે સંઘષ્ થવાના �ધાણ
સેવાય રયા છ�.

મામલદાર એસ.એલ.ડામોરે
21 ગામોને એલટ� કયા�

સીએક� ગજર, કઠોર

હેતલ અને અિભનય ક�ળક�ઇ, વાલોડ

�વીણિસંહ મહીડા

વાંકલ : �મરપાડા તાલુકાના
ચં�ાપાડા ગામે કોઝવે વરસાદી પુરમાં
તૂટી જતા ચં�ાપાડા ગામના �ાજનો
મુ્ક�લીમાં મુકાયા છ�. �મરપાડા
તાલુકા મથકથી મા� બે-�ણ �ક.મી.
દુરના અંતરે આવેલા ચં�ાપાડા ગામમાં
સંપૂણ્પણે આિદવાસી �ાજનો વસવાટ

પલસાણા: સુરત િજ્લાના
પલસાણા તાલુકાનાં ોળવા
ખાતે આવેલ શ�્ત ઈ્ડ્�ીઝમાં
આવેલા સુંદરમ ફ�શન નામના
સંચા ખાતામાં ધોળા િદવસે
�ણ લુંટારુઓ ઓ�ફસમાં ઘૂસી

જઈ માિલકને બંધુકની અણીએ
બાનમાં લઈ 30 થી 35 હાર
રોકડા અને સોનાની વંટીની લૂટ
ચલાવી ફરાર થઈ જતાં ચકચાર
મચી ગઈ છ�.
સુરત િજ્લાના પલસાણા
તાલુકાનાં ોળવા ી.આઈ.
ડી.સી િવ્તારમાં આવેલી
શ�્ત ઈ્ડ્�ીઝ પાક�ના સુદં રમ
ફ�શન નામના સંચા ખાતામાં
તેમના માિલક મહેશભાઇ ટાણા
બુધવારના રોજ બપોરના 1
વા્યાના અરસામાં હાજર હતા

્યારે એક પ્સર મોટરસાયકલ
પર �ણ અા્યા શ્સો ફ�્ટરી
નીક આ્યા હતા. અને સીધા
મહેશભાઈની ઓ�ફસમાં ઘૂસી
ગયા હતા. અને ઓ�ફસનો
દરવાો અંદરથી બંધ કરી દીધો
હતો. ્યારબાદ �રવો્વર બતાવી
મહેશભાઇને ધમકાવવાનું શૂ કયુ�
હતુ.ં એક ્ય�્તએ છરો કા�ો
હતો. મહેશભાઇને બાનમાં લઈ
ઓ�ફસના ટ�બલના ખાનામાંથી
30 થી 35 હાર રોકડા તેમજ
મહેસભાઈ પહેરલ
ે ી સોનાની

વંટી લૂટં ી લીધી હતી. ્યારબાદ
ઓ�ફસમાંથી સીસીટીવી ક�મરે ાનું
ડીવીઆર પણ લઈ લીધું હતુ.ં
અને કપડાં વડ� જેજે જ્યા ઉપર
લૂટં ારુઓએ હાથ લગા્યા હતા.
તે જ્યા પણ સાફ કરી દીધી
હતી. ્યારબાદ ્યાંથી ફરાર થઈ
ગયા હતા. લૂટં ારુઓ ગુજરાતી
અને િહ્દી ભાષા બોલતા હતા.
ઘટનાની ાણ થતાં પલસાણા
પોલીસ ્થળ ઉપર પહંચી ગુનો
નંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી
છ�.

અંકલે�રના ્વતં� સેનાની ્વ. શાંિતલાલ
શા્�ીનું જજ્�રત બંધ મકાન ધરાશાયી

સુરેશ ગાંધી

િમંઢોળા નદી �કનારે િવસજ્ન માટ� તરાપા તૈયાર કરાયા.

પગલે અિધકારીઓ અને
પદાિધકારીઓ વચે િવવાદ
સા્યો છ�. તેવા સમયે
બારડોલી તાલુકા પંચાયત
ઉપ�મુખ દેવે્� ચૌધરીએ
ફ�સબુક પર િવવાદા્પદ
પો્ટ મુકતા મામલો
ગરમાય ગયો છ�. દેવે્�
ચૌધરીએ ગણેશ િવસજ્ન
તો નદીમાં જ એ �કારની

પો્ટ લખી ગણેશ ભ્તોને
ભડકાવવાનો �યાસ કય�
છ�. જેને કારણે બારડોલીનું
આંત�રક રાજકારણ પણ
ગરમાયુ છ�. બીી તરફ
લોકોને ભડકાવવાનો મેસેજ
પો્ટ કરનાર દેવે્� ચૌધરી
સામે પોલીસ �ારા પણ કોઈ
કાયા્વહી કરવામાં આવી
નથી.

મહુવા તાલુકાના મામલતદારોએ ક�િ�મ તળાવો નહં
બનાવડાવતાં િવસજ્ન માટ� ગણેશ ભ્તોમાં દુિવધા
અનાવલ : મહુવા તાલુકામાં ક�દરતી તળાવોમાં �ીીની �િતમાઓનું િવસજ્ન ન થાય તે માટ�
પોલીસ બંદોબ્ત મુકાયો છ�. તો બીી તરફ ક�િ�મ તળાવો બનાવવામાં મામલતદાર સહીતના તં�ે
આળસ કરતા નદી અને તળાવોમાં �ીીની �તીમાઓનું િવસજ્ન થશે એ ્વાભાિવક જ છ�. ્યારે
અિધક કલે્ટરના ાહેરનામાનો ભંગ થશે એ િનિ�ત છ�.

તલાટીને સાલીયાું
આ્યું એટલે કામની
ગુણવતામાં કાપ મૂકી
ૂિપયા બચાવી લઈએ:
કો્�ા્ટર

કામોમાં ટ��ક સમયમાં જ
ગુણવતાની પોલ ખુલતા
બનાવો અનેક ગામોમાં ઉઠવા
પામતા આ્યા છ�. ્યારે આ
બાબતે જ ચંકાવનારી માિહતી
બહાર આવી છ�.
તાલુકના જ એક કો્�કટરે
નામ નહં આપવાની શરતે
જણા્યું હતું ક� િવકાસના કામોમાં
ક�ટલાક ગામોના તલાટી કમ
મં�ીઓને કામના મંજુર થયેલી
�ા્ટમાંથી ટકાવારીનું નૈવેધ
ચઢાવવું પડ� છ� તો ઓ�ડટ પેટ�
પણ ટકા ખંખેરી લેવામાં આવે
છ� ્યારે અમારે પણ કામોની
ગુણવતામાં કાપ તો મુકવો જ
પડ� ને?
તાલુકાના ગામોમાં થયેલા
ર્તા, પેવર ્લોક, આંગણવાડી
સિહતના કામો સિહત પૈકીના
ક�ટલાય ગામોમાં આ િવકાસના

ટીડીઓએ તલાટીઓને પાઠ શીખવવા પર
ક�ટલાક ગામોની આક�્મક મુલાકાત લીધી!
મહુવા તાલુકાના ક�ટલાક ગામોના તલાટીઓ હેડ કવાટસ્ પર
નહં રહેતા હોવાના તેમજ ક�ટલાય તલાટીઓ ફરજ દરિમયાન
સમયપાલન કરવામાં પણ બેદરકાર હોવાના ગુજરાતિમ�માં
અહેવાલ �િસ� કરાયા બાદ તા.પ. નું તં� હરકતમાં
આ્યું હોવાનું ાણવા મ્યું છ�. આ બાબતે તાલુકા િવકાસ
અિધકારીએ તાલુકા પંચાયતના અિધકારીઓને પણ જૂરી
કડક સૂચનાઓ આપવાની સાથે તાલુકાના ક�ટલાય ગામોની
આક�્મક મુલાકાત લઈ પ�ર�્થિતનું િનરીષણ કયુ� હોવાનું
ાણવા મ્યું છ�. હાલ તો ટીડીઓએ તલાટી કમ મં�ીઓને
ફરજના પાઠ શીખ્યા ક� એ તો ખબર નહં પરંતુ ટીડીઓ
કડક વલણ અપનાવતા તલાટી કમ મં�ીઓમાં દોડધામ વધી
ાય એ ્વાભાિવક જ છ� પરંતુ આજની પ�ર�્થિત ચાર િદન
કી ચાંદની �ફર અંધેરી રાત જેવી તો નહં થાય ને?

કામોના િનમા્ણમાં વેઠ
ઉતારવામાં આવી હોવાના તેમજ
ટ��કા ગાળામાં જજ્�રત થઈ ગયા

હોવાની રાવ ઉઠવા પામે છ� ્યારે
એના માટ� જવાબદાર કોણ?
કો્�કટર ક� પછી ટકાવારી?

ઉમરપાડા APMCમાં ભાજપની પેનલ િબનહરીફ

ોળવામાં સંચાખાતાના માિલકને બંદૂક બતાવી લૂંટ
શ�્ત ઈ્ડ્�ીઝમાં આવેલા
સુંદરમ ફ�શન નામના સંચા
ખાતામાં ધોળા િદવસે �ણ
લુંટારુઓ �ાટ્યા : ૂા. 35
હાર રોકડા લૂંટી ગયા

બારડોલી: બારડોલીમાં
િવસજ્નને લઇ અિધકારીઓ
અને પદાિધકારીઓ ચાલી
રહેલા િવવાદ વચે બારડોલી
તાલુકા પંચાયત ઉપ�મુખ
દેવે્� ચૌધરીએ િવસજ્ન
તો નદીમાં જ થશે એવી
પો્ટ સોિશયલ મી�ડયા પર
મુકતા િવવાદ વધુ વકય� છ�.
ગણેશ ભ્તોને ઉ્ક�રવાનું
કામ કરનાર દેવે્� ચૌધરી
સામે આઇટી એ્ટ અને
ાહેરનામા ભંગની ફ�રયાદ
થાય તેવી માંગ ઉઠવા પામી
છ�.
શહેરમાં
શાંિતપૂણ્
માહોલમાં િવસજ્ન થાય તે
માટ� વહીવટી તં�એ કમર
કસી છ�. નદીમાં િવસજ્ન ન
થાય તે અંગેના ાહેરનામાને

બાંધકામનાં કામો કરવા ક�ટલાક તલાટીઓને નૈવે�
ચઢાવવું જ પડ�: કો્�ા્ટરની ચંકાવનારી કબૂલાત

તાલુકાના અસર�્ત ગામોને વહીવટી તં�
�ારા એલટ� કરવામાં આ્યા છ�. આ બાબતે
માંડવી મામલદાર એસ.એલ.ડામોર, નાયબ
મામલદાર (પુરવઠા) િગરીશ પરમાર અને
અનાવલ: મહુવા તાલુકામાં
આમલીડ�મના ઈજનેર પી.ક�.ભારતી, રોનક સરકાર �ારા ફાળવવામાં
ચૌધરી ફ્ડ ક��ોલ ૂમના ્ટાફ� સતત ડ�મની આવેલા િવકાસના કામોની
પ�ર�્થિતનું મંિનટ�રંગ કરી રયા છ�.
�ા્ટમાંથી થતા િવકાસના
ગામોની ગુણવતા બાબતે અનેક
ગામોમાં ફ�રયાદો ઉઠવા પામે
છ� ્યારે તે કામોની ગુણવતા
બાબતે ટકાવારી મહ્વનો ભાગ
ભજવતો હોવાનો ગણગણાટ
તાલુકાની જનતામાં ઉઠવા
કરે છ�. ગામના �ાજનોને નીકના પા્યો છ�. તાલુકાના ગામોમાં
તાલુકા મથક �મરપાડા ખાતે જવાનો િવકાસના કામો માટ� લાખો
એક મા� માગ્ ઉપર આવેલો કોઝવે ૂિપયાની �ા્ટ ફાળવવામાં
ભારે વરસાદના વરસાદી પૂરથી તૂટી આવે છ� પરંતુ થયેલા િવકાસના
જતા �ામજનો હાલ ્યાપક મુ્ક�લીમાં
મુકાયા છ�. ચં�ાપાડા ગામના લોકો
ગામની બહાર જઇ શકતા નંથી આવા
સંોગોમાં સમ� ગામના લોકોની
હાલત કફોડી બની છ�. ્યારે ્થાિનક
સરકારી વહીવટ તં� તેમજ માગ્
અને મકાન િવભાગ તા્કાિલક ધોરણે
કોઝવેનું યુ્ધના ધોરણે સમારકામ
કરાવે તે જૂરી છ�.

�મરપાડાના ચં�ાપાડા ગામનો કોઝવે
પુરમાં ધોવાતાં માગ્ સદંતર બંધ
ચં�ાપાડા ગામમાં જવાનો
વાહન્યવહાર સદંતર
બંધ થઈ જતાં �ામજનો
મુ્ક�લીમાં મુકાયા

૫

િવસજ્ન તો નદીમાં જ, તાલુકા પંચાયત
ઉપ�મુખની પો્ટથી િવવાદ વધુ ગરમાયો

માંડવી આમલી ડ�મના 7 ગેટ ખોલાયા
8,000 ્યુસે્સ પાણી છોડવાનું શૂ
તરસાડા : માંડવીમા સાવ્િ�ક વરસાદ
વરસી રયો છ�.્યારે આમલીડ�મમાં પાણીની
આવકમાં વધારો થતાં સાત દરવાા ખોલતા
8000 ્યુસ્ે સ પાણી છોડવાથી મામલદાર
એસ.એલ.ડામોર એ 21 ગામોને એલટ� કયા્
છ�. માંડવી તાલુકાની ીવાદોરી સમાન
ગણાતો આમલીડ�મની સપાટી 115.85
મીટરની વટાવી જતા તેમજ ઉપરવાસમાં
સાવ્િ�ક વરસાદ વરસતા આમલીડ�મના
7 દરવાા ખોલાત 8000 ્યુસ્ે સ પાણી
છોડવામાં આ્યું છ�. જેના કારણે માંડવી
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અંકલે�ર: અંકલે�ર શહેરના ાણીતા ્વતં� સેનાની ્વ.
શાંિતલાલ શા્�ીનું પંચાટીબાર નીક લીમડીચોક જવાના
ર્તા પર આવેલું મકાન બુધવારે વહેલી સવારે ધરાશાયી થઇ
ગયુ હતુ.ં શાંિતલાલ શા્�ીના અવસાન બાદ આ મકાનમાં કોઈ
રહેતું ન હોવાથી જજ્�રત બ્યું હતુ.ં આ મકાન એક મહીનાથી
પડતા વરસાદની ઝંકી ઝીલી નહં શકતાં ધરાશાયી થઇ ગયુ હતું
મકાન પડવા ના અવાજથી આજુબાજુના રહીશો દોડી આ્યા હતા.
રહીશોએ તેમના ગાંધીનગર ખાતે રહેતા તેમના ભ�ીાને આ અંગે
ાણ કરી છ�. ્વ. શાંિતલાલ શા્�ીના મકાનને આડીને પાછળના
ભાગે આવેલા શાંિતલાલ �ાપિતના મકાનની િદવાલ પણ ધરાશાયી
થઇ ગઇ હતી. સદનશીબે કોઈ ને ાનહાની થઇ નથી.

કરાયા હતા. આમ B. J. P. રિચત આખે આખી પેનલ આવી જતાં ઉમરપાડા
ખેતીવાડી ઉ્પ્ન બાર સિમિતની સતા સંપણ
ૂ ્ બહુમતી સાથે ક્જે કરી છ�. ાણવા
મ્યું છ� ક� આ ચૂટં ણી ટાળવા માટ� મં�ી ગણપત વસાવા સિહતાના આગેવાનોએ
ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી.

નઝીર પાંડોર

ઉમેદવારીપ�ો પરત ખંચવાના અંિતમ
િદવસે સાત ઉમેદવારોએ પોતાની
ઉમેદવારી પરત ખંચી લેતાં ચૂંટણી ટળી
મોસાલી: ઉમરપાડા ખેતીવાડી ઉતપ્ન બાર સિમિતનાં
બોડ� �ડરે્ટરોની મુ�ત પુરી થતાં, નવા બોડ�ના �ડરે્ટરોની
ચૂટં ણ ટળી ગઈ છ�. ચૂટં ણીની કામગીરી માટ� સુરતનાં િજ્લા
રિજ્�ારની વરણી કરવામાં આવી હતી, એમણે ચૂટં ણી અંગને ી
��કયા શૂ કરી હતી, ક�લ ૧૨ બેઠકો માટ� ાહેરનામું �િસ્ધ
કરવામાં આ્યું હતુ,ં જેમાં ૪ બેઠકો વેપારી િવભાગની હતી
આ માટ� B. J. P. પે�રત પેનલનાં ૪ અને અ્ય ૧ ઉમેદવારે
ઉમેદવારી નંધાવી હતી, પરંતુ ઉમેદવારીપ�ો ચકાસવાના
િદવસે એક ઉમેદવારીપ� રદ થતાં, B. J. P. ની પેનલનાં
ચારે ચાર ઉમેદવારી િબનહરીફ થઈ ગયા હતા.,જેમાં બાબુલાલ
વે�વ, માગુિસંહ રાજપુરોિહત, બંસીલાલ પુરોિહત,અબુબકર
કડોદવાળાનો સમાવેશ થાય છ�, ્યારે ખેડ�ત પેનલમાં B. J. P.
ની પેનલનાં ૮, અને અ્ય ૭ મળી ક�લ ૧૫ ઉમેદવારીપા�ો
ભરાયા હતાં, પરંતુ ઉમેદવારીપ�ો પરત ખંચવાનાં િદવસે
એટલે ક� આજે B. J. P. ની પેનલનાં ૮ ઉમેદવારો િસવાય
અ્ય ૭ ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેચી લેતાં
ખેડ�ત િવભાગનાં ૮ ઉમેદવારો જેમાં પરસોતમ પાડવી, ઇ્�ીત
વસાવા, કોટ�િસંગ વસાવા, નટવર વસાવા, ુલિસંગ વસાવા,
મધુભાઈ વસાવા, રાવી વસાવા, સામિસંગ વસાવા ઓને
ચૂટં ણી અિધકારીએ મંગળવારે િબનહરીફ ચૂટં ાયેલા ાહેર

૧૦

બારડોલી-્યારા-ભૂચ
ઝઘ�ડયાનો મઢી આ�મ બેટમાં ફ�રવાયો : િવસજ્ન અશ્ય
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સંિષ્ત સમાચાર

તળાવમાં ડ�બી ગયેલા બારાસડીના
યુવાનનો �તદેહ મ્યો

પલસાણા: સુરત િજ્લાના પલસાણા તાલુકાનાં બારાસડી ગામે
લીમડી ફિળયામાં રહેતા લાલુભાઈ નગીનભાઈ રાઠોડ (25) નાઓ
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 િ�ગેડના અિધકારી
પી.બી.ગઢવીને આ અંગે ાણ કરવામાં આવી હતી જેથી બારડોલી
ફાયર િ�ગેડની ટીમે ઘટના ્થળ� પહંચી યુવાનની શોધખોળ શૂ
કરી હતી. ઘટનાના બીા િદવસે ફાયર િ�ગેડની ટીમે યુવાનનો
�તદેહ શોધી કા�ો હતો.

અંકલે�રમાં ડીશ ટીવી �રપેર કરતા યુવાન
વીજલાઈન સાથે અડી જતાં કરંટ લા્યો
અંકલે�ર: અંકલે�ર એસ.એ.મોટસ્ - કોટ� સંક�લ રોડ પર
બુધવારે સવારે યુવાનને કરંટ લાગતા ગંભીર રીતે દાઝી ગયો હતો.
પટ�લ �ટ્બર માટ� ખાતે ડીશ ટીવી રીપેર કરવા માટ� ટ��્નિશયન
પારખેત ભૂચના એઝાઝ ઇ�ાિહમ બાબર છાપરા પર ચ�ો હતો.
તે દરિમયાન કોઈ કારણસર ્યાંથી પસાર થઇ 22 ક�વી વીજ
લાઈનને અડી જતા ોરદાર કરંટનો ઝાટકો લા્યો હતો અને
છાપરા પર પટકાયો હતો. જેને ગંભીર હાલતમાં ાયબહેન મોદી
હો�્પટલ ખાતે ખસેડવામાં આ્યો હતો.

િતલકવાડાના ખરોડ ગામની મિહલાનું
સાપ કરડતાં મોત
રાજપીપળા : િતલકવાડા તાલુકાના ખરોડ ગામમાં રહેતી િવ�ાબેન
િદનેશભાઇ ભીલ (38) મંગળવારે તેમના ઘરમાં હતા ્યારે અચાનક
કોઇ ઝેરી સાપ આવી પગે ડ�ખ મારતા તેમને તા્કાિલક 108 �ારા
પિત િદનેશભાઇ િતલકવાડાના સરકારી દવાખાને લઈ ગયા બાદ
સારવાર દરિમયાન બીા િદવસે તેમનું મોત થયું હતું.

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

આસપાસનાં ગામોનાં
ગણેશ મંડળો માટ�
મામલતદાર �ારા વૈક�્પક
્યવ્થા કરાઈ
હાલમાં મૂિત્ઓને વાડીમાં
મૂકવામાં આવશે: નમ્દામાં
પાણી ઓસયા્ બાદ તં�
�ારા �િતમાઓ નમ્દામાં
િવસિજ્ત કરાશે

ઝઘ�ડયા: ઝઘ�ડયાની આસપાસના
ગામોના ગણેશ મંડળો ગણેશ �િતમા
ઝઘ�ડયા મઢી ખાતે િવસિજ્ત કરી શકશે
નિહ. ઝઘ�ડયા મઢી નમ્દા �કનારે જવાનો
ર્તો છ�્લા ૨૪ કલાકથી બંધ હાલતમાં
છ� અને મઢી આ�મ બેટમાં ફ�રવાઈ
ગયો છ� ્યારે ઝઘ�ડયા મામલતદાર �ારા
વૈક�્પક ્યવ્થાના ભાગૂપે ઝઘ�ડયાની
આસપાસના ગામોના મંડળો માટ� મઢી
જવાના ર્તા પર હરે્�િસંહ પરમારની
વાડી પાસે ગણેશ �િતમાઓ પૂાિવિધ

ઝઘ�ડયા નમ્દા �કનારાના મઢી આ�મના
રામઘાટના ૩૨ પગિથયાં પાણીમાં ગરકાવ

ઝઘ�ડયા નમ્દા �કનારા પર આવેલ મઢી આ�મ ખાતેના નમ્દા �કનારાના
રામઘાટના ૩૨ પગિથયાં પૂણ્ પાણીમાં ગરકાવ થયા છ�. બધા જ પગિથયાં
ડ�બી ગયાબાદ પણ એક ૂટ થી વધુ પાણી આ�મ પ�રસરમાં ઘુસાયા છ�.
હાલમાં આ�મ ખાતે મહંત જગદીશ મહારાજ સહીત ૨૨ જેટલા સાધુ સંતો,
પ�ર�માવાસીઓ આ�મમાં હયાત છ�. આ�મ ખાતે આવેલ ગૌશાળાની ગાયો
સમય સુચકતા વાપરી ઝઘ�ડયા ખાતે લઇ જવામાં આવી છ�. બે �ણ વષ્
પહેલા પણ ઝઘ�ડયા મઢી ખાતે આવી પ�ર�્થિત સા્ઈ હતી. તે સમયે પણ
મઢી આ�મ જવાના ર્તા બંધ થયા હતા અને આ�મ બેટમાં ફ�રવાયો
હતો. આ�મ કહતેનું અનાજ પાણી સલામત ્થળ� ખસેડવામાં આ્યું
છ�. આટલી િવસમ પ�ર�્થિતમાં પણ અહં વષ�થી અખંડ રામધૂન અને
રામાયણના પાઠ કરવામાં આવે છ�.

કરી મુકવાની તં� �ારા ગણેશ મંડળોને
અપીલ કરવામાં આવી છ�. નમ્દામાં
પાણી ઓસયા્ બાદ તં� �ારા �િતમાઓ
નમ્દામાં િવસિજ્ત કરાશે.
હાલમાં નમ્દા �કનારે સુધી પહંચવાના
તમામ ર્તાઓ પર પાણી ફળી વયા્ છ�
જેથી નમ્દા �કનારે પહંચવું અશ્ય
બ્યું છ�. મઢી આ�મ બેટમાં ફ�રવાઈ
ગયો છ�. ઝઘ�ડયા તેમજ આજુ બાજુના
ગામોના ગણેશ મંડળોના સંચાલકો પણ

િવસજ્ન યા�ાના ૂટ પર સીસીટીવી
ક�મેરા લગાવવામાં આ્યા

રાજપીપળા : નમ્દા િજ્લાના ગરુડ��ર તાલુકાના વેલછ�ડી ગામમાં
રહેતા છનાભાઈ કાંિતભાઈ વલવી તેમની પ્ની છનીબેન સાથે
મંગળવારે ભ�ીી નીતાને નવા વાઘપુરા આ�મમાં અ્યાસ માટ�
મુકવા પોતાની બાઈક પર જતા હતા એ સમયે ીતપરા પાસેની
��ા સબૂરી હોટલ પાસે અચાનક છનીબેનને ચાલુ બાઈક પર
ચ�ર આવતાએ નીચે પટકાયા હતા. તેમને માથામાં ગંભીર ઇા
થતા તેમનું મોત નીપ્યું હતું .ભ�ીી નીતા નવા વાઘપુરા આ�મમાં
ધોરણ 12માં અ્યાસ કરે છ� તેને મુકવા નીકળ�લા કાકા કાકીમાંથી
આમ અચાનક કાકીનું મોત થતા વલવી પ�રવારમાં શોકની લાગણી
ફ�લાઈ હતી.

બારડોલી: નદીમાં િવસજ્ન કરવાના
મુ�ે ચાલી રહેલા િવવાદ વચે બારડોલીમાં
પોલીસ તં� �ારા ચુ્ત બંદોબ્ત ખડકી
દેવાયો છ�. શહેરમાં કોઈ અિન્છિનય બનાવ
ન બને તે માટ� વહીવટી તં� �ારા સમ�
િવસજ્ન યા�ાના રુટ પર સીસીટીવી ક�મેરા
લગાવવામાં આ્યા છ�. શહેર હાલની �્થિત
ોતાં પોલીસ બંદોબ્ત ચુ્ત કરી દેવામાં
આ્યો હોવાનું ાણવા મળી રયું છ�.
ગુરુવારે થનાર ગણેશ િવસજ્ન શાંિતપૂણ્
રીતે પૂણ્ થાય તે માટ� વહીવટી તં�એ
કમર કસી લીધી છ�. શહેરમાં ચુ્ત પોલીસ
બંદોબ્ત વચે રાજમાગ્ પરથી બપોરે 12.30
વા્યાની આસપાસ િવસજ્ન યા�ા શૂ થશે.
અને આ માટ� વહીવટી તં� સાબદું થઈ ગયું
છ�. શહેરના ્ટ�શન રોડ થઈ જલારામ મંિદર,
લીમડા ચોક થઈ િવસજ્ન યા�ા તલાવડી
ખાતે પહંચશે. ્યાં બનાવવામાં આવેલ બે
ક�િ�મ તળાવમાં ગણેશ �િતમાનું િવસજ્ન

રાજપીપળા : નમ્દા િજ્લાના નાંદોદ તાલુકાના કરાંઠા ગામમાં
રહેતા ટીનાભાઇના ઘરના વાડામાં મંગળવારે બે મહાકાય અજગરો
દેખાતા ભય ફ�લાયો હતો પરંતુ તેમણે તા્કાિલક ીવ દયા �ેમી
�કાશ તડવી અને માઈકલ વસાવાને બોલાવતા તેમણે બંને
અજગરોને પકડી દૂર જંગલમાં સલામત રીતે છોડી મુ્યા બાદ
લોકોએ રાહત અનુભવી હતી. અજગરોને ોવા ગામમાં લોકટોળા
ઉમટી પ�ા હતા.

વાંકાનેર દૂધ મંડળીમાં સુમુલ ડ�રી તરફથી
િચિલંગ ્લા્ટને ખુ્લો મુકાયો

સુરત: બારડોલી તાલુકાના વાંકાનેર ગામે દૂધ મંડળીમાં સુમુલ
ડ�રી તરફથી ૨૦૦૦ લીટરના સં�હ થાય તેવા ચીલંગ ્લા્ટની
શૂઆત કરાઈ છ�. જેનું વાંકાનેર દૂધ મંડળીના �મુખ સુરેશભાઇ
પટ�લે ઉદઘાટન કયુ્ આ િવ્તારના દૂધ મંડળીના હાજર રયા હતા
તથા �ામજનો હાજર રયા હતા.

મહુવાના ભગવાનપુરા ખાતે ટોપલા વેચતા �િમકનું
બાઈક અટફટ� મોત: ચાલકને ગંભીર ઈા
અનાલવ: મહુવા તાલુકાના મહુવરીયા ગામે રહેતા મદારીભાઈ
ખાલપાભાઈ કોટવાડીયા ગામે વાંસના ટોપલા વહેચી પોતાનુ
ગુજરાન ચલાવતા હતા. મદારીભાઈ તા-11 સ્ટ�્બરને બુધવારના
રોજ સવારે ઘરેથી ચાલતા ટોપલા વહેચવા માટ� નીક્યા હતા.
તેઓ બપોરના સમયે મહુવા અનાવલ ્ટ�ટ હાઈવે પર ભગવાનપુરા
ગામની સીમમાંથી પસાર થઈ રયા હતા તે દર્યાન મહુવરીયા
ગામે રહેતા જયનીસભાઈ નાયકા પોતાની મોટરસાયકલ(GJ-5HK-8568)એ પગપાળા જતા મદારીભાઈ કોટવા�ડયાને અડફ�ટમાં
લેતાં તેમનું ઘટના ્થળ� જ કમકમાટી ભયુ્ મોત નીપ્યું હતુ ્યારે
મોટરસાયકલ ચાલક જયનીસભાઈ નાયકા ગંભીર રીતે ઘવાતા
તેને 108 મા સારવાર માટ� ખસેડવામાં આ્યો હતો. અક્માત અંગે
મહુવા પોલીસને ાણ થતા મોટરસાયકલ ચાલક િવરુ� ગુનો નંધી
કાયદેસરની કાય્વાહી હાથ ધરી હતી.

્ટ�્યુ ઓફ યુિનટી ખાતે સરદાર
વ્લભભાઈ પટ�લની જ્મજયંતીની ઉજવણી

રાજપીપળા: દેશના લોખંડી પુૂષ સરદાર વ્લભભાઈ પટ�લની
૧૪૪મી જયંતીની તેમજ ્ટ�્યુ ઓફ યુિનટીની �થમ વાિષ્ક
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ �સંગના ભાગૂપે ્વાિમનારાયણ
ગાદી સં્થાનના આચાય્ પુરુષોતમ િ�યદાસી ્વામીી મહારાજ
પોતાના સંતો-ભ્તો તેમજ મુ્તીવન ્વામી બાપા ્કો�ટશ પાઈપ
બે્ડ સિહત પધારી, બહાદુર અને બાહોશ સરદાર વ્લભભાઈ
પટ�લની �િતમાને સલામી આપી હતી. આ કાય્�મની ઉમંગો્લાસથી
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. િવ�માં શાંિત ્થપાય એ માટ� સમૂહ
�ાથ્ના કરવામાં આવી હતી.

પડકારૂપ બ્યું છ�. ઝઘ�ડયા મામલતદાર
જે.એ રાજવંશી અને ઝઘ�ડયા પોલીસ
ઇ્્પે્ટર �વીણભાઈ વસાવા �ારા
ગણેશ �િતમાઓનો વૈક�્પક ર્તો
એવો કય� છ� ક� ઝઘ�ડયાની આજુબાજુના
મોટાસાંા, રાણીપુરા, ઉચે�ડયા,
નાનાસાંા, િલમો�ા, સુકવના, કરાડ
િવગેરે ગામોના ગણેશ મંડળો તેમના
ગામના તળાવોમાં ગણેશ �િતમાઓનું
િવસજ્ન કરશે અને ઝઘ�ડયાના ગણેશ

ગણેશ િવસજ્ન: બારડોલીમાં 400 પોલીસ કમ� તૈનાત

ભ�ીીને આ�મમાં મૂકવા જઈ રહેલા
કાકીનું બાઈક પરથી પડી જતાં મોત

નાંદોદના કરાંઠા ગામમાં ઘરના વાડામાંથી
બે મહાકાય અજગર પકડાયા

ગણેશ �િતમાઓનું િવસજ્ન ્યાં કરવું
તેની અવઢવમાં મુકાયા છ�. વહીવટીતં�
પણ આ બાબતે વહેલી સવારથીજ
િવસજ્નને લઈને દોડધામમાં છ�. ઝઘ�ડયા
મઢી નમ્દા �કનારા સુધી પહંચવાના
ર્તા પર છ�્લા ૨૪ કલાકથી પાણી ફળી
વળતા ર્તો સદંતર બંધ થયો છ� ્યારે
િવસજ્ન ્યાં કરવું એ �� ઉપ�્થત
થયો છ�. સંકડો મૂિત્ઓને િવસજ્ન
માટ� ્યાં લઇ જવી તે તં� માટ� પણ

પોલીસ ્ટ�શનમાં પોલીસ કમ્ચારીઓને બંદોબ્ત પોઈ્ટની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી.

કરવામાં આવશે. િવસજ્ન યા�ાના સમ� રુટ
પર બેરીક�્સ લગાવી દેવામાં આ્યા છ�. જેથી
કરીને યા�ા િનયત રુટ મુજબ આગળ વધતી
રહે. િવસજ્ન યા�ાના સમ� રુટ પર પોલીસ
તં� �ારા સીસીટીવી લગાવવામાં આ્યા છ�.
જેનું ઉચ અિધકારીઓ સતત મોિનટ�રંગ કરી
યા�ા પર ચાંપતી નજર રાખશે. બારડોલી

શહેરમાં બોડ�ર િવંગની એક ક�પની, 138
હોમગાડ�, 91 �ામ રષક દળ, 11 �ા�ફક
િ�ગેડના જવાન, 3 ડીવાયએસપી, 3
પીઆઇ, 6 પીએસઆઇ અને ઓ�ફસ અને
પોલીસ ્ટાફ સિહત 90 પોલીસ જવાન મળી
ક�લ 396 પોલીસ કમ્ચારી અને અિધકારીઓ
િવસજ્ન યા�ા પર ચાંપતી નજર રાખશે.

મંડળો મઢી જવાના રોડ પર હરે્�િસંહ
પરમારની વાડી પાસે ગણેશ �િતમાઓની
પૂા િવિધ કરી મુકવાની અપીલ કરી
છ�. નમ્દામાં પાણી ઓસયા્ બાદ
�િતમાઓને તં� �ારા નમ્દામાં િવસજ્ન
કરવામાં આવશે. લગભગ આવું પહેલી
વાર બનશે ક� િવસજ્નના િદવસે ગણેશ
�િતમાઓનું નમ્દામાં િવસજ્ન નિહ થઇ
નમ્દાના પાણી ઓસયા્ બાદ નમ્દામાં
િવસજ્ન કરવામાં આવશે.

અંકલે�રમાં આજે 400થી
વધુ ગણેશ �િતમાનું િવસજ્ન

ચૌટાનાકાથી 50 ગણેશ
મંડળો ડીજે સાથે
િવસજ્નયા�ા કાઢશે
400 પોલીસનો ્ટાફ
CCTV ક�મેરાની મદદથી
બંદોબ્તમાં ગોઠવાયો

અંકલે�ર: અંકલે�રમાં
૪૦૦
જેટલી
ગણેશ
�િતમાઓનું ગુરુવારે િવસજ્ન
થશે જે પૈકી ૫૦ ઉપરાંત યુવક
મંડળો ગણેશી િવસજ્ન
યા�ા DJ સાથે કાઢશે. દર
વષ્ની જેમ ચૌટાનાકાથી
િવસજ્ન યા�ાનો �ારંભ થશે
ચૌટા બાર થઇ હનુમાનીની
ડ�રી થી ક�ટલીક �િતમાઓ
શાક માક�ટ, સમડી ફળીયા,
દેસાઈ ફળીયા, ગોયાબાર
થઇ ભૂચી નાકા સુધી જશે
અને ્યાર બાદ નમ્દા કાંઠ�

ગો્ડનિ�જ ખાતે �િતમાનું
િવસજ્ન કરશે. નમ્દા કાંઠ�
વહીવટી તં� �ારા ��ન
સિહત ્થાિનક નાિવકો
તરવૈયાઓની ટીમોને તેનાત
કરી દેવાઈ છ� સાથે જ નમ્દા
નદીના બે કાંઠ� હાલ 31 ૂટથી
વધુ પાણી હોવાથી દુઘ્ટના
ક� હોનારત નહં સા્ય એ
માટ� પણ પાકો બંદોબ્ત
પોલીસ ફાયર િ�ગેડના
જવાનો મુકવામાં આ્યા છ�
૨ Dysp, ૩ PI, ૧૧ PSI સિહત
પોલીસ ૧૭૬ તેમજ બહારથી
૨૨૫ હોમગાડ�ના જવાનો
૨૧ બોડ�ર િવંગના જવાનો
મળી ક�લ ૪૦૦ પોલીસ
કાફલો તેનાત કરાયો છ� આ
ઉપરાંત તમામ સંવેદનશીલ
િવ્તારોમાં CCTV ક�મેરા
તેમજ ધાબા પોઇ્ટ પણ
ગોઠવી દેવાયા છ�

તરસાડી પાિલકાની માી �મુખ અને વત્માન
મિહલા કોપ�રેટરના ઘરમાંથી દાૂ ઝડપાયો વડોદરાથી �ક ચોરી ભાગતા શ્સને સાગબારા
પોલીસે પકડતાં કો્્ટ�બલ પર હુમલો કય�
ત્કરો પણ હવે પોલીસ સામે બાંયો ચઢાવતા ોવા મ્યા

મિહલા બુટલેગરના ઘરે
ગાંધીનગર િવિજલ્સે રેડ કરતાં
્થાિનક પોલીસ �ઘતી ઝડપાઈ
મિહલા કોપ�રેટર બબીતાબેન
વસાવાને છોડાવવા માટ� ક�ટલાક
રાજકારણીઓએ દોડધામ શૂ
કરી દીધી

હથોડા : કોસંબા પોલીસ ્ટ�શન
હદ િવ્તારના દાદરી ખાતે
રાજકારણીઓના ઓથા હેઠળ
દાૂનો વેપલો કરતી તરસાડી
નગરપાિલકાની માી �મુખ
તેમજ હાલની કોપ�રેટર મિહલા
બુટલેગરને ્યાં ગાંધીનગરની
િવિજલ્સ ટીમે રેડ કરતા ��્લશ
દાૂ તેમજ દેશી દાૂનો જ્થો મ્યો
હતો. િવિજલ્સની ટીમે મિહલા બુટલેગર
સહીત �ણને ઝ્બે કરી અ્ય એક મિહલા
બુટલેગર સહીત બેને વો્ટ�ડ ાહેર કયા્
હતા. ગાંધીનગર િવિજલ્સ પોલીસને
બાતમીદારે ડાયરે્ટ બાતમી આપી હતી
ક� કોસંબા પોલીસ ્ટ�શન હદ િવ્તારના
તરસાડી ખાતે સલીમ ટોકીઝની પાસે મિહલા

બુટલેગરે વેચાણ કરવાના ઈરાદે �્લીશ
દેશી દાૂ પોતાના ઘરે ઘાસમાં સંતાડી રા્યો
છ� જેથી ગાંધીનગરની િવિજલ્સ ટીમે દરોડો
પાડતાં બબીતાબેન છ�િસંહ વસાવાના
ઘરેથી ૪૭૦ �્લીશ દાૂની બોટલો તેમજ
89 લીટર દેશી દાૂનો જ્થો મળી આવતા
પોલીસે દાૂ વેચનાર બબીતાબેન સહીત
િવજયભાઈ ઉફ� લાલુ છ�િસંહ વસાવા
તેમજ િદનેશભાઈ રામો ભાઈ ઝંઝવાડીયાની
ધરપકડ કરી દાૂનો જ્થો આપી જનાર
નંદાવ ગામની મિહલા બુટલેગર િદવાળીબેન
બાલુભાઈ દામીભાઈ વસાવા
તેમજ િદવાળીબેનના માણસ
મળી બે જણાના વો્ટ�ડ ાહેર
કયા્ હતા. પાિલકાની મિહલા
કોપ�રેટર દાૂના જ્થા સાથે
ઝડપાતા તેમને બચાવવા માટ�
ક�ટલાક
રાજકારણીઓએ
મરિણયા �યાસો કયા્ હતા
પરંતુ ગાંધીનગરની િવિજલ્સ ટીમ સામે
તેમનો પનો ટ��કો પડયો હતો કહેવાય છ� ક�
પાિલકાની મિહલા કોપ�રેટર બબીતાબેન
વસાવા િવ્તારમાં રાજકારણીઓના ઓથા
હેઠળ દાૂની રેલમછ�લ કરી રહી છ�. તેમના
ઉપર રાજકારણીઓના સીધા આશીવા્દ છ�.
આ વાતની ્થાિનક પોલીસને પણ ાણ છ�.

રાજપીપળાની સરકારી
કચેરીમાં મિહલા કમ્ચારી
અને �ેમી વચે ઇલુ ઇલુ

તેના �ેમી સાથે ચાલુ ફરજે
�ેમાલાપ કરતી હોવાની વાતે
શહેરમાં ભારે ક�તુહલ જગા્યું
છ�. આ મિહલા કમ્ચારી અને
તેના �ેમી કચેરીના કાચ પર
પેપર મારી ચાલુ ફરજે ચુંબન
કરતા ોવા મ્યાની વાત ટોક
ઓફ ધ ટાઉન બની છ�. આ
કમ્ચારી કોણ અને કઈ કચેરીના
છ� એ બાબત ચચા્ બની છ�.
કચેરીના એક અિધકારી આ
રાજપીપળા : રાજપીપળાની બાબતે િબલક�લ અાણ હોવાનું
એક સરકારી કચેરીમાં ચારેક અને તપાસ કરાવું છ�� તેમ
િદવસ પર એક મિહલા કમ્ચારી ાણવાયું હતું.

કચેરીના કાચ
પર પેપર મારી
ચાલુ ફરજે બંને
ચુંબન કરતા ોવા
મ્યાની વાત ટોક
ઓફ ધ ટાઉન
બની

વડોદરામાંથી �ક ચોરી
મહારા્�ના ધુિલયામાં કબાડીમાં
તોડવા માટ� લઈ જતી વખતે
ધનસેરા ચેકપો્ટ નીક બે
શ્સો પકડાયા
પોલીસે પૂછપરછ કરતાં મં તુમ
લોગ કો ક�છ નહં બતા�ગા કહી
કો્્ટ�બલને બે ફ�ટ મારી દીધી

રાજપીપળા, સાગબારા : વડોદરાની ગો્ડન
ચોકડીએથી �કની ઉઠાંતરી કરી મહારા્�ના
ધૂિલયા ખાતે કબાડીમાં તોડવા માટ� લઇ જતાં બે
શ્સો ધનસેરા ચેકપો્ટ પર સાગબારા પોલીસના
હાથે ઝડપાયા હતા. સાગબારા પોલીસ ્ટ�શનમાં
લવાયેલા આ બંને આરોપીઓ શાહૂખ શેખ મુરીર
શેખ અને યુનુશ અ્દુલ શાહ પૈકી યુનુસે પોલીસ
કમ્ચારી સાથે દાદાગીરી કરી બે ફ�ટ મારી દેતા
ગુનો દાખલ થયો છ�. બે િદવસ પહેલા વડોદરા
છાણી પો.્ટ�.ની હદમાં �ક નં- ી.જે વાય.વાય.
7079 �ક�મત ૂા.10 લાખની ચોરીનો ગુનો દાખલ

થયા બાદ વડોદરા પોલીસે આ માટ� સાગબારા
પોલીસને �ક ચોરી બાબતે ાણ કરી હતી. જેથી
સાગબારા પોલીસ આ બાબતે સિ�ય થઈ ધનસેરા
ચેક પો્ટ પરથી ચોરી કરેલી �ક લઈ પસાર થતાં
શ્સને અટકાવી �કમાં બેઠ�લા શ્સો પૈકી યુનુશ
શાહ અ્દુલ શાહ (રહે. ધુલીયા, મહારા્� )ની
અટક કરી પુછપરછ કરતા હતા એ દરિમયાન
સાગબારા પો.્ટ�.માં જ યુનુશ શાહ એકદમ
આવેશમાં આવી ગયા બાદ મૈ તુમ લોગો કો ક�છ
નહં બતા�ગા તુમ લોગ ્યાં કર લોગે તેમ કહી
કો્્ટ�બલ લાલસંગ પર હુમલો કરી બે ફ�ટ મારી
દીધી હતી. ્યાર બાદ મૈ તો મર ા�ગા લે�કન
તુમ લોગો કો ફસા દૂંગા કહી ધમકીઓ આપી
પોલીસની સરકારી કામગીરીમાં રુકાવટ કરી હુમલો
કરી ાતે કપડાં કાઢી ટ�બલ ઉપર માથું પછાડી
પોતાના શરીરે ઈાઓ પહંચાડવાના ઇરાદે
િતોરી સાથે પોતાનું માથું અથાડી િતોરીનો કાચ
તોડી નાખી ૂ.1000 નુકસાન કરી પોતાને ઇા કરી
હતી. આ મામલે પોલીસે કાયદેસર કાય્વાહી હાથ
ધરી હતી. સાગબારા પોલીસે ચોરી થયેલી �ક અને
યુનુશ સાથેના અ્ય બે શ્સોને છાણી પોલીસને
સંપી યુનુશ િવરુ� પગલાં લીધા હતા, ઉપરો્ત
બંને શ્સોએ વડોદરા

દિલત સમાજના અપમાન મામલે િવ� વ્લભ
્વામી સામે પોલીસ ફ�રયાદ કરાવવા માંગણી
રોષે ભરાયેલા દિલત
સમાજે કોસંબા પોલીસને
આવેદનપ� પાઠ્યું

હથોડા : તાજેતરમાં િવ�
વ્લભ ્વામીએ દિલત સમાજનું
અપમાન થાય તેમજ ાિતને ઠ�સ
પહંચે તેવા અપશ્દોનું ઉચારણ
કરતા અને જેનો વી�ડયો વાયરલ
થતાં ગુજરાતના દિલત સમાજમાં
ભારે રોષ ફ�લાયો છ�. જેથી િવ�
વ્લભ ્વામી સામે ફ�રયાદ
દાખલ કરી કાયદેસરના પગલાં
ભરવા દિલત સમાજ �ારા બુધવારે
કોસંબા પોલીસને આવેદનપ�

ઈ�ાિહમ કાનુ
પાઠવી માંગણી કરવામાં આવી
હતી. આ મામલામાં કોસંબાના
ા�ત નાગ�રક અને દિલત
સમાજના આગેવાન કા�્તલાલ
એન પરમારે સાથે સુરત િજ્લા
ભીમ અને દિલત સેના સમાજના
મોટી મા�ામાં લોકો કોસંબા

પોલીસ ્ટ�શન પહંચી જઈ ભારે
રોષ ્યકત કરીને કોસંબાના
પોલીસ સબ ઇ્્પે્ટર પરેશ નાઈ
સમષ દિલત સમાજનો અપમાન
કરનાર િવ� વ્લભ ્વામી
સામે એ�ોિસટી સિહતની ફ�રયાદ
દાખલ કરવા માંગણી કરી હતી.

માંગરોળ તાલુકા
કષાનો ખેલ મહાક��ભ
માંગરોળમાં યોાશે
મોસાલી: રમત ગમત અને સં્ક�િત
��િત િવભાગ, ્પોટ� ઓથો�રટી
ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગર �ે�રત
ી.આઈ.પી.સી.એલ. રિચત દીપ
�્ટ નાની નરોલી અને એસ.એમ.
હાઈ્ક�લ આયોીત માંગરોળ
તાલુકા કષાનો ખેલ મહાક��ભ અને
પા�રતોિષક િવતરણ કાય્�મનું
આયોજન આગામી તારીખ
૧૬/૦૯/૨૦૧૯ નાં સોમવારે સવારે
૯/૩૦ કલાક� એસ. પી. એમ.
હાઈ્ક�લ મુકામે કરવામાં આ્યું
છ�, કાય્�મનાં �મુખપદે તાલુકા
પંચાયતના �મુખ જગદીશભાઇ
ગામીત, ઉ�ઘાટક તરીક� સુરત
સુમુલ ડ�રીના ચેરમેન રાજેશ પાઠક,
મુ્ય મહેમાન તરીક� ી.આઈ.
પી.સી.એલ.ના જનરલ મેનેજર
એ.ક�.સંગ, સુરત �ડ્�ી્ટ બંકના
�ડરે્ટર િદલીપિસંહ રાઠોડ વગેરે
હાજર રહેશે.

