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શિનોર તાલુકાના મોટા ફોફશિયા ગામે વારી 
ગૃહની 60 વર્ષ જૂની પાણીની ટાંકી જજ્ષરીત

સંખેડા હાંડોદમાં સબ 
યાડ્ડમાં ચોથા શદવસે 

ખેડૂતોને વટાવ મુદ્ે જીત
(પ્રતિતિધી)  સંખેડા, િા.૨૪
સંખેડા િાલુકા મવેાસ તવસિારિા 

ખેડૂિોિો વટાવ પ્રથા દરૂ કરવા માટે 
જ ેભખૂ હડિાલ પર ઉિરાયા હિા િમેિે 
વપેારીઓ દ્ારા પારિા કરાવી સુખિ 
અંિ લાવરા. સંખેડા િાલુકા મવેાસ 
તવસિારિા ખેડૂિો દ્ારા છેલલા ત્રણ 
તદવસથી વટાવ પ્રથા દરૂ કરવા માટે 
ભખૂ હડિાલ પર ઉિરાયા હિા િેમિો 
વેપારીઓ િમેજ તજલલા ખેિીવાડી 
અતધકારી દ્ારા પારણા કરાવી સુખદ 
અંિ લાવરા હિા. તજલલા ખેિીવાડી 
અતધકારી દ્ારા જણાવવામાં આવરુ ંહિંુ 
કે ખેડૂિ કતમટીિા પાંચ સભરો,સરકારી 
પ્રતિતિતધ િમેજ વેપારી પ્રતિતિતધ 
દ્ારા એક બેઠકિુ ંઆરોજિ કરવામાં 
આવરુ ં અિ ે ખેડૂિોિા તહિમાં વટાવ 
પ્રથા સદિંર માટે બંધ કરવામાં આવી 
છે અિ ેખેડૂિોિ ેપમેનેટ આરટીજીએસ 
િમેજ પચાસ હજાર સુધીિુ ંરોકડ પમેનેટ 
કરવામાં આવશે.ખેડૂિ તહિ રક્ષક 
સતમતિ દ્ારા છેલલા 20 તદવસથી જે 
વટાવ પ્રથા દરૂ કરવા માટે આદંોલિ 
ચાલી રહંુ હિુ ંિિેો આજ ેસુખદ અંિ 
આવરો હિો. જ ે આખા છોટાઉદપેરુ 
તજલલામાં વટાવ પ્રથા સદિંર બંધ 
કરવામાં આવી છે.

(પ્રતિતિધી)  ફિેપુરા, િા.૨૪
ફિેપુરાિા મોટીિાદુકણ ગામે 

ચપપુિા ઘા મારી મોિ િીપજાવી 
ભાગી જિાર બે આરોપીઓિે 
ફિેપુરા પોલીસ દ્ારા ગણિરીિા 
તદવસોમાં ઝડપી પાડ્ા. િા-16 
સોમવારિા રોજ મોટીિા દુકાિ ગામે 
માિતસંગ ખેમા ડામોરિે તરાં વાંસિા 
પૂજિિા પ્રોગ્ામમાં રઘુિાથ િેરતસંગ 
ડીંડોર વાસિુપૂજિમાં આવેલ હિો 
િેમાં મોટી િાદુકણિા મહેશ ભાથી 
ડીંડોર અિે મહેનદ્ર ભાથી ડીડોર આ 
બંિે જણાએ રઘુિાથ િેરતસંગ ઉપર 
જીવલેણ હુમલો કરેલ અિે ચપપુિા 
ઘા ગળામાં અિે શરીરે ઉપરા ઉપરી 

કરિા રઘુિાથ િેરતસંગિું સથળ ઉપર 
જ મોિ તિપજરું હિું અિે આ બંિે 
આરોપીઓ ભાગી છૂટ્ા હિા. ફિેપુરા 
પી.એસ.આઇ જી.કે .ભરવાડ િથા 
સટાફ દ્ારા ગુિો િોંધી આરોપીઓિે 
પકડવા માટે અલગ અલગ ટીમો 
બિાવી સિિ િપાસ હાથ ધરી 
ખાિગી િેમજ અંગિ બાદમીદારોિી 
રાહે અિે ટેકતિકલ સોસયાિા આધારે 
ગણિરીિા તદવસોમાં આરોપીઓ 
સુધી પહોંચી આરોપીઓિી ઝડપી 
પાડી કારદેસરિી કારયાવાહી કરવામાં 
આવેલ છે આરોપીઓિે ત્રણ 
તદવસિી કસટડી રરમાનડ હેઠળ 
રાખવામાં આવેલ છે.

(પ્રતિતિધી)  દાહોદ, િા.૨૪
દાહોદ શહેરમાં એક ૮૦ વર્ષીર વૃધધાિે 

બે અજાણરા ઈસમોએ વૃધધાએ હાથમાં 
પહેરલે સોિાિી બંગડીઓ પટાવી, 
ફોસલાવી પડાવી લઈ ફરાર થઈ જિાં 
પથંકમાં ચકચાર મચી જવા પામી હિી. 
ગોદી રોડ ખાિ ેરહેિાં એક ૮૦ વર્ષીર 
વૃધધા પોિાિા તવસિારમાંથી ચાલિાં 
પસાર થઈ રહાં હિાં િ ેસમર ેવૃધધા 
પાસે બે અજાણરા ઈસમો આવી વૃધધાિે 
કહેવા લાગલે કે, હાલ એક બિાવ બનરો 
છે અિે આગળ પોલીસ િપાસ કરી રહી 
છે માટે િમ ેજ ેસોિાિી બંગડીઓ પહેરી 
છે િ ેકાઢી લઈ પોિાિા પસયામાં મકુી દો, 

િહીંિર પોલીસ દડં ફટકારશે, િમે કહી 
વૃધધા હાથમાં પહેરી રાખેલ સોિાિી 
બંગડીઓ કઢાવી એક કાગળમાં લપટેી 
લઈ બે અજાણરા ઈસમોએ વૃધધાિી િજર 
ચકુવી કાગળમાં લોખંડિી બંગડીઓ 
પસયામાં મકુી દઈ સોિાિી બંગડીઓ લઈ 
અજાણરા ઈસમો ફરાર થઈ ગરાં હિાં. 
વૃધધા જરાર ેઘર ેજઈ પસયામાં કાગળમાં 
રહેલ બંગડીઓ જેાિા લોખંડિી હોવાિું 
જણાઈ આવિાં પરરવારજિોિ ે જાણ 
કરી હિી વૃધધાિા પરરવારજિો દાહોદ 
પોલીસ મથકે જઈ આ મામલે ફરરરાદ 
િોંધાંવિાં પોલીસે અજાણરા બે ઈસમોિી 
િપાસિો ધમધમાટ આરભં કરાયા છે.

મોટીનાદુકણમાં ચપપુના ઘા મારી 
મોતને ઘાટ ઉતારનાર બે ઝડપાયા

‘બંગડીઓ કાઢી પસ્ષમાં મુકી દો, નહીંતર 
પોલીસ દંડ ફટકારિે’ તેમ કહી લંૂટ

પરિવાિજનો સહિત ગ્રામજનોમરાં હિંતરાનો મરાિોલ છવરાયો
(પ્રતિતિતધ)  દાહોદ, િા.૨૪

દાહોદ તજલલાિા ઝાલોદ 
િાલુકામાં આવેલ માછણિાળા 
ડેમ ખાિે એક ૧૫ વર્ષીર રુવક 
અકસમાિે ડુબી જિાં આ રુવક 
ચોવીસ કલાક તવિી ગરાં બાદ પણ 
ડેમમાં િેિી કોઈ ભાળ િ મળિાં 
પરરવારજિો સતહિ ગ્ામજિોમાં 

તચંિાિો માહોલ છવાઈ ગરો 
છે. રુવકિે શોધવા માટે એિ.ડી.
આર.એફ. િી ટીમ સતહિ 
સથાિીક િરવૈરાઓ સિિ પ્રરાસો 
કરી રહાં છે. ગિરોજ સવારિા 
૧૧ વાગરાિા આસપાસ ઝાલોદ 
િાલુકાિા વગેલા ગામે રહેિાં ૧૫ 
વર્ષીર રશ િામક રુવક ઝાલોદ 
િાલુકામાં આવેલ માછણિાળા 
ડેમમાં ડુબી જિાં ઘટિાિે પગલે ડેમ 
ખાિે પરરવારજિો િેમજ ગ્ામજિો 
ઉમટી પડ્ાં હિાં. પ્રથમ સથાિીક 

િરવૈરાઓ દ્ારા રુવકિી ડેમમાં 
શોખખોળ હાથ ધરી હિી પરંિુ 
રુવકિો કોઈ પત્ો િ લાગિાં આ 
મામલે પરરવારજિોએ સથાિીક 
પોલીસિે જાણ કરી હિી. સથાિીક 
પોલીસ મામલિદારિી ટીમ સાથે 
ડેમ ખાિે પહોંચી હિી. ઘટિાિે 
પગલે સથાિીક ફારર ફાઈટરિી 
ટીમ પણ ઘટિા સથળે દોડી ગઈ 
હિી અિે કલાકો સુધીિા ભારે 
જહેમિ બાદ પણ રુવકિો કોઈ પત્ો 
િ લાગિાં આખરે પોલીસ િેમજ 

સથાિીક વહીવટી િંત્રિે વડોદરાિી 
એિ.ડી.આર.એફ.િી ટીમિે 
બોલાવવાિી ફરજ પડી હિી તરારે 
એિ.ડી.આર.એફ.િી ટીમ દ્ારા પણ 
ડેમમાં ભારે શોધખોળ હાથ ધરી 
િેમ છિાંર રુવકિો હાલ સુધી કોઈ 
પત્ો લાગરો િથી. ઘટિાિે પગલે 
પરરવારજિોમાં તચંિાિા વાદળો 
છવાઈ ગરાં છે. હાલ એિ.ડી.
આર.એફ. તવગેરેિી ટીમ દ્ારા 
સિિ ડેમમાં રુવકિી શોધખોળ 
હાથ ધરી રહી છે.

ઝાલોદિાં િાછણનાળા ડેિિાં ્ુવક તણા્ો 
NDRFની ટીિ અને સથામનકોની શોધખોળ જારી

ઝાલોદ તાલુકાિાં કલાકો સુધીની ભારે જહેિત બાદ રણ ્ુવકનો કોઈ રત્ો નથી

(પ્રતિતિધી)  ગોધરા, િા.૨૪
ગોધરા ખાિે રાષ્ટ્ીર બાતલકા તદવસ િથા સશકિ 

અિે સુપોતર્િ રકશોરી મેળાિું કરારું આરોજિ બેટી 
બચાવો,બેટી પઢાવો િેમજ પૂણાયા રોજિા હેઠળ કરારુ હિુ.
જરારે વહાલી દીકરી રોજિા અંિગયાિ લાભાથષીઓિે મંજૂરી 
હુકમ હિા.

પંચમહાલ તજલલામાં મતહલા અિે બાળ તવકાસ 
તવભાગ િથા આઈ.સી.ડી.એસ શાખાિા સંરુકિ ઉપક્રમે 
બેટી બચાવો,બેટી પઢાવો િેમજ પૂણાયા રોજિા હેઠળ 
સવાતમિારારણ મંતદર હોલ, ગોધરા ખાિે રાષ્ટ્ીર બાતલકા 
તદવસ િથા સશકિ અિે સુપોતર્િ રકશોરી મેળાિું 
આરોજિ કરારું હિું.આ પ્રસંગે ઉપસસથિ રકશોરીઓિે 
અતધકારીઓ, પદાતધકારીઓ દ્ારા તવતવધ મતહલાલક્ષી 
રોજિાઓ તવશે માતહિી િથા માગયાદશયાિ આપવામાં 
આવરું હિુ. સાથે  વહાલી દીકરી રોજિા અંિગયાિ 
તવતવધ લાભાથષીઓિે મંજૂરી હુકમ અપારા હિા. પૂણાાં 
રકશોરીઓિે પૂણાાં તશલડ, પૂણાાં કપ િથા આઈ.ટી.આઈ 
અિે શાળા પ્રવેશ કરેલ રકશોરીઓિે પ્રમાણપત્ર આપીિે 
સનમાિ કરવામાં આવરું હિું. આ સાથે  પ્રતિજ્ા, તસગિેચર 
પોઈનટ િથા સેલફી પોઇનટિું પણ આરોજિ કરારું હિું. 
આ પ્રસંગે િાલુકા પંચારિ પ્રમુખ સંગીિાબેિ બારીઆ, 

તજલલા પંચારિ દંડક અરતવંદતસંહ પરમાર,સામાતજક 
નરાર સતમતિ ચેરમેિ મણીબેિ, તજલલા અિે િાલુકા 
પંચારિિા સભરઓ,મતહલા અિે બાળ તવકાસ અતધકારી   
માધવીબેિ,પ્રોગ્ામ ઓરફસર   રમીલાબેિ, દહેજ પ્રતિબંધક 
સહરક્ષણ અતધકારી રકરણબેિ િરાલ સતહિ તવતવધ 
તવભાગોિા અતધકારી ઓ સતહિ મહાિુભાવો ઉપસસથિ  
રહા હિા.

(પ્રતિતિધી)  ગોધરા, િા.૨૪
મોરવા હડફ િાલુકાિા  વંદેલી 

અિે ગોધરા િાલુકાિા મોટીકાંટડી 
ખાિે પ્રાકૃતિક ખેિી અંગે એક 
તદવસીર ખેડુિ િાલીમ રોજાઈ હિી. 
અહીં ઉપસસથિ ખેડૂિોિે બાગારિી 
ખેિીમાં પ્રાકૃતિક ખેિી િેમજ 
બાગારિ તવભાગ હસિક ચાલિી 
તવતવધ સહારલક્ષી રોજિાઓ િેમજ 
સથાતિક પાકો તવશે માગયાદશયાિ પુરૂ 
પાડ્ું હિું. મોરવા(હ) િાલુકાિા 
વંદેલી ખાિે િેમજ ગોધરા િાલુકાિા 
મોટીકાંટડી ખાિે “બાગારિી પાકોમાં 
પ્રાકૃતિક કૃતર્ પરીસંવાદ” અંિગયાિ 
એક તદવસીર ખેડુિ િાલીમ તશબીર 
રોજાઈ હિી. આ કારયાક્રમ તજલલાિા 
બાગારિ તવભાગ, તજલલા ખેિીવાડી 
તવભાગ,આતમા કચેરીિા સંરુકિ 
ઉપક્રમે રોજારો હિો. આ પ્રસંગે 
તવર્ર તિષ્ણાંિ િરીકે કૃતર્ તવજ્ાિ 
કેનદ્ર વેજલપુર ખાિેથી ડૉ. રાજકુમાર 

િથા ડૉ. જરપાલતસંહ જાદવે કૃર્ીમાં 
વૈજ્ાતિક બાબિોિી માતહિી ખેડૂિોિે 
પૂરી પાડી હિી. આ સાથે તવતવધ 
અતધકારી કમયાચારીઓએ બાગારિી 
ખેિીમાં પ્રાકૃતિક ખેિી િેમજ 

બાગારિ તવભાગ હસિક ચાલિી 
તવતવધ સહારલક્ષી રોજિાઓ િેમજ 
સથાતિક પાકો તવશે માગયાદશયાિ 
પુરૂ પાડ્ું હિું. આ પ્રસંગે બહોળી 
સંખરામાં ખેડૂિો ઉપસસથિ રહા હિા.

ગોધરામાં રાષ્ટ્ીય બાશલકા શદવસ-સિકત 
અને સુપોશરત કકિોરી મેિો યોજાયો

ગોધરાના મોટીકાંટડીમાં પ્ાકૃશતક ખેતી 
અંગે એક શદવસીય ખેડૂત તાલીમ યોજાઈ

બેટી બચાવો,બેટી રઢાવો તેિજ રૂણા્પ ્ોજના હેઠળ ખેડૂતોને બાગા્તી ખેતીિાં પ્ાકૃમતક ખેતી તેિજ બાગા્તી ખેતીિાં િાટે િાગ્પદશ્પન અરા્ું

દાહોદિાં વૃધધાની બે ઈસિોએ સોનાની બંગડીઓ લઇ ફરાર

(પ્રતિતિધી)  છોટાઉદેપુર, િા.૨૪
છોટાઉદપેરુ તજલલાિા વજપેરુથી 

જંાબલી ગામિ ેજોડિો રોડિુ ંકામ ખોટી 
જગરાએ ચાલુ કરલે છે. જ ેસવવે મજુબ 
કરવા ગ્ામજિો દ્ારા તજલલા તવકાસ 
અતધકારી અિ ે તજલલા કલેકટરિે 
લેતખિમાં રજઆુિ કરવામાં આવી 
છે. કવાંટ િાલુકા ખાિ ે પ્રધાિમતં્રી 
ગ્ામ સડક રોજિા હેઠળ વજપેરુ અિે 
જંાબલી ગામિ ેજોડિો રોડ કામ ચાલુ 
કરલે છે. આર સી સી રોડ 22 લાખિા 
ખચવે પટેલ ફતળરાથી ગમોણ ફતળરાિે 
જોડિો રોડ બિાવલે છે. રોડ ઉપર 

ડામર રોડ બિાવવાિંુ કામ ચાલુ છે. 
આરસીસી રોડ પહેલથીજ બિાવલે 
હિો. વહીવટી હોદ્દેારો પોિાિી 
મિમાિી કરીિ ેડામર રોડ બિાબે છે. 
િાલુકા તવકાસ અતધકારી, િલાટી િેમજ 
મતહલા સરપચંિા પતુ્રિ ે ટેતલફોતિક 

અિે મૌતખક રજઆુિ કરવા છિાં 
અમારી કોઈ રજઆુિ ગ્ાહ રાખરા 
વગર પોિાિી મિમાિી મજુબ કામ 
ચાલુ રાખેલ છે. જ ેસરકારી રોજિાિો 
દરૂ ઉપરોગ કરિા સપષ્ટ દખેાર છે. 
આ અમારી રજઆુિ બાબિ ેગભંીર 
િોંધ લેવામાં આવ ેઅિ ેગ્ામજિોિી 
માગ મજુબ સંિોર્કારક તિણયાર 7 
તદવસમાં લેવામાં આવ ે જો અમારી 
માંગ સવીકારવામાં િતહ આવ ે િો 
અમો ગ્ામજિો આદંોલિ કરીશંુ અિે 
િાતકાતલક કામ અટકાવીશંુ િેમ આપલે 
લેતખિ રજઆુિ પત્રમાં જણાવરુ ંછે.

જજલ્ા કલેકટર દ્રારરા હજલ્રાનરા બોડેલી ખરાતે રરાષ્ટ્રધવજ ફરકરાવવરામરાં આવશે
(પ્રતિતિધી)  છોટાઉદેપુર, િા.૨૪
છોટાઉદેપુરમાં પ્રજાસત્ાક તદિિી ઉજવણી 

અથવે સરકારી ઇમારિો ઉપર રોશિીિો ઝગમગાટ  
જોવા મળરો. 

છોટાઉદેપુર તજલલાિા વડામથક છોટાઉદેપુર ખાિે 
આવિાર 26 મી જાનરુઆરી પ્રજાસત્ાક તદિિી ભવર અિે 
દબદબાભેર ઉજવણી અથવે વહીવટી િંત્ર દ્ારા તજલલા સેવા 
સદિ કચેરી િથા તજલલાિી કચેરીઓિે રોશિીથી સજાવી 
દેવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે અંગ્ેજોિા રાજમાંથી દેશિે 
આઝાદી અપાવિાર અિે દેશ માટે બતલદાિ આપિાર 
વીર શહીદોિે રાદ કરી શ્રદાંજતલ આપવામાં આવશે. 
અિે ગવયા સાથે રાષ્ટ્ધવજ ફરકાવી રાષ્ટ્ધવજ િે સલામી 
આપવામાં આવશે. તજલલા કલેકટર દ્ારા તજલલાિા બોડેલી 
ખાિે રાષ્ટ્ધવજ ફરકાવવામાં આવશે. જેિા આગોિરા 
આરોજિ અથવે િૈરારીઓ આરંભી દેવામાં આવી છે. 
િગરમાં આવેલી સરકારી ઇમારિો ઉપર રોશિી કરી 
દેવામાં આવી છે. જે િજારો ભવર લાગી રહો છે.

છોટાઉદેપુર તજલલાિા બોડેલી ખાિે રોજાિારા તજલલા 
કક્ષાિા પ્રજાસત્ાક પવયાિી ઉજવણી દરતમરાિ રંગારંગ 
સાંસકૃતિક કારયાક્રમોિું આરોજિ પણ તજલલા વહીવટીિંત્ર 

દ્ારા કરવામાં આવરું છે. આ ઉપરાંિ તજલલામાં સવયાશ્રેષ્ઠ 
કામગીરી કરિાર કમયારોગીઓ િેમજ તસતદવંિોિે 
પ્રમાણપત્રો આપીિે િવાજવામાં આવશે. સાથે સાથે 
છોટાઉદેપુર તજલલાિા 6 િાલુકાઓમાં પણ સરકારી 
ઇમારિો િે રોશિીથી સજાવી દેવામાં આવી છે. અિે સાથે 
સાથે ઠેર ઠેર જગરાએ શાળાઓમાં સાંસકૃતિક કારયાક્રમો, 
દેશ ભસકિિા ગીિો, વગેરે િું આરોજિ કરવામાં આવશે 
સમગ્ તજલલામાં રાષ્ટ્ીર પવયાિે ઉજવવા િાગરરકોિે ભારે 
ઉતસાહ જોવા મળી રહો છે.

પાણીની ટરાંકીનરા દરેક કોલમ અને બીમ પરથી પલરાસટર ઉખડી જઈ તેનરા સહિયરા દેખરાય છે
અજિકાિીઓ તવરરત પગલરાં ભરી જોખમી પરાણી ની ટરાંકી ને દૂર કરે તેવી ગ્રામજનોની પણ  ઉગ્ મરાંગ

(પ્રતિતિધી)  તશિોર, િા.૨૪
તશિોર િાલુકાિા મોટા ફોફતળરા 

ગામે વારી ગૃહિી 60 વર્યા કરિા વધુ 
જૂિી ઊંચી પાણીિી ટાંકી જજયારીિ 
હાલિમાં થરેલ છે િેિે િોડી પાડવાિી 
કારયાવાહી િહીં કરાિા મુખરમંત્રી 
ઓરફસ દ્ારા જાહેર કરેલ વોટસએપ 
મોબાઇલ િંબર ઉપર ફોટા સતહિિી 
રજૂઆિ કરી અિે અતધકારીઓિે 
પણ આ અંગે રજૂઆિ કરેલ છે. 

જજયારીિ િિે તબસમાર બિેલી તબિ 
ઉપરોગી પાણીિી ટાંકી િોડવા માટે 

કોઈ હોિારિિી રાહ જોવાઈ રહી 
છે. રાજર સરકાર દ્ારા પંચારિી 
રાજમાં ગ્ામસભાિે સવવોપરી માિી 
િેમાં રજૂ થરેલા પ્રશ્ો િે પ્રાથતમકિા 
આપવાિી હોર છે. 

તશિોર િાલુકાિા મોટા ફોફતળરા 
ગામિી વારી ગૃહિી 60 વર્યા ઉંચી 
પાણીિી ટાંકીિો મુદ્ો રોજાિી 
ગ્ામ સભામાં વારંવાર લેવા છિાર 
િેિે િોડી પાડવાિી કોઈ કારયાવાહી 
તિરતમિ િલાટી િ હોવાિે કારણ ે
થિી િથી હાલ આ પાણીિી ટાંકીિા 
દરેક કોલમ અિે બીમ પરથી 
પલાસટર ઉખડી જઈ િેિા સતળરા 
દેખાર છે ગમે તરારે આ પાણીિી 
ટાંકી િૂટી શકે િેમ છે અિે િજીકમાં 
આંગણવાડી કેનદ્ર છે બાજુમાં રહેઠાણ 
છે સામે હાઈસકકૂલ છે અિે પાણીિી 
ટાંકી પાસેથી અવર જવર માટે રસિો 
છે માિવ અિે પશુઓિી આવિ 
જાવિ રહેિી હોર મોટી હોિારિ 
સજાયાર એવી શકરિા િે લઈિે મોટા 
ફોફતળરાિા જાગૃિ િાગરરકે િેિા 

ફોટા સતહિિી મુખરમંત્રી કારાયાલર 
દ્ારા જાહેર કરેલ કમપલેિ વોટસએપ 
મોબાઇલ િંબર ઉપર રજૂઆિ કરેલ 
છે અિે સાથે સાથે િાલુકા તજલલાિા 
ઉચ્ચ અતધકારીઓિે પણ િલાટી 
િવા ચૂંટારેલા સરપંચોિે કોઈક 
માગયાદશયાિ આપિા િ હોર િેમજ 
િલાટીઓ તિરતમિ રીિે હાજર િ 
હોર ગ્ામ પંચારિિા સત્ાધીશો 
પણ આ અંગે કઈ કરી શકિા િહી 
હોવાિી રજૂઆિો કરેલ છે. છેલલા 
26 વર્યા કરિાં વધુ સમરથી તબિ 
ઉપરોગી મોટા ફોફતળરા િી આ 
ઉંચી પાણીિી ટાંકી િોડવાિી કોઈ 
કારયાવાહી િ થિા જાણે કોઈ હોિારિ 
સજાયાર િેિી રાહ જોિા હોર િેમ 
બહેરા,મૂંગાબિી કુંભકણયા િી તિદ્રામાં 
હોર િેમ અતધકારીઓ આ બાબિે 
કોઈ પગલાં િા ભરિા હોવાિું બહાર 
આવેલ છે.અતધકારીઓ આ બાબિે 
તવરરિ પગલાં ભરી જોખમી પાણી 
િી ટાંકી િે દૂર કરે િેવી ગ્ામજિો 
િી પણ ઉગ્ માંગ છે.

વજેપુરથી જાંબલી ગામના રોડનું સવવે મુજબ 
કામ કરવા શજલલા કલેકટર-ડીડીઓને રજુઆત

છોટાઉદેપુરમાં પ્જાસત્ાક શદનની ઉજવણીને 
લઇ સરકારી ઇમારતો પર રોિનીનો ઝગમગાટ

બોડેલીના ખોકડયા પાણેજ 
શરિજ પાસે વાહને વૃદ્ધ 

મશહલાને અડફેટે લેતા મોત
(પ્રતિતિધી)  બોડેલી, િા.૨૪
બોડેલી િાલુકાિા ખોરડરા પાણેજ 

તરિજ પાસે અજાણરા વાહિે વૃદ 
મતહલાિે અડફેટે લેિા વૃદ મતહલાિંુ 
સારવાર દરતમરાિ મોિ િીપજરું છે 
જરારે બિાવિે લઇ બોડેલી પોલીસ 
મથકે ગુિો િોંધારો છે. 

સણીરાિદ્રી ગામે રહેિી મધુબેિ 
શિાભાઈ િડવી ઉ. વ 50 બોડેલી 
િાલુકાિા ખોરડરા - પાણેજ ગામ 
પાસે ગિ િા 19-1-23 િા રોજ 
ચાલિા પસાર થઈ રહા હિા િે 
દરતમરાિ અજાણરા વાહિે મધુબેિિે 
અડફેટે લેિા મધુબેિ રોડ પર 
પટકાિા માથા સતહિ શરીરિા અનર 
ભાગે ગંભીર ઇજા થઈ હિી જરારે 
બિાવિી જાણ આસપાસિા લોકોિે 
થિા સથળ પર ઉમટી પડ્ા હિા અિે 
સરકારી એમબરુલસિે જાણ કરિા 
મધુબેિિે િાતકાતલક એમબરુલનસ 
મારફિે બોડેલીિી સરકારી દવાખાિે 
ખાસેડવામાં આવરા હિા જરાં 
સારવાર દરતમરાિ ગિ િા 22/1/23 
િા રોજ રાત્રી સમરે મોિ િીપજરું 
હિું બોડેલી પોલીસ મથકે  ફરરરાદ 
િોંધાવિા પોલીસે અજાણરા વાહિ 
ચાલક સામે ગુિો િોંધી વધુ િપાસ 
હાથ ધરી છે.

નકલી પોલીસ બરાદ િવે નકલી આરોગય શરાખરાનરા ઇનસપેકટરો બનીને વેપરારીને લૂંટી રહ્રા છે
ગરિયાઓ જતરા જતરા ફૂડ લરાઇસનસ લઈ જવરા મરાટે તરાકીદ કરી ગયરા િતરા

(પ્રતિતિધી)  તશિોર, િા.૨૪
તશિોર િાલુકાિા િાલુકા મથક 

તશિોર, સાધલી િથા સેગવા 
મુકામે ઘણી ખાણીપીણિી લારીઓ 
વાળા િથા હોટલો વાળા લારસનસ 
ધરાવિાિા હોવા છિાં અખાદ્ય 
િાસિા પાણીિી રેકડીઓ ચલાવી 
રહા છે. 

િેિો લાભ લઈ આજે બે 
ગઠીરાઓ ફૂડ ઇનસપેકટરિો રોફ 
જમાવીિે રોકડી કરીિે િવ દો ગરારા 
થઈ ગરા છે. તશિોર િાલુકામાં 
િકલી પોલીસો દ્ારા િોડપાણીિા 
રકસસા બનરા, પછી વોતશંગ પાવડર 

વેચિારા ઘરોમાં ઘૂસીિે સોિાિા 
દાગીિાિી ઉઠાંિરીિા રકસસા,પછી 
હાલમાં ખાણી પીણીિી લારીઓ 
િથા તબિકારદેસર હોટલોમાં ફુડિા 
લાઇસનસ વગર ધંધો કરિારા 
તશિોર, સાધલી િથા સેગવામાં 
તબલાડીિા ટોપિી જેમ િીકળી 
ગરા છે. તદવાળીિા િહેવારોમાં ફૂડ 
ઇનસપેકટરો આવા ગામોમાં આવીિે 
તદવાળીિી બોિી લઈ જિા હોર 
છે. જેિા કારણે આવા ખાણીપીણી 
વાળા બેફામ બિીિે અખાદ્ય ચીજ 
વસિુઓિે ભેગી કરીિે લોકોિા 
આરોગર સાથે ખીલવાડ કરી રહા 
છે. તશિોર િાલુકાિા સેગવા અિે 
સાધલી મુકામે સાંજિા સમરે 
ખાણીપીણીિી લારીવાળા પાસે બે 
અજાણરા ગરઠરાઓએ આવીિે ફૂડ 
ઇનસપેકટરિો રોફ જમાવી રોકડી 
કરી ગરા હિા. અિે જિા જિા ફૂડ 
લાઇસનસ લઈ જવા માટે િાકીદ કરી 
ગરા હિા જેથી કોઈિે શંકા કુશંકા 
વરાપે િહીં. આવા લારીવાળાિો 
સંપક્ક સાધિા પોિે લંૂટારા હોવાિી 

વાિ કહેવા િૈરાર િથી પરંિુ 
પોિાિી પાસે ફુડિું લાઇસનસ િથી 
એ વાિ સવીકારે છે. સાધલી મુકામે 
ખરી તવસિારમાં સાંજિા ચાર વાગરા 
પછી આવી લારીઓ ઊભી થઈ જાર 
છે િથા ખાણીપીણીિા રતસરાઓ 
ખાવા પીવા માટે ઉમટી પડે છે. 
વડોદરા તજલલાિા ફુડ ઇનસપેકટરો 
આવી ખાણીપીણીિી લારીઓ ઉપર 
તજલલામાં િવાઇ લાવીિે લોકોિા 
આરોગર સાથે ખીલવાડ કરિારા 
સામે પગલાં ભરે એ જિ તહિ 
માટે અતિ જરૂરી બિેલ છે, અિે 
િેઓિે મળિો સરકારી પગાર સાચી 
ફરજ બજાવી સાથયાક બનરો ગણાશે. 
તદવાળીિી બોણી એ અલગ ચીજ 
વસિુ છે જરારે બારેમાસ વેચાિો 
આવો અખાદ્ય ખોરાક એ લોકોિા 
આરોગર માટે જોખમ કારક હોર 
પોિાિી ફરજ બજાવે એ આ 
સમરિી માંગ છે. ગરઠરાઓ જે 
લારીઓ વાળાિા પૈસા લઈ ગરા 
છે િે લારીઓ વાળા કોઠીમાં માંઢુ 
ઘાલીિે રડી રહા છે.

ખાણીપીણીની લારીઓ વાિા પાસેથી નકલી 
ફૂડ ઇન્સપેકટર બનીને રોકડી કરી ગયા 

મશનોર, સાધલી, સેગવા િુકાિે

ગ્ાિ રંચા્તના વહીવટી હોદ્ેદારો રોતાની િનિાની કરીને ડાિર રોડ બનાવે છે

સિગ્ મજલલાિાં રાષ્ટ્ી્ રવ્પને ઉજવવા નાગરરકોને ભારે ઉતસાહ જોવા િળી રહ્ો છે

ડભોઈિાં બેટી બચાવ મદવસની ઉજવણી કરવાિાં આવી
ડભોઇમા ં આર.જી. પડંયા હાઈસ ક્ૂલમાં 
જિલલા આરોગય અજિ્ારીના નજેા હેઠળ 
ડભોઈમા ંબેટી બચાવો  બેટી પઢાવો અને 
ભૃણ હતયા રો્વા અન ેજાગૃજિ લાવવા 
રમુજી રગંલો રગંલીના નાટયસવરપુ ેરિુ 
્રી બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો અને ભૃણ 
હતયા રો્વા  જીસ િર મેં બેટી ઉસ િર મેં 
િનનિનો સંદશેો આપવામા ંઆવયો હિો આ 
્ાય્યક્રમમા ંશાળાના જવિાર્થીઓ, જશક્ષ્ો, 
જિલલા આરોગય અજિ્ારી ડો.ભાવના 
બેન  િોળક્યા, િાલુ્ ા હેલર્ ઓકિસર 
ડો.ગુડીયા રાની, સી.એમ.ટી.સીના પનૂમ 
બેન વોરા શાળાના આચાય્ય  આશા 
વ ્્કરબેન અન ેઆરોગયના ્મ્યચારીઓ 
સજહિ મોટી સંખયામા ં જવિાર્થીઓ હાિર 
રહ્ા હિા અન ે્ ાય્યક્રમન ેસિળ બનાવલે. 
 (તસવીર-દિપક જોષી)

ટાંકીને તોડી રાડવાની કા્્પવાહી નહીં કરાતા િુખ્િંત્રી ઓરફસના વોટસએર રર ફોટા સમહતની રજૂઆત


