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સંિષ્ત સમાચાર
વલસાડની શાળાના િવ�ાથ�ઓ પોલીસ
્ટ�શનની મુલાકાતે

વલસાડ : વલસાડ બાઈ આવાબાઈ ્ક�લના િવ�ાથ�ઓએ વલસાડ
પોલીસ ્ટ�શનની મુલાકાત લીધી હતી અને પોલીસની કામગીરી અંગે
િવ�ાથ�ઓને સમજણ આપવામાં આવી હતી. આપિતના સમયે પોલીસ
કઈ રીતે કામ કરે છ� અને સાથે સાથે તમામ સમયમાં પોલીસની મદદ
ક�વી રીતે લેવી એ તમામ સમજણ આપવામાં આવી હતી.

હાઇવા �ક� ખેરગામની શાળાનો ગેટ તોડી નાં્યો

વાપી ચણોદના એપાટ�મે્ટમાં ગટર
નથી: દૂિષત પાણી ઊભરાતાં ગંદકી
ગટરનું ગંદુ
પાણી િબ�્ડ�ગની
બાજુમાંથી નીકળતું
હોવાથી લોકો
બીમારીમાં સપડાતા
હોવાની રાવ
રહીશોએ િજ્લા
કલે્ટરને રજૂઆત
કરી

વલસાડ : વાપી ચણોદના
એપાટ�મે્ટના રિહશોએ વરસાદી
પાણીના િનકાલ માટ�ની ગટર
બનાવવા બાબતે િજ્લા
કલેકટરને આવેદનપ� આ્યું છ�.
વાપી ચણોદના અલકનંદા
રેિસડ�્સીના રિહશોએ ગુરુવારના
રોજ િજ્લા કલે્ટર આર. સી.
ખરસાણને આવેદનપ� આ્યું
હતું. આવેદનપ�માં જણા્યા

મુજબ વાપી િનિદ્ટ િવ્તારની
સવ્�ાહી િવકાસની અમલીકરણ
સિમિતની બેઠક તા. 5-1-19
માં ચણોદ કોલોનીથી િશવમ
મિણનગર થઈ નગરપાિલકાને
ોડતી કોતરમાં આર.સી.સી.
બોષ ગટર બનાવવાનું કામ
મંજૂર થયેલું હતું. જે કામ માગ્

મકાન િવભાગને સોપેલ પણ
આજિદન સુધી કામ થયું નથી.
ગટરનું ગંદુ પાણી િબ�્ડ�ગની
બાજુમાથી નીકળતું હોવાથી
અલકનંદા રેિસડ�્સીમાં રહેતા
લોકો પાણીના કારણે બીમાર
પડ� છ�. બાળકો ્ક�લ ાય ્યારે
પણ આવા પાણીમાથી જવું પડ�

ઉમરગામની મહેતા કોલેજમાં ‘ઓઝોન
ડ�’ ની ઉજવણી

ક�રસી બારીયા

રોડની વચે બે ‘આખલા’ બાખ�ા

રાણકપુર ��નમાંથી મુસાફરનો મોબાઈલ ચોરાયો
વાપી : રાણકપુર એક�ેસ ��નમાં મોબાઈલ ચોરાયો હોવાની ફ�રયાદી
મનોહર િસંગ ક�શરિસંગ રાણાવત (રહે.મરુદ, �કશોર કો.ઓ.હા.
સોસાયટી, બોરીવલી)એ રેલવે પોલીસમાં નંધાવી હતી. તેઓ ગત
12 સ્ટ�્બરે રા�ે આબુરોડ ્ટ�શનથી બોરીવલી આવવા રાણકપૂર
એ્સ�ેસ ��નમાં જનરલ કોચમાં મુસાફરી કરી રયા હતા.
દરિમયાન તેમના મોબાઈલનું ચાજ�ગ ઉતરી જતા સુરત ્ટ�શનથી
્લગમાં �ફટ કરી મોબાઈલ હાથમાં પક�ો હતું. દરિમયાન 13
સ્ટ�્બરે સવારે 4.30 વાગે નવસારી ્ટ�શન આવતા તેમની આંખ
ખુલતા મોબાઈલ ગાયબ ોવા મ્યો હતો.

ખેરગામમાં વાહનચાલકોને �ા�ફકના
િનયમો અંગેનાં પે્્લેટનું િવતરણ
ખેરગામ: નવસારી
�ા�ફક શાખા સુરષા
સેતુ �ારા વાહન
ચાલકો નવા �ા�ફક
િનયમોનું
પાલન
કરવામાં ા�ત થાય
તથા �ા�ફક િનયમોનું
ચુ્તપણે
પાલન
કરવામાં આવે તે માટ� ખેરગામ જનતા મા્યિમક શાળા તેમજ
બાબા સાહેબ આંબેડકર સક�લ પાસે ખેરગામ પોલીસ ્ટ�શનના
પીએસઆઇ કમલેશ ભોયે તેમના ્ટાફ અને �ા�ફક િ�ગેડ �ારા
વાહન ચાલકોને �ા�ફક િનયમો અંગેનું પે્્લેટ િવતરણ કરી ા�ત
કરવાનો �યાસ હાથ ધય� હતો. જેનો સારો લોક�િતભાવ મ્યો
હતો. નવા િનયમોનો અમલ તા.૧૬-૧૦-૧૯ થી હવે લાગુ થશે.

ચીખલી રેફરલમાંથી બાઇકની ઉઠાંતરી
ઘેજ: ચીખલી રેફરલ હો�્પટલના ક�્પસમાંથી સંબધ
ં ીની ખબર
કાઢવા આવેલા ડોલવણના ્ય�કતની મોટર સાયકલ કોઇ ઊઠાવી
જતા પોલીસે ગુનો નંધી તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ મથક�થી �ા્ત
િવગત મુજબ ફ�રયાદી શંકરભાઇ સોનકાભાઇ કૌણી (રહે, કરંજખેડ,
ડ��ગરી ફિળયા ડોલવણ) ૪ સ્ટ�્બરના રોજ તેમના સબંધી સંદીપભાઇ
કૌકણીની રેફરલ હો�્પટલમાં ખબર કાઢવા માટ� આ્યા હતા. આ
દર્યાન ્યાં મુક�લી તેમની ્પેલ્ે ડર મોટર સાયકલ ી. જે. ૨૬ આર
૭૭૩૯ �ક�મત ૂા. ૬૫૦૦૦ બપોરના સમયે કોઇ અા્યો ઇસમ ચોરી
જતા આ અંગન
ે ી તેમની ઉપરોકત હકીકત મુજબની ફ�રયાદ પોલીસે
ચોરી અંગન
ે ો ગુનો નંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.

ટ�કવાડા હાઈવે પર ઊભેલા બે િમ�ોને
ક્ટ�નરે અડફ�ટ� લેતાં એકનું મોત
પારડી : પારડી તાલુકાના ટ�કવાડા હાઈવે પર પરીયા અને
રોહીણાના બે કારીગરો દમણમાં સે્ટંગ ના કામ માટ� જઈ રયા
હતા, તે દર્યાન �ોિસંગ પાસે એક ક્ટ�નર ચાલક� પુરઝડપે
હંકારી બંને કારીગરોની મોપેડને ટ�ર મારતા અક્માત
સા્યો હતો. જે અક્માતમાં એક કારીગરના માથા પર ટાયર
ફરી જતા ઘટના ્થાળ� જ મોત નીપ્યું હતું,પારડીના પરીયા
ગામના િદનેશભાઈ પટ�લ મોપેડ પર પોતાની સાથે સે્ટંગનું
કામ કરતા રોિહણાના બાલુભાઈ નીયાભાઈ પટ�લને બેસાડી
દમણમાં કામ માટ� જઈ રયા હતા તે સમયે ટ�કવાડા હાઇવે પર
મોપેડ લઇને ઉભા હતા. તે દરિમયાન ક્ટ�નર નંબરનો ચાલક
પૂરઝડપે અને ગફલતભરી રીતે હંકારી લાવી મોપેડને ટ�ર
મારી હતી. જે અક્માતમાં બાલુભાઈના માથા ઉપર ક્ટ�નરનું
ટાયર ચડી જતા ઘટના ્થળ પર જ મોત નીપ્યું હતું.

છ�. વરસાદના કારણે કમર સુધી
પાણી ભરાય છ�. ગંદુ પાણીના
કારણે તેમાં મ્છર પેદા થાય છ�.
જેના કારણે ડ�્્યુ, મલેરીયા,
િચકનગુનીયા જેવી મોટી
બીમારી થવાનો ડર રહે છ�. જેને
લઈ રિહશોએ િજ્લા કલે્ટરને
આવેદનપ� સુ�ત કરાયું છ�.

૫

નવસારીના બંધ મકાનમાંથી
ત્કરો દાગીના ચોરી ગયા

પ�રવાર જૂના
બંધ ઘરમાં સફાઇ
માટ� આ્યા ્યારે
ખબર પડી ક�
ચોરી થઇ

નવસારી : નવસારીના
ોષી મહો્લામાં જુના બંધ
મકાનમાંથી કોઇ અા્યો
ચોર ૩૧ હારની મતાની
ચોરી કરી નાસી ગયાનો
બનાવ નવસારી ટાઉન
પોલીસ મથક� નોધાયો છ�.
નવસારીના
ોષી
મહો્લામાં
િનલક�ઠ
એપાટ�મે્ટમાં િનમેશભાઇ
બળદેવભાઇ ોષી રહે છ�.
િનમેશભાઇનું ોષી મહો્લામાં
જ જુનુ મકાન આ્યુ છ�. જે
ઘર ક�ટલાક સમયથી બંધ
હતુ.
ગત ૧૨મીએ િનમેશભાઇ
અને તેમના પ�રવારે તેમના
જુના ઘરમાં સાફ-સફાઇ કરી

હતી. ્યાંથી બપોરે જુનુ ઘર
બંધ કરી તેમના નવા ઘરે
જતા રહયા હતા. દરિમયાન
કોઇ અા્યા ચોરે ઘરનો
પાછળનો દરવાો ખોલી
રસોડાની બારીની �ીલ કાઢી
અંદર �વેશ કય� હતો.
્યારબાદ તે ચોરે ઘરમાં
મુક�લા બે લોખંડના અને
�ણ લાકડાના કબાટો
ખોલી તેમાંથી એક ોડી
સોનાની બુ�ી તથા સોનાની
બે નાની વીટીઓ, સોનાના
૪ નંગ નાના પંડલ, ચાંદીનું
મંગળસુ�, ચાંદીના ૪ નંગ
િદવા, ચાંદીની ગાય, ૫૦ �ામ
ચાંદી અને ૬ હાર ૂિપયા
રોકડા મળી ક�્લે ૩૧ હાર
ૂિપયાની મતા ચોરી કરી
નાસી ગયો હતો.
આ
બનાવ
અંગે
િનમેશભાઇએ નવસારી ટાઉન
પોલીસ મથક� અા્યા ચોર
િવૂ� ફ�રયાદ નોધાવતા
આગળની તપાસ પીએસઆઇ
એસ.ક�. ગામીતે હાથ ધરી છ�.

નાનાપંઢાથી કપરાડાનો ધોરી માગ્
જજ્�રત, ઠ�રઠ�ર મસમોટા ખાડા

ખેરગામ : ખેરગામના ખાખરીફળીયા ખાતે આવેલી �ાથિમક શાળાના
નવા મકાનનું બાંધકામ કરવામાં આવી રયું છ�. જેમાં બાંધકામ
કરવા માટ� કો્�ાકટરે રેતી મંગાવી હતી. મંગળવારની મોડી રા�ે
GJ.05.BT.4545 નંબરની હાયવા �ક રેતી ભરીને શાળામાં ખાલી
કરવા માટ� આવી હતી. રેતી ખાલી કરીને જતા �કનું હાઇ�ોલીક
�ચું રહી જવાનો �ક �ાઈવરને જેનો ્યાલ ન રહેતા શાળાનો
મેઈન ગેટ સાથે અથડાતા ગેટ તૂટીને �ક પર પ�ો હતો. સાથે
�કમાં અવરલોડ રેતી ભરેલી હોવાથી શાળાના આંગણામાં બેસાડ�લા
પેવર્લોક પણ જમીન દો્ત થઈ જવા પા્યા હતા.

ઉમેશ સોલંકી
ઉમરગામ : નવિનમા્ણ ક�ળવણી મંડળ સંચાિલત ઉમરગામ
મહએતા કોલેજમાં ‘ઓઝોન ડ�’ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
કોલેજના �ો. િવજયભાઈ માગેલા તથા �ો.િનિમષાબેન અ�વાલ
�ારા િવધાથ�ઓને ઓઝોન ડ� િવષે માગ્દશ્ન પૂરું પાડી વધુમાં વધુ
�ષો વાવી �દુષણ પર િનયતરણ લાવવા ્લા�્ટક ઉપર િનય�ણ
માટ� માગ્દશ્ન આપવામાં આ્યું હતું .કાય્�મને સફળ બનવવા
બદલ કોલેજના આચાય્ ડો. �ીિતબેન પટ�લ અને સં્થાના �્ટી
સુક�તુ મેહતાએ બધા િવધાથ�ઓને અિભનંદન આ્યા હતા.

શુ�વાર ૨૦ સ્ટ�્બર, ૨૦૧૯

બીલીમોરા : બીલીમોરા મંગસ
ુ ી હો�્પટલ
નીક અમલસાડ માગ્ ઉપર ગુૂવારે સાંજે
બે આખલાઓએ સામસામે િશંગડા ભેરાવતા
રાહદારીઓમાં ગભરાટ ્યાપી ગયો હતો. લાંબા
સમય સુધી ોર અજમાઈશ બાદ હાર ્વીકારી
ભાગી રહેલા આખલા પાછળ ીતેલા આખલાએ
દોટ મુ્તા �ફ્મી �્યો સા્યા હતા. બીલીમોરા
સિહત ગણદેવી તાલુકામાં રખડતા ઢોરોની જ�ટલ
સમ્યા જેમની તેમ છ�. માગ્ ઉપર અ�ડ�ગો જમાવી

બેસતા ઢોરોના ધણ અક્માતને નોતરી રયા
છ�, તેમ છતાં પણ વહીવટી તં�ના પેટનું પાણી
હલતું નથી. રખડતાં ઢોરોને અંકશ
� માં લેવાના
બદલે નવા-નવા ગતકડાંઓ કરી નોટબંધી પછી
ફરી એક વખત લોકોને ઘેટા બકરાની જેમ
લાઇનમાં પીયુસી કઢાવવા ઊભા રાખી દીધા છ�.
ભલે સરકારે ૧૫ ઓ્ટોબર સુધી મુદતમાં વધારો
કય� છ�. પણ વાહનોની સં્યા ોતા એ સમય
પણ હાલ તો અપુરતો હોય તેવું લાગી રયું છ�.

જલાલપોરના મંિદર ગામનો
કચરો દૂર કરવા માંગણી

કચરાના કારણે દુગધ
�
ફ�લાતા રોગચાળો ફાટી
નીકળવાની પ�ર�્થિત

નવસારી : જલાલપોર તાલુકાના
મંિદર ગામે ગંદો કચરો દુર
કરી આરો્ય માટ�ના પગલા
લેવાની માંગ કરી મંિદર ગામના
રહેવાસીઓએ િજ્લા કલે્ટરને
આવેદનપ� પાઠ્યુ હતુ.
જલાલપોર તાલુકાના મંિદર
ગામના રહેવાસીઓએ િજ્લા
કલે્ટરને પાઠવેલા આવેદનપ�માં
જણા્યુ હતુ ક�, મંિદર ગામે
આવેલી આંગણવાડીની બાજુમાં
ચોસઠ ોગણી માતા અને
અ્નીદેવ મંિદરની બાજુમાં
આઝાદ મેદાન પાસે �ામ પંચાયત
�ારા ક� ગામના લોકો �ારા ગંદો
કચરો નાંખી ગંદકીનો ઢગલો મોટો
કરી દેતા ખુબ જ દુગધ્ આવે છ�
અને રોગચાળો ફાટી નીકળ� તેવી
પ�ર�્થિત પેદા થતા સરપંચ અને
�ામ પંચાયતને ાણ કરતા તેઓ
કોઇ બાબતે ્યાને લેતા નથી.
જેથી ગામના લોકોનું આરો્ય
ોખમાય તેવી પુરી સંભાવના છ�.

મુìÇ_
્ક�Öલëી

જેથી ્વ્છતા માટ� કચરો હટાવવા
યો્ય કાય્વાહી કરવાની માંગ
કરી છ�. મંિદર ગામે માહયાવંશી
મહો્લામાં જવા-આવવાના મુ્ય
માગ્ જજ્રીત છ�.
જેના કારણે નાના-મોટા
અક્માત થાય છ�. જેથી તા્કાિલક
ડામર રોડ બનાવવાની માંગ કરી
છ�. મંિદર �ામ પંચાયત આખા
િદવસમાં અડધો કલાક પાણી
આવે છ� જે કોઇપણ સમયે પાણી
આપી માહયાવંશી મહો્લાના
લોકોને હેરાન-પરેશાન કરવાનું
ષડયં� સરપંચ બનાવી રહયાના
આષેપો કયા્ હતા. છ�્લા ૬
મિહનાથી નળની પાઇપ લાઇન
તુટીને ગટર સાથે ોઇ્ટ થઇ છ�.
જેના કારણે ખુબ જ ગંદુ પાણી
આપવામાં આવે છ�. જેથી લોકો
િબમાર પડ� છ�. સરપંચને વારંવાર
રજુઆત કરવા છતા વાત ્યાને
લેતા ન હોવાના આષેપો કયા્
હતા. અને ગામના લોકો સાથે
ાિત ભેદભાવ રાખતા હોવાનું
જણા્યુ હતુ. જેથી માહયાવંશી
મહો્લાના લોકોને પીવાનુ
ચો્ખુ પાણી આપે તેવી ્યવ્થા
કરવાની માંગ કરી છ�.

ભારે વરસાદથી
માંડવાથી કપરાડા ક��ભઘાટ સુધી ોખમી
ધોવાયેલા માગ્થી
વળાંકનો માગ્ તૂટી જતાં ાનનું ોખમ
વાહનચાલકોને ભારે માંડવા ગામથી કપરાડા ક��ભઘાટ સુધી અિત ોખમી વળાંક ઘાટનો
મુ્ક�લી
ધોરીમાગ્ સંપૂણ્પણે તૂટી જતાં ભારેખમ વાહન ચાલકોને વાહન
વાપી : વલસાડ િજ્લામાં
મેઘાએ ધબરાટી મચાવી દેતાં
નાના મોટા તમામ માગ�ની હાલત
કફોડી બની ગઈ છ�. માગ�ની વચે
પડ�લા મસમોટા ખાડાઓ લોકોને
હો�્પટલોમાં ધક�લી રયા છ�.
િજ્લાના અંત�રયાળ િવ્તારમાં
સતત ધમધમતો નાનાપંઢાથી
કપરાડા વચેનો રા્ય ધોરીમાગ્
ભારે વરસાદથી ત્ન ધોવાઈ ગયો
છ�. ્યાં જૂઓ ્યાં બસ ખાડા જ
ખાડા દેખાઈ રયા છ�. માગ્ની
વચે પડ�લા મસમોટા ખાડાઓને

હંકારતા ાનનું ોખમ રહેલું છ�. આ ધોરીમાગ્ની ગંભીર સમ્યાને
લઈ કપરાડા ક� તેના આસપાસમાં સરકારી કચેરીઓમાં ક� શાળામાં
િશષકોને બસ �ારા પહંચતાં વધુ સમય લાગે છ�. ઉપરાંત આ
માગ્ ભારે વરસાદથી ધોવાઈ જતાં સરકારી એસટી બસો પણ
ખોટકાઈ પડ� છ�. ખખડધજ ર્તાને લઈ ડીઝલનો વપરાશ વધી જતાં
ચાલકોને મોટ�� નૂકશાન વેઠવું પડ� છ�.

લઈ આસપાસના �ા્ય િવ્તારના
�ામજનો અને વાહનચાલકો
પારાવાર મુ્ક�લી વેઠી રયા છ�.
કપરાડા તરફ જતા આ
ધોરીમાગ્ પર ોગવેલ ગામ
નીક નાનાપુલના નાળાં ોખમી
બની ગયા છ�. તેની હાલત
િબ્માર બનતાં ગંભીર અક્માત

થઈ શકવાની ભીતી �ામજનો
સેવી રયા છ�. ભારે વરસાદને લઈ
ઉદભવેલી આ સમ્યાના િનવારણ
અથ� છ�્લા 3 માસથી કોઈપણ
સબંધીત સરકારી િવભાગે તેની
કાળી ન લેતાં �ામજનો માટ�
્યાંથી પસાર થવું તે એક મોટી
સમ્યા ઉભી થઈ છ�.

સાપુતારાથી વઘઇના ધોરી માગ્ પર સાકરપાતળ ગામ નીક સરપોર-પારડીમાં આધેડનો

એસટી બસનાં ચાલક� ઓવરટ�કની
્હાયમાં �ક અને ટ�્કરને ટ�ર મારી
અમરેલી-િશરડી
એસટી બસનાં ચાલક�
ગફલતભરી રીતે
હંકારી બે વાહનોને
અડફ�ટ�માં લેતાં
અક્માત સા્યો
અક્માતનાં
બનાવમાં એસટીમાં
સવાર મુસાફરોનો
ચમ્કા�રક બચાવ

સાપુતારા : ડાંગ િજ્લાનાં
સાપુતારાથી વઘઇને સાંકળતા
આંતરરા્ય
ધોરીમાગ્નાં
સાકર પાતળ ગામ નીક
અમરેલી-િશડ� એસટી બસનાં
ચાલક� ઓવરટ�કની ્હાયમાં
ગફલતભરી રીતે હંકારી એક �ક
તથા ઉભેલા પાણીનાં ટ�્કરને
અડફ�ટ�માં લેતા ઘટના ્થળ�
ગંભીર અક્માત સા્યો હતો.

ફાંસો ખાઇ આપઘાત

નવસારી : નવસારી તાલુકાના
સરપોર પારડી ગામે રહેતા ધમ�શભાઇ
હળપિત (૪૫) મજુરી કામ કરી
તેમના ઘરનુ ગુજરાન ચલાવતા
હતા. ગત ૧૮મીએ ધમ�શભાઇ
રામુભાઇ પટ�લના ખેતરમાં જઇ
લીમડાના ઝાડ સાથે ઓઢણી બાંધી
ગળ� ફાંસો ખાઇ આપઘાત કરી લીધો
હતો. આ બનાવ અંગે �તકના
ભાઇ ભીખુભાઇએ નવસારી �ા્ય
પોલીસ મથક� ફ�રયાદ નંધાવી હતી.

લવાછાની પ�રણીતા
ગુમ થઇ

ઘટના ્થળ ઉપરથી મળતી
માિહતી મુજબ ગુરવુ ારે સાંજનાં
અરસામાં િશડ�થી અમરેલી
જતી ગુજરાત એસટી િનગમની
િશડ�-અમરેલી એસટી બસ.ન.ી.
જે. 18.ઝેડ.3219 જે સાપુતારાથી
વઘઇને સાંકળતા આંતરરા્ય
ધોરીમાગ્નાં સાકરપાતળ ગામ
નીક ઓવરટ�કની ્હાયમાં
ગફલતભરી રીતે હંકારી પુરપાટવેગે
સામે મંિદર પાસે ઉભેલા પાણીનાં
ટ�્કર તથા સામેથી આવી રહેલી
�કને અડફ�ટ�માં લેતા ઘટના ્થળ�

ગીરીશ ભોયે
ગંભીર અક્માત સા્યો હતો,
અહી ઘટના ્થળ� એસટી બસે બે
જેટલા વાહનોને અડફ�ટમાં લઈ
સાઈડનાં ખાડામાં ખાબકી થંભી
જતા ઘટના ્થળ� અફરાતફરીનો
માહોલ સા્યો હતો.
ોક� આ અક્માતનાં બનાવમાં
એસટી બસમાં સવાર તમામ
મુસાફરોનો ચમ્કા�રક બચાવ
થયો હતો,અહી આ અક્માતનાં
બનાવમાં એસટી બસ સિહત ટ�્કર
તથા �ક એમ �ણેય વાહનોને
નુકસાન થયુ હતુ.

વાપી: વાપી નીકના લવાછા
ગામના પટ�લ કાંટાની બાજુમાં
આવેલ હ�રદર યાદવની ચાલીમાં
ચંદન િશવબચન ચૌબે પ�રવાર
સાથે રહે છ�. ગત તારીખ 13-9-19
ના રોજ પ્ની સંગીતાદેવી િદકરી
કાજલ િબમાર હોય જેને દવાખાને
લઈ જવાની હતી. સંગીતાદેવીએ
નીકની ચાલીમાં રહેતા તેમના
િપતા રાધે્યામને ્યાં કાજલને મૂકી
આવી હતી અને તેઓએ સરકારી
દવાખાનામાં આધારકાડ� જૂરી હોય
જે લાવી નથી અને ૂમ ઉપર લેવા
ાઉ છ�� કહી ગઈ હતી. જે બાદ
પરત ફરી ન હતી. જેની શોધખોળ
બાદ કોઈ પતો ન લાગતા પિત
ચંદન ચૌબેએ વાપી ડ��ગરા પોલીસ
મથકમાં પ્ની સંગીતાદેવી ગુમ
થયાની ાણ કરી હતી.

મહેકમના અભાવે પંચાયત કચેરીના અિધકારી, કમ્ચારીઓ અવઢવમાં

ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતની કચેરીમાં ્ટાફની ઘટ
મહેકમના અભાવે કામગીરી
ખોરંભે પડી રયાનો ગણગણાટ
છ�. સરકાર િવકાસના બણગા
ૂંક� છ�, અનેક ક્યાણ કારી
યોજનાઓ ાહેર કરે છ�. પણ
અમલ કરાવનાર કામગીરી
કરનાર ્ટાફનો અભાવ દૂર
કરતી નથી. જેથી યોજનાઓ
લાભાથ�ઓ સુધી પહંચાડવામાં
વહીવટી કામગીરી કરવામાં
તં�ને મુ્ક�લી પડી રહી છ�.
સૂ�ો પાસેથી મળતી ાણકારી
ઉમરગામ : ઉમરગામ
તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં મુજબ ઉમરગામ તાલુકાના
્ટાફની ધણી ઘટ છ� અને બાવન �ામ પંચાયતનો વહીવટ

સરકારની
યોજનાઓની
કામગીરી કરનાર
્ટાફના અભાવથી
યોજનાઓ
લાભાથ�ઓ સુધી
પહંચતી નથી

તાલુકા પંચાયત કચેરીથી ચાલી
રયો છ�. સાં�ત સમયમાં
રા્ય સરકારની ક્યાણકારી
યોજનાઓનો લાભાથ�ઓ સુધી
લાભ પહંચાડવામાં તં� વામું
પુરવાર થઈ રયું છ�. મહેકમના
અભાવે ખુદ ઉમરગામ તાલુકા
પંચાયત કચેરીના અિધકારી,
કમ્ચારીઓ અવઢવમાં મુકાયા
છ�. અને મુ્ક�લી અનુભવી રયા
છ� રા્ય સરકાર �ારા અનેક
ક્યાણકારી યોજના ાહેર
કરે છ� પણ અમલ કરાવનાર
કામગીરી કરનાર ્ટાફનો

અભાવ દૂર કરતી નથી.
મેહકમના અભાવે ્થાિનક
કષાએથી જૂરી વહીવટી
કામગીરી પૂણ્ ન કરતા
િનધા્�રત સમયમાં કામગીરી
પૂણ્ થઇ શકતી નથી. વગ્-૩
માં મંજુર થયેલા મંહકમમાં
ઘણી જ્યા ખાલી છ�.
એક તરફ મહેકમનો અભાવ,
્યારે બીી તરફ રા્ય સરકાર
�ારા યોાતા કાય્�મોમાં સમય
ફાળવવો પડતો હોય જેને કારણે
વહીવટી કામો ખોરંભે પડતા
હોવાનું જણાઈ રયું છ�.

તાલુકા પંચાયત
કચેરીમાં આટલી
જ્યા ખાલી

હાલમાં ઉમરગામ તાલુકા
પંચાયત કચેરીમાં મદદનીશ
તાલુકા િવકાસ અિધકારી,
સક�લ ઇ્્પે્ટર, િવ્તરણ
અિધકારી(સહકાર) અ .મ .ઇ
બાંધકામ, અ.મ.ઈ (એ.ટી.વી.ટી)
િહસાબી શાખામાં િસિનયર
્લાક� અને વહીવટી શાખામાં
જુિનયર ્લાક� અને વગ્-૪ ના
પટાવાળાની જ્યા ખાલી છ�.

ઉમેશ સોલંકી

૧૪

નવસારી-વલસાડ-વાપી
શુ�વાર ૨૦ સ્ટ�્બર, ૨૦૧૯

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

નવસારી િજ્લામાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ
ગણદેવીમાં વીજળી પડતાં ૩૧ ગામોમાં અંધારપટ વલસાડ િજ્લામાં ગાજવીજ
સાથે વરસાદથી લોકોને હાલાકી

તાલુકાનાં દસ
ગામોમાં �ષ અને
ડાળી પડતાં વીજ તાર
તૂ�ા
બીલીમોરામાં
મકાનનો ભાગ તૂટતાં
એક ઘાયલ, ગંઘોરમાં
બે ઘરોનાં પતરાં
ઊ�ા

બીલીમોરા,
ધનોરીનાકા
(ગણદેવી) : ગણદેવી તાલુકામાં
બુધવાર સાંજે તોફાની પવન,
કડાકા-ભડાકા સાથે અડધો �ચ
વરસાદ વર્યો હતો. દરિમયાન
ગણદેવી જેટકો વીજ ક�પનીના
�ફડર ક��ોલૂમ ઉપર વીજળી પડતા
�ેકર ૂંકાયું હતુ.ં પ�રણામે ગણદેવી
સિહત ૩૧ ગામોમાં વીજળી વેરણ

ક�રશી બા�રયા, આર.ટી. પટ�લ

બની હતી. લોકોએ રાત અંધારામાં
િવતાવી હતી. ૧૦ ગામોમાં �ષ
વીજ ક�પનીના �ફડર ઉપર વીજળી પડતાં �ેકર ૂંકાયું
ક� ડાળ પડતાં વીજ તારો તૂ�ા
હતા. ્યારે બે મકાનના પતરા ગણદેવી જેટકો વીજ ક�પનીના �ફડર ક��ોલૂમ ઉપર વીજળી પડતા �ેકર ૂંકાયું હતું. પ�રણામે ગણદેવી
ઉડયા હતા ્યારે બીલીમોરામાં શહેર, ગડત, માણેકપોર, ક�સલી, કલવાચ, ચાંગા-ધનોરી, કલીયારી, દેવસર સિહત ૩૧ ગામોમાં વીજળી
અલીફનગર િવ્તારમાં મકાનનો ડ�લ થઇ હતી. પવન તાંડવ વચે વણગામ, દઢોરા, ટાંકલ, દેવસર, ઓ�રયામો�રયા, વાસણ, દેવધા,
ધમડાછા જેવા ગામોમાં �ષ ક� ડાળ પડતા વીજતાર તૂ�ા હતા.પ�રણામે અંધારપ� છવાયો હતો. ગંઘોર
ભાગ તૂટી પડતા એક ્ય�્ત ગામે તળાવ ફિળયા માં રહેતાં જસુબેન મોહનભાઈ હળપિત, તેમજ ઇ�રભાઇ બાબુભાઈ હળપિત ના
ઘાયલ થયો હતો. વીજળીના મકાન ના ચાર ચાર-પાંચ પતરા ઉડી ગયા હતા.
કડાકા ભડાકા સાથે બુધવારે મોડી
સાંજે અડધો �ચ વરસાદ ખાબ્યો હતો. જેમાં મીની વાવાઝોડ�� ૂંકાતા બીલીમોરાના અલીફનગરમાં ગત વષ્ કરતાં ૧૧ �ચ વધુ છ�.

વરસાદી ઝાપટાથી ઉનાઈમાં પાણી ભરાયા

િનલેશ કાપ�ડયા
‡ વાંસદા : ઉનાઈ પંથકમાં ગુરુવારે િદવસ દરિમયાન વાતાવરણ ખુ્લું ોવા મ્યું હતું. વાતાવરણમાં
ભેજના કારણે ગરમીનું �માણ વધતા બફારો સહન કરવાનો વારો લોકોને આ્યો હતો. ો ક�
સાંજે વાતાવરણમાં પલટો આવતા અચાનક વાદળછાયુ વાતાવરણ થતા ગાજવીજ સાથે વરસાદના
ોરદાર ઝાપટાથી સમ� પંથકમાં પાણી પાણી થઈ ગયું હતું. ઉપરાંત વાંસદા તાલુકામાં પણ બે
િદવસથી વરસાદ પડવાનો શૂ થયો છ�. જેમાં આજે બપોર પછી વાદળોની ગજ્ના અને વીજળીના
ચમકારા અને પવન સાથે વરસાદ પડતાં લોકોની દોડધામ વધી ગઈ હતી. વરસાદ ચાલુ રહેતા
વાતાવરણમાં ઠડક �સરી જવા પામી હતી.

નવસારીમાં મેઘરાાની ધુંઆધાર બે�ટ�ગથી
વાતાવરણમાં પલટો, ઠ�ડક �સરી

ખેરગામમાં 2 �ચ,
્યારે અ્ય પાંચ
તાલુકાઓમાં અડધો
�ચ વરસાદ પ�ો

નવસારી : નવસારીમાં થોડા
િદવસોથી મોડી રા�ે ધીમી
ધારે વરસાદ પડી રયો છ�.
પરંતુ િદવસ દરિમયાન લોકોએ
આકરા તાપનો સામનો કરવો
પડી રયો છ�.
ોક� મોડી સાંજે મેઘરાાએ
ધુંઆધાર
બે�ટ�ગ
કરતા
વાતાવરણમાં ઠ�ડક �સરી હતી.
ખેરગામ તાલુકામાં 2 �ચ અને
અ્ય પાંચ તાલુકાઓમાં અડધો
�ચ વરસાદ પ�ો હતો.

નવસારી ક�િષ યુિનવિસ્ટીના
હવામાન િવભાગ પાસેથી
મળતી માિહતી મુજબ, ગુૂવારે
નવસારીમાં મહતમ તાપમાન 1
�ડ�ી વધીને 33.5 �ડ�ી નોધાયું
હતું. ્યારે લઘુતમ તાપમાન
0.5 �ડ�ી વધીને ૨૩.૫ �ડ�ી
નોધાયુ હતુ. ગુૂવારે સવારે
વાતાવરણમાં 97 ટકા ભેજ
જણાયો હતો.
જે બપોર બાદ ઘટીને 85
ટકાએ રહેતા લોકો બફારાથી
અકળાયા હતા. ગુૂવારે
પવનોએ િદશા બદલતા
િદવસ દરિમયાન ઉતર-પિ�મ
િદશાએથી 10 �ક.મી. ની ઝડપે
ુંકાયેલા પવનોએ રાહત આપી

હતી. ગુૂવારે સાંજે 6 વા્યે
બાદ મેઘરાાએ ધુંઆધાર
બે�ટ�ગ કરતા સાંજે વાતાવરણમાં
ઠ�ડક �સરી હતી.
નવસારી િજ્લામાં ગત
બુધવારે સાંજે ૬ વા્યેથી લઇને
ગુૂવારે સાંજે ૬ વા્યે સુધી ૨૪
કલાકમાં, ચીખલી તાલુકામાં 54
િમ.મી. (2.2 �ચ), નવસારી
તાલુકામાં 20 િમ.મી. (0.8
�ચ), જલાલપોર તાલુકામાં 18
િમ.મી. (0.7 �ચ), ખેરગામ
તાલુકામાં 14 િમ.મી. (0.5
�ચ), ગણદેવી તાલુકામાં 11
િમ.મી. (0.4 �ચ), અને વાંસદા
તાલુકામાં મા� 10 િમ.મી. (0.4
�ચ) વરસાદ નોધાયો હતો.

નવસારીના ૂ્તમવાડી
િવ્તારમાં ક�શડોલ
ચૂકવવાની માગ

ધમ�શ પટ�લ

ચીખલીમાં િવધવાઓને �ધાનમં�ી સુરષા
વીમા યોજનાની પોિલસીનું િવતતરણ

ઘેજ: ચીખલીના શારદા
ફાઉ્ડ�શન �ારા વડા�ધાનના
જ્મ િદવસથી િવધવા બહેનોને
�ધાનમં�ી સુરષા વીમા
યોજનાની પોલીસી િવતરણ
કરવાનો �ારંભ સમરોલી ગામેથી
કરાયો હતો.
શારદા ફાઉ્ડ�શન �ારા
ચીખલી અને ખેરગામ તાલુકાની
િવધવા બહેનોની નંધણી કરી
િવિવધ કાય્�મોના મા્યમથી
સેવાકીય ��િત કરવામાં આવી
રહી છ�. હાલે સાંસદ સી.આર.
પાટીલની વધારેમાં વધારે લોકો
વડા�ધાનની વીમા યોજનાનો
લાભ લોકો અપીલને ્યાનમાં

મકાનનો પાછળનો ભાગ તૂટી
પ�ો હતો, જેને લીધે �કાશ
રાઠોડને ઇા પહંચતા મંગષુ ી
હો�્પટલમાં સારવાર માટ� લઈ
જવાયા હતા. ગણદેવી તાલુકામાં
નીચાણવાળા િવ્તાર સહીત
બીલીમોરા અંડર�ાઉ્ડમાં ફરી
એક વખત પાણી ભરાયા હતા.
ગણદેવી તાલુકામાં હાલ ની
વષા્ઋતુનો અ્યાર સુધી ૮૩.૨
�ચ વરસાદ વરસી ચૂ્યો છ� જે

લઇ શારદા ફાઉ્ડ�શનના ્થાપક
દશ્નભાઇ દેસાઇએ ૫૦૦૦
િવધવા બહેનોને આ વીમા
યોજનાનું કામ પૂરુ પાડવાના
િનધા્ર સાથે જે તે ગામોમાં બંકનો
્ટાફ જઇને બચત ખાતાઓ
ખોલાવી કામગીરી કરવામાં
આવી રહી છ�. જેમાં પાંચ વષ્નું
�ીમીયમ પણ શારદા ફાઉ્ડ�શન
�ારા ભરવામાં આવશે.
આ કામગીરીમાં આગેવાન
િદપકભાઇ, હેમંત ટ�લર,
સંજયભાઇ પટ�લ, માી સરપંચ
સુમનભાઇ પટ�લ, �ામ �િતિનિધ
ચેતન પટ�લ સિહતનાઓ ોડાયા
હતા.

નવસારી : નવસારીના
ૂ્તમવાડી
િવ્તારમાં
ક�શડોલ ચુકવવાની માંગ કરી
ૂ્તમવાડીના રહેવાસીઓએ
િજ્લા કલે્ટરને અવેદનપ�
પાઠ્યુ છ�. ૂ્તમવાડી િવ્તારના
રહેવાસીઓએ િજ્લા કલે્ટરને
પાઠવેલા આવેદનપ�માં જણા્યુ
હતુ ક�, નવસારી શહેરના
ૂ્તમવાડી િવ્તારમાં વરસાદી
રેલનું પાણી ગત ૩ી અને ૪થી
ઓગ્ટ� લોકોના ઘરમાં આશરે
બે ુટ જેટલા પાણી ઘરમાં ઘુસી
ગયા હતા. અને ઘરવખરીના
ઘણા સામાનને નુકસાન થયુ હતુ.
છ�્લે એક મિહનો થવા છતાં
સરકાર તરફથી આજિદન સુધી
ક�શડોલ ચુકવવામાં આવી નથી.
નવસારીના અ્ય િવ્તારોમાં
ક�શડોલ ચુકવાઇ ગઇ છ�. પરંતુ
ૂ્તમવાડી િવ્તારમાં આજિદન
સુધી ક�શડોલ ચુકવવામાં આવી
નથી. સરકારી અિધકારીઓ સવ�
કરી ગયા હતા.

વાપીમાં 2.44,
અને વલસાડમાં
1.68 �ચ વરસાદ
વર્યો
ગાજવીજ સાથે
વરસાદ વરસતા
લોકોને ગરમીથી
રાહત મળી

વલસાડ : વલસાડ
િજ્લામાં ભારે ગાજવીજ
સાથે વરસાદ વર્યો હતો.
આજરોજ પુરા થતા 24
કલાકમાં વાપીમાં 2.44 �ચ,

વલસાડમાં 1.68 �ચ વરસાદ
વર્યો હતો. ્યારે પારડીમાં
12 મીમી, કપરાડામાં 13 મીમી
અને ઉમરગામ-ધરમપુરમાં
11 મીમી વરસાદ વર્યો
હતો. વલસાડના આજરોજ
બપોરે 2 થી 4 વા્યા સુધીમાં

ભારે ગાજવીજ સાથે ભારે
વરસાદ વર્યો હતો.
લોકોને ગરમીથી રાહત
મળી હતી અને ર્તા ઉપર
પાણી ભરાયા હતા. ક�ટલાક
લોકોએ ભીજવની મા માણી
હતી.

ચીખલીમાં ધોધમાર વરસાદ, મામલતદાર કચેરીના ચોપડ� ‘નીલ’
સોલધરામાં �ષ
ધરાશાયી થવાના
વીસ કલાક બાદ
પણ વીજ ક�પની
વીજપુરવઠો પૂવ્વત
કરી શકી નહં
રાિ�ના બનાવમાં
બીા િદવસે ચાર
વા્યા સુધીમાં પણ
મરામત નહં થતા
લોકોમાં રોષ

ઘેજ: ચોમાસાના અંિતમ
તબકકામાં બુધવારની રાિ�એ
ચીખલી પંથકમાં વાતાવરણમાં
અચાનક બદલાવ આવવા સાથે
તેજ ગિતનો પવન શૂ થયો હતો
અને ોતોતામાં ભારે પવન
અને વીજળીના ચમકારા અને

ચીખલી પંથકમાં અનેક ગામોમાં �ષો ધરાશાયી

ચીખલી પંથકમાં વાવાઝોડા સાથેના વરસાદમાં અનેક ગામોમાં
�ષો ધરાશયી થતા વીજ પુરવઠો ખોરવાતા અંધારપટ છવાઇ ગયો
હતો. રાનક�વા વીજ ક�પનીની કચેરીના તાબાના ચાસા, વાંદરવેલા,
ચાપલધરા સિહતના ગામોમાં �ષો ધરાશયી થતા વીજલાઇન
પર પડતા વીજ ક�પનીને નુકસાન થવા સાથે અંધારપટ છવાતા
કલાકો બાદ વીજપુરવઠો પૂવ્વત થયો હતો. આ ઉપરાંત તેજલાવ,
બામણવેલ, સોલધરા સિહતના ગામોમાં પણ ઝાડ પડતા તાલુકા
મથક ચીખલી સિહત સમ� િવ્તારમાં વીજળી ડ�લ થઇ ગઇ હતી.

કડાકા - ભડાકા સાથે ધોધમાર
વરસાદ તૂટી પડયો હતો વરસાદ
સાથે જ સમ� િવ્તારમાં
વીજળી ડ�લ થઇ જતા અંધારપટ
છવાઇ ગયો હતો અને એક
સમયે ભયાવહ માહોલ સા્યો
હતો. સતત એકાદ કલાકના
વરસાદમાં ઠ�ર ઠ�ર પાણી પાણી
થઇ ગયા હતા. અને માગ� ઉપર

વાપીમાં કાપડની થેલીઓનું િવતરણ

વ ા પ ી
:
વાપીમાં
સહયોગ હે્પંગ
હે્ડ
�ારા
મંગળવારે વાપી
રેલવે ્ટ�શન
ઉપર કાપડની
થે લ ી ઓ નું
મફતમાં િવતરણ કરાયું હતું.
્લા�્ટકનો ઉપયોગ બંધ કરવા
અને સરકાર �ારા લગાવાયેલા
્લા�્ટક �િતબંધને વધુ વેગ
મળ� તે હેતુથી અને લોકોમાં
ા�તતા ફ�લાવવાના આશયથી
કાપડની થેલીઓ રેલવે ્ટ�શન

પર મુસાફરોને આપવામાં આવી
હતી. આ કાય્�મમાં વાપી રેલવે
્ટ�શનના સુિ�્ટ�્ડ્ટ એસ.ક�.
દતા, સહાયક સુિ�્ટ�્ડ્ટ �દીપ
આિહર સિહત વાપી સહયોગ
હે્પંગ હે્ડના સ્યો ઉપ�્થત
રયા હતાં.

ધમ�શ પટ�લ
વાહન - ્યવહાર પણ �ભાિવત
થયો હતો.
સોલધરા ગામના પરમાર
મહો્લામાં
આમલીનું
િવશાળ કદનું �ષ ધરાશયી
થતા વીજલાઇન તૂટવા સાથે
વીજપોલ પણ જમીનદો્ત થતા
બનાવના વીસેક કલાક બાદ પણ
ચીખલી વીજ ક�પનીની કચેરીના

જવાબદારો વીજપુરવઠો પૂવ્વત
કરી શકયા ન હતા.
રાિ�ના બનાવમાં બીા
િદવસે ચાર વા્યા સુધીમાં પણ
મરામત ન કરી શકતા સોલધરા
િવ્તારમાં વીસ કલાકથી વધુ
વીજ પુરવઠો બંધ રયો હતો. જેને
લઇને વીજ ક�પનીના જવાબદાર
ઇજનેરો સામે લોકોમાં રોષ
ફ�લાઇ જવા પા્યો હતો.
ચીખલીમાં એકાદ કલાકથી
વધુ ધોધમાર વરસાદ વર્યો

પરંતુ મામલતદાર કચેરીના
ચોપડ� આ સમયે વરસાદ નીલ
હતો. આમ, આ ધોધમાર
વરસાદ મામલતદાર કચેરીના
ચોપડ� નંધાયો જ ન હતો ્યારે
આ �કારના બેદરકારતં� પાસે
ક�દરતી આફતની �્થિતમાં
લોકોએ શું અપેષા રાખવી?
આ અંગે િજ્લા કલેકટર �ારા
તપાસ કરાવી જવાબદારો સામે
પગલા લેવાઇ તે જૂરી જણાઇ
રયું છ�.

પારડીમાં પીયૂસી માટ� વાહનચાલકોની લાંબી કતાર

અ�ત પટ�લ
‡ પારડી : ગુજરાતમાં વાહનનો કડક િનયમ માટ� કાયદો લાગુ થયો છ�. ્યારે પારડીમાં વાહનચાલકો
પીયૂસી મેળવવા નોકરી-ધંધાએ રા મૂકી લાંબી કતારમાં ઉભા ોવા મ્યા હતા. ો ક� અગાઉના
િદવસોમાં પાંચથી સાત વાહનચાલકો પીયુસી મેળવવા આવતા હતા. જયારે હાલમાં પારડીમાં 150 થી 200
વાહનચાલકો પીયુસી માટ� લાઈનમાં ઉભા ોવા મ્યા હતા. ો ક� સરકારે બુધવારે વાહનોના િનયમોમાં
15 િદવસની રાહત આપી હતી. જેને લઇ વાહન ચાલકોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી.

