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‘મુ�તુફા મહ� શ બની ભોળી દ�કર�ને
�ેમમ� ફસાવશે તો કડક પગલ� ભરાશે’

બે જ કલાકમ� �ણ ઈચં વરસાદથી સુરત જળબંબોળ

સુરત : શહ�રમાં શુક્રવાર� બપોર�
2 જ કલાકમાં ધોધમાર વરસાદ
થતા ચાર�બાજુ પાણી પાણી થયા
હતા. અને લોકોને પણ ઘણી
હાલાક� વેઠવી પડી હતી. ર�લવે
ગરનાળામાં 2 �ચ જેટલા પાણી
ભરાતા કલાકો સુધી લોકો
અટવાયા હતા અને ટ્રા�ફક �મ
થયો હતો. શ્રાવણ માસમાં થયેલા
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

જલ ાલ પ ાેરમ ાં 4.5, સ ાપ ુત ારામ ાં 4
અન ે ન વ સ ાર�મ ાં 1.5 ઇં ચ વ રસ ાદ

જલાલપોર અને
નવસારીમાં ભાર�
વરસાદથી પાણી ભરાયા
સાપુતારામાં 2 કલાકમાં
2 �ચ વરસાદથી
સ્વાગત સક�લ પર
ઘૂંટણીયા જેટલું પાણી
ભરાયું

નવસારી, સાપુતારા : ગતરાત્રે
જલાલપોર અને નવસારીમાં
ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો.
જ્યાર�
�દવસ
દરિમયાન
વરસાદની ગેરહાજરી રહી હતી.
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

નવસારી રેલવે ગરનાળામાં પાણી ભરાતા ફાટક
પર વાહનોની લાંબી લાઈન

ક્યાં ક�ટલો વરસાદ
નવસારી : ગત રાત્રે નવસારીમાં પડેલા ધોધમાર
વરસાદને પગલે નવસારી ર�લવે ગરનાળામાં
વરસાદી પાણી ભરાયા હતા. જેથી ગરનાળું બંધ
થઇ જતા
અનુસંધાન પાના પાંચ પર
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સુરતમ� ઈ-FIR �ગૃિત કાય��મમ� લવ જેહાદ મુ�ે ગૃહરા�યમં�ીન� આકર� વેણ

ગરનાળામાં પાણી ભરાયા

(તસવીર : સતીષ �દવ)

કતારગામમાં 5,
કોટ િવસ્તારમાં 4
અને વરાછામાં 2.5
�ચ વરસાદને કારણે
શહ�રના મોટા ભાગના
િવસ્તારો પાણી-પાણી
થઈ ગયા
ભાર� વરસાદને કારણે
વરાછા તેમજ સહરા
દરવા�ના ગરનાળામાં
પાણી ભરાઈ જતાં
વાહનો બંધ થઈ ગયાં
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જલાલપોર 4.5 �ચ
સાપુતારા 4 �ચ
નવસારી 2.7 �ચ
વાંસદા 1.7 �ચ
ચીખલી 1 �ચ

પલસાણામ� 3,
મહુવા અઢ�
અને મ�ડવીમ�
ં વરસાદ
2 ઈચ

પ્રેમ કરવાનો તમામને
હક છ�, પર�તુ પોતાની
ઓળખ છુપાવીને પ્રેમ
કરવાનો કોઈને જ હક
નથી: હષર્ સંઘવી

સંઘવી પણ આકરા વેણ કાઢ્યા
હતા. હષર્ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું
ક�, પ્રેમ કરવાનો તમામને હક છ�
પર�તુ પોતાની ઓળખ નહી �હ�ર
કરીને, છુપાવીને પ્રેમ કરવાનો
કોઈને જ હક નથી. સાચું નામ
રાખીને � પ્રેમ કરવામાં આવે તો
સુરત: ભાર� િવવાદી બની કોઈ વાંધો નથી પર�તુ � કોઈ નામ
ચૂક�લા લવ જેહાદના મુદ્દ� આજે બદલીને ભોળી દીકરીઓને ફસાવે
અનુસંધાન પાના પાંચ પર
રાજ્યના �હ રાજ્યમંત્રી હષર્

મહ�શ અન્ય નામ
ધારણ કરીને પ્રેમ કરશે
તો કડક પગલાં
ભરવામાં આવશે

પોલીસ કમ�ચાર�
જનતાનો િમ�
છે : પો.કિમ.
અજય તોમર

આ પ્રસંગે પો.કિમ. અજય
તોમર� જણાવ્યું હતું ક�, પોલીસ
કમર્ચારીઓ જનતાના િમત્ર છ�.
પોલીસ હ�મેશા સુસંસ્ક�ત અને
સભ્ય લોકોની પડખે રહ�શે, પર�તુ
ગુનાિહત કાયર્ કરનારા તત્વો
પર આક્રમક થઇને સ�-દ�ડ
આપવામાં ક્યાર�ય ખચકાશે નહ�.
કોરોના કાળમાં પોલીસકમ�ઓ
પ�રવારની િચંતા કયાર્ વગર
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

ને�ંગના ધા�રયા ધોધનો નજારો માણવા પયર્ટકો ઊમટી પ�ા

ઉકાઈમાંથી 23 હ�ર
ક્યુસેક પાણી છોડાયું,
સપાટી 334.77 ફ�ટ
ન�ધાઈ

સુરતઃ બંગાળની ખાડીમાંથી
ઉદ્દભવેલી વરસાદી િસસ્ટમને પગલે
સુરત શહ�ર-િજલ્લામાં વરસાદની
સેકન્ડ સ્પેલ શ� થઈ છ�. ગઈકાલ
રાતે શહ�ર િજલ્લામાં સવર્ત્ર વરસાદ
ન�ધાયો હતો. આજે બપોર� સુરત
શહ�રમાં બે કલાકમાં જ બે �ચ
વરસાદને પગલે નીચાણવાળા
િવસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા.
હવામાન િવભાગના જણાવ્યા
મુજબ બંગાળની ખાડીમાં 15 �દવસ
બાદ અપર એર સરક્યુલેશન
બનતા સુરત સિહત સમગ્ર દિક્ષણ
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

‡ નેત્રંગના ધાંણીખુટ ગામે આવેલા ધા�રયા ધોધનો ન�રો માણવા શિન-રિવની ર�ઓમાં મોટી સંખ્યામાં પયર્ટકો
ઊમટી રહ્યા છ�. જંગલ િવસ્તારના ક�દરતી ન�રાથી પ્રવાસીઓ આનંદીત થાય છ�. તો બી� તરફ પયર્ટકોને લઇ
સ્થાિનક આ�દવાસી લોકોને પણ રો�રોટી મળી રહ� છ�.
(તસવીર: પ્રદીપ ગુજર્ર)

કો�ટ એકાઉ�ટ્ સની પર��ામ� ટફન ી જ�ય ાઅે પ ીઅેલ આ ઈ ��મ ન ી
સુરત ચે�ટરનું 91 ટકા પ�રણામ િવ ચ ારણ ા, કાપ ડ ઉદ્ય ાેગ કારાેમ ાં િન રાશ ા
નવી પીએલઆઈ
સ્ક�મ બાબતે િવચાર
�ણવા માટ� સોમવાર�
કાપડ ઉદ્યોગકારોની
મી�ટ�ગ મળશે

સુરત ચેપ્ટરમાં પ્રથમ
ક્રમે કપીશ માનિસંખા,
બી� ક્રમે રોશન
પેરીવાલ અને ત્રી� ક્રમે
વૈશાલી શાહ સફળ થયાં

સુરત: ધી ઇ�ન્સ્ટટયુટ ઓફ
કોસ્ટ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ઇ�ન્ડયા
(CMA) દ્વારા ગત જુન મિહનામાં
લેવામાં આવેલી ફાઉન્ડેશનની
પરીક્ષામાં સુરત ચેપ્ટરનાં 91 ટકા
િવદ્યાથ�ઓએ સફળતા મેળવી છ�.
આ પરીક્ષામાં કપીશ માનિસંખા
સુરત ચેપ્ટરમાં પ્રથમ ક્રમ, રોશન
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

(તસવીર : સતીષ �દવ)

કપીશ હાલમ� ધો.11-12ના િવ�ાથ�ઓને ભણાવે
પણ છે, વૈશાલી બીકોમ સાથે સીએમએ કર� રહ� છે

પ�રણામ અંગે ચેપ્ટરમાં પ્રથમ ક્રમે રહ�લા કપીશ માનિસંખાએ જણાવ્યું હતું ક�,
તેણે લાન્સર આમ� સ્ક�લમાં ગુજરાતી માધ્યમમાં ધોરણ-12 સુધીનો અભ્યાસ
કય� હતો. અને માતાનાં �દશાિનદ�શને
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

સુરત : કાપડ ઉ�ોગ માટ�
આિશવાર્દ સમાન ટફ( ટ�કનોલોજી
અપ�ેડ�શન ફ�ડ) યોજના સમાપ્ત
થઈ ગયા બાદ સુરતના કાપડ
ઉ�ોગકારો જુની ટફ યોજના ચાલુ
રાખવાની માંગ કરી રહ્યા છ� તેવામાં
સરકાર નવી યોજના �ોડક્શન િલંક્ડ
ઇન્સે�ન્ટવ લાવવા બાબતે િવચાર કરી
છ�. હજી યોજના લાગુ નહીં થઈ તે
પહેલા જ સુરતમાં અંદરખાનેથી તેનો
િવરોધ શરૂ થઈ ગયો છ�.

નવી ��મ બાબતે ઉ�ોગકારોની મી�ટ�ગ યો�શે
�ફઆસ્વી પ્રમુખ ભરતભાઈ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું તે સરકાર દ્વારા ટફ
યોજના અચાનક બંધ કરી દ�વાતાં અનેક ઉદ્યોગકારોના માથે આભ
તૂટી પડ્યું છ�. એડવાન્સ મશીનરીસ માટ� મોટું રોકાણ કરીને બેસેલાં
એમએસએમઈ ઉદ્યોગકારો અટવાઈ પડ્યાં છ�. બી� તરફ પીએલઆઈ
ડ્રાફ્ટ નોટ બહાર પાડવામાં આવી છ� જેનો સુરતના વીવ�ગ-નીટ�ગ અને
સ્પીન�ગ સિહત એમ્બ્રોઈડરીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલાં તમામ સ્ટ�ક
હોલ્ડરોનો ખુલ્લો િવરોધ છ�. આ મુદ્દ� �ફઆસ્વીની આગેવાનીમાં સોમવાર
અથવા મંગળવાર� ચેમ્બર ઓફ કોમસર્માં સ્ટ�ક હોલ્ડરોની િમટ�ગ યોજવાની
છ�. જેમાં બ્લેક આઉટ પીરીયડ માટ� સવર્પ્રથમ સરકાર બેક ડેટથી જ એક
નોટીફ�ક�શન બહાર પાડે તેવી ચચાર્ઓ કરી માંગણી કરવામાં આવનાર છ�.

સૂ�ોના જણાવ્યા અનુસાર,
ટફ યોજનાના મળતી સબિસડીને
કારણે ઉ�ોગકારોને નવી મશીનરી
ખરીદવામાં સરળતા રહે છ�. 31
માચર્ના રોજ ટફ યોજના પુરી થઈ
ગઈ હતી. તેની સામે સરકારી

નવી યોજના હજી સુધી જાહેર કરી
નથી. ઉ�ોગકારો જુની ટફ યોજના
ચાલુ રાખવાની માંગ કરી રહ્યા છ�.
તે દરિમયાન સરકાર નવી યોજના
�ોડક્શન િલંક્ડ ઇન્સે�ન્ટવ �સ્કમ
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

એક તરફ ‘હર ઘર િતરં ગા’ અને બી� તરફ �યારામ� ૮૨
ફૂટના થ�ભલા પર ૬ માસથી રા�ટ� �વજ ફરકાવાયો નથી

સુરતથી હર ઘર િતર�ગા
યાત્રા અિભયાનનો
શુભાર�ભ કરી તે જ
�દવસે સીએમ વ્યારા
પહ�ચ્યા હતા, પણ તેની
કોઈ દરકાર ન લેવાઈ
હર ઘર િતર�ગાની
યાત્રાને સફળ
બનાવવાના દાવા કરનાર
અિધકારીઓને અહ�
એક િતર�ગો લગાવવાની
ફ�રસદ મળી નથી!

વ્યારા: વ્યારા નગરમાં ઉનાઇ
સક�લ પર આશરે ૨ લાખના ખચ�
િજલ્લાનો સૌથી �ચો આશરે ૮૨
ફૂટનો સ્તંભ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
જેમાં આશરે રૂ. ૧.૫ લાખનાં ખચ�
ફાઉન્ડ�શન, રૂ.૧.૮૫ લાખનાં ખચ�
રાષ્�ધ્વજ ૨૪ કલાક લહેરાવે તે
માટ�ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
આ ધ્વજ થોડાક સમય બાદ ફાંટી
જતા તેને ઉતારી લેવાયો હતો, જેનો
થાંભલો આજે પણ અડીખમ છ� પણ
તેની ઉપર રાષ્�ધ્વજ નથી. સરકારના
હર ઘર િતરંગા યા�ા અિભયાન વચ્ચે
વ્યારામાં આશરે ૮૨ ફૂટનો થાંભલો
આશરે ૬ માસથી રાષ્�ધ્વજ િવનાનો

છ�. પણ આ ધ્વજ િવનાનો થાંભલો નજરે પ�ો નથી !
િજલ્લાનાં એક�ય ઉચ્ચ અિધકારીઓની
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

અનાવલ-વ�સદા પંથકમ�
2.9ની તી�તાનો ભૂકંપ

બપોર� ૧: ૨૯ કલાક�
�રદાર આંચકો
અનુભવાયો
એપી સેન્ટર વાંસદાના
ભીનાર ગામ પાસે
૨૦.૮૦૭ લે�ટટ્યુડ અને
૭૩.૩૩૩ લ�ગીટ્યુડ પર
ભૂક�પની ડેપ્થ ૧૪.૯
�કલોમીટર અને તીવ્રતા
૨.૯ ન�ધાઇ

અનાવલ, વાંસદા: મહુવાના
અનાવલ તેમજ આજુબાજુનાં ગામોમાં
શુ�વારે બપોરે ભૂક�પના આંચકાનો
અનુભવ થતાં �ામજનો ભયભીત

૨.૯ની તી�તાના
આંચકાથી ડરવાની
જ�ર નથી

આ ૨.૯ ની તીવ્રતાના ભૂક�પના
આચકાને લઇ હાલ વાંસદા
તાલુકામાંથી કોઇ ગંભીર નુકશાની
થઇ હોય એવું �ણવા મળ્યું નથી,
આટલી તીવ્રતાના ભૂક�પથી ડરવાની
જ�ર નથી.
- નાયબ મામલતદાર, િપયૂષ પટ�લ
બની ગયા હતા અને જીવ બચાવવા
ઘરની બહાર દોટ લગાવી હતી. બીજી
તરફ વાંસદા તાલુકામાં પણ ભૂક�પ
અનુભવાતાં લોકોમાં ભયનો માહોલ
છવાયો હતો. મહુવામાં ભૂક�પનો
અનુસંધાન પાના પાંચ પર

