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અનુસંધાન... રાના છેલ્ાનું

હો્ ટિટિિ બોર્ડની વેબસાઇિ રરથી 
રાઉન્ોર િરી શિાશે
આ પરીક્ષા મષાટે આવેદનપત્ર ભરષાયા હોર તેવષા પરીક્ષાર્થીઓએ 
હોલ ટટટિટ બોરયાની વેબસષાઈટ gseb.org અર્વષા tst.gsebht.
in પરર્ી શષાળષા દ્ષારષા રષાઉનલોર િરી શિષાશે. શષાળષાઓએ 
પરીક્ષાર્થીઓની હોલ ટટટિટની પ્રિનટ િષાઢી તેની ખરષાઈ િરીને, 
હોલ ટટટિટમષાં પરીક્ષાર્થીની સહી, વરયા પ્શક્િની સહી તેમજ 
આચષારયાનષા સહી પ્સક્ષા િરીને, પરીક્ષાર્થીને આપવષાની રહેશે.

આજથી ૯ મદવસ રૂણા રાટિ્ા ફ્ા્ 
ઓવરમરિજની નીચેનો રસતો બંધ રહેશે 

ડ્રેનરેજની િષામરીરી હોવષાર્ી વૈિલ્પિ રસતષાનો ઉપરોર િરવષા સુરત મનપષા દ્ષારષા અપીલ િરષાઇ 
સુરત : શહેરનષા પ્વપ્વધ 

પ્વસતષારોમષાં ડ્ેનેજની િષામરીરી 
રુદ્ધસતરે હષાર્ ધરવષામષાં આવી 
રહી છે તરષારે આજર્ી પૂણષા 
પષાટટરષા ફ્ લષાર ઓવર પ્રિજ 
નીચેનો રસતો પણ ૯ ટદવસ 
સુધી બંધ િરવષાનો પ્નણયાર 
લેવષામષાં આવરો છે. ડ્ેનેજની 
િષામરીરીને પરલે આ રસતો 
વષાહન - વરવહષાર મષાટે 
રિપ્તબંપ્ધત જાહેર િરવષામષાં 
આવતષાં મહષાનરર પષાપ્લિષા 
દ્ષારષા શહેરીજનોને વૈિલ્પિ 
રસતષાઓનો ઉપરોર િરવષા 
મષાટે અપીલ િરવષામષાં આવી છે. 

સૂત્રો પષાસેર્ી જાણવષા 

મળતી મષાપ્હતી અનુસષાર 
છેલ્ષા િેટલષાિ સમરર્ી સુરત 
મહષાનરર પષાપ્લિષા દ્ષારષા 
શહેરનષા પ્વપ્વધ પ્વસતષારોમષાં 
ડ્ેનેજ નેટવિ્કને વધુ સુદ્રઢ 
બનષાવવષા મષાટેની તજવીજ 
હષાર્ ધરવષામષાં આવી છે. 
જેનષા ભષારરૂપે જ વરષાછષા 
ઝોન પ્વસતષારમષાં સમષાપ્વષ્ટ 
પરવટ પષાટટરષા િેનષાલ રોર 
પર આવેલષા પ્વશ્વિમષાયા જંકશન 
પષાસે આજર્ી ડ્ેનેજની 
િષામરીરી શરુ િરવષામષાં આવી 
છે. જેનષા પરલે આરષામી નવ 
ટદવસ સુધી પૂણષા પષાટટરષા 
ફ્ લષાર ઓવર પ્રિજ નીચેનષા 
ભષારને વષાહન વરવહષાર મષાટે 
બંધ િરવષાનો પ્નણયાર લેવષામષાં 
આવરો છે. 

ઉલ્ેખનીર છે િે, શહેરનષા 
મોટષા ભષારનષા પ્વસતષારોમષાં 
ડ્ેનેજ સપ્હતની િષામરીરીને 
પરલે પીિ અવસયામષાં ટ્ષાટફિ 

જામની સમસરષા શહેરીજનો 
મષાટે મષાર્ષાનષા દુખષાવષા સમષાન 
સષાપ્બત ર્ઈ રહી છે તરષારે હવે 
સષારોલી ટેકસટષાઈલ મષાિકેટ 
પ્વસતષારોને સષાંિળતષા પૂણષા 
પષાટટરષા ફ્ લષાર ઓવર પ્રિજની 
નીચેનો ભષાર પણ ડ્ેનેજની 
િષામરીરી મષાટે બંધ િરવષાનો 
પ્નણયાર લેવષામષાં આવતષાં લોિોને 
સવષારર્ી ભષારે હષાલષાિીનો 
સષામનો િરવો પરી રહ્ો છે. 

આજે પહેલષા જ ટદવસે 
પીિ અવસયા દરમરષાન ભષારે 
ટ્ષાટફિ જામનષા દ્રશરો વચ્ે 
વષાહન ચષાલિોને િષામ - ધંધે 
પહોંચવષામષાં નવ નેજા પષાણી 
આવરષા હતષા. અલબત્ત, મનપષા 
દ્ષારષા જે વૈિલ્પિ રસતષાઓનો 
ઉપરોર િરવષા મષાટે 
શહેરીજનોને અપીલ િરવષામષાં 
આવી છે તરષાં પણ સવષારર્ી 
જ ટ્ષાટફિ જામનષા દ્રશરો જોવષા 
મળરષા હતષાં.

બેંિ ઓફ ઇનનર્ા અને બેંિ ઓફ 
િહારાષ્ટ્ર તા. 26 થી 6 મદવસ બંધ રહેશે
બેંિ ઓફ ઇલનરરષા અન ેબેંિ ઓફ મહષારષાષ્ટ્રનષા ંપલેનરંર રિશ્ો નહીં ઉિેલષાવષા સષારે્ મનેેજમનેટ સષાર્નેી મતં્રણષા પરી ભષંારતષા આ બ ેબેંિોનષા િમયાચષારીઓ 27, 30, 31 જાનરુઆરી હરતષાળ પષારશે, 28 મીએ બીજો શપ્નવષાર અન ે29 મી જાનરુઆરીએ રપ્વવષાર હોવષાર્ી 27 મીએ આ બેંિો હરતષાળ પર જશે અન ેએ પછી સીધી 1 ફેરિઆુરીએ ઉઘરશે. એટલ ેિે, સતત 6 ટદવસ બંધ રહેશે. 26 જાનરુઆરીએ જાહેર રજા છે. 27 મીએ હરતષાળ, 28, 29 બીજા શપ્નવષાર અન ેરપ્વવષારની રજા અન ેએ પછી 30, 31 જાનરુઆરીએ ફરી બ ેટદવસની હરતષાળમષાં જોરષાશે. આવતીિષાલ ેજે ચેિ આ બેંિોમષંા રજૂ ર્શે. એ લલિરરીંર હષાઉસમષંા 1 ફેરિઆુરીનષા ંરોજ આવશે.

30-31 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્ી્કૃત બેંકના કર્મચારીઓની હડતાળ
રેનશન અને ભરતી સમહતના િુદ્ે સિાધાનની બેઠિ ભાંગી રરતાં

28મીએ ચોર્ો શપ્નવષાર અને રપ્વવષારની રજા પછી સોમ, મંરળવષારે હરતષાળને લીધે 1600 િરોરનું ટ્ષાનઝેિશન ખોરવષાશે
સુરત : યનુાઈટેડ ફોરમ ઓફ 

બેંક યનુનયનસ (UFBU) અને 
ઓલ ઈનનડયા બેંક એમ્પલોઈઝ 
એસોનસએશન (AIBEA) વચ્ે 
ગરુવુાર ે યોજાયલેી સમાધાન 
ફોમયુયુલા નક્ી કરવા માટેની બેઠક 
પડી ભાંગતાં જનૂી પનેશન સકીમ 
અન ેભરતી સનિતનાં મદુ્ ેરાષ્ટ્ીય 
કૃત બેંકોનાં કમયુચારીઓ 30 અન ે
31 જાનયઆુરીએ િડતાળ પાડશે. 
જમેાં દશેભરનાં નવ લાખ બેંક 
કમયુચારીઓ અન ે અનધકારીઓ 

િડતાલમાં જોડાશે. ગજુરાત બેંક 
વક્કસયુ યનુનયનનાં મિામતં્ી કે. 
પી. અંતાણી અન ેસંગઠન મતં્ી 
વસંત બારોટે જણાવયુ ંિતુ ંકે, બેંક 
કમયુચારીઓની મખુય માંગણીઓમાં 
અઠવાડીયામાં પાંચ નદવસનુ ંબેંકનું 
કામકાજ અતયારના સમયમાં 
ટેકનોલોજીન ે કારણ ે બેંકીંગ 
કામકાજમાં બદલાવ આવયો છે. 
ટેકનોલોજીની ઉપલબધીન ેકારણે 
બેંકોમાં પાંચ નદવસનો વયવિાર 
રાખવો જરૂરી છે.

2010 પછી બેંક કમયુચારીઓ 
માટે નવી પનેશન યોજના 
અમલમાં આવી છે. બજાર 
આધારીત આ પનેશન યોજનાથી 
નનવૃનતિ સમય ે કમયુચારીઓને 
કુ્લલક પનેશન મળે છે. જ ેનનવૃનતિ 
બાદનુ ંજીવન દોઝખરૂપ થઈ જાય 
છે. તથેી નવી પનેશન યોજના 
રદ કરી મોંઘવારી સાથેની જનુી 

પનેશન યોજના અમલમાં મકુવી 
જોઈએ. કમયુચારીઓની પરુતા 
પ્રમાણમાં ભરતી કરવી જોઈએ. 
બેંકોમાં લગભગ એક લાખ ઉપર 
કમયુચારીઓની જગયા ખાલી છે. 
પિેલાં વર્ષે એક લાખ જટેલા 
કમયુચારીઓની ભરતી કરવામાં 
આવતી. આ વર્ષે બેંકોમાં કુલ 
5000 કમયુચારીની ભરતી કરવામાં 
આવી છે. જને ેકારણ ેગ્ાિક સેવા 
ઉપર અસર પડે છે. કમયુચારીઓ 
ઉપર કામનુ ં ભારણ વધી જાય 
છે. બેંકોમાં પટાવાળાની ભરતી 
લગભગ નિીં જવેી છે અન ે
મોટાભાગનુ ંકામ કરારી કમયુચારી 
મારફત કરાવવામાં આવી છે. 
જને ે કારણ ે બેંકોમાં ઉચાપતનો 
ભય રિ ે છે. કલાક્ક કક્ામાં પણ 
કરાર કમયુચારીની નનમણૂકને 
કારણ ે ફ્ોડનો ભય સતત રિે 
છે. રાષ્ટ્ીય બેંકોના કમયુચારીઓ, 

અનધકારીઓની બે નદવસની 
િડતાળન ે લઈ સમાધાનની 
બેઠક પડી ભાંગી છે. 28મી 
જાનયઆુરીએ ચોથો શનનવાર 
અન ેરનવવારની રજા પછી સોમ, 
મગંળવાર ેિડતાળન ેલીધ ે1600 
કરોડનુ ં ટ્ાનજકેશન ખોરવાશે. 
એક રીત ે 4 નદવસ બેંક બંધ 

રિેશે. શુક્રવાર ે27 જાનયઆુરીએ 
નાખેલો ચકે બુધવાર ે નકલયરીંગ 
િાઉસમાં આવશે. ગજુરાત બેંક 
વક્કસયુ યનુનયનનાં સંગઠન મતં્ી 
વસંત બારોટે જણાવયુ ંિતુ ં કે, બે 
નદવસની િડતાળમાં આ વખતે 
એસબીઆઈ સનિતની બેંકોના 
કમયુચારીઓ પણ જોડાશે.

મનરંિારી બાબા સતસંગિાં દમષિણ ગુજરાતના હજારો ભકત જોરા્ા

‡ ઉધનષા-મરલલ્ષા રોર ખષાતે નમયાદ રુપ્નવપ્સયાટીની સષામે આવેલષા ગ્ષાઉનર ઉપર પ્નરંિષારી બષાબષાનો સતસંર રોજારો હતો, જેમષાં દપ્ક્ણ રુજરષાતમષાંર્ી હજારો ભક્ત ઊમટી પડ્ષા હતષા.   (તસવીર : સપ્તષ જાદવ)

એસડીસીએ દ્વારવા અંડર-
16 ક્રિકેટરની પસંદગી 

મવાટે નેટ યોજાશે
સુરત: ગુજરાત નક્રકેટ 

એસોનસએશનના નેજા િેઠળ 
રમાનાર આંતર નજલલા (અંડર-
૧૬) કકક્રેટ ટુનાયુમેનટની તૈયારી 
રૂપે સુરત નજલલાની અંડર-
૧૬ નક્રકેટ ટીમની પસંદગી 
કરવામાં આવશે. જેમણે 
આ પસંદગીમાં ભાગ લેવો 
િોય તેમણે શુક્રવાર, તા.૨૭ 
જાનયુઆરી-૨૦૨૩ના રોજ 
લાલભાઈ કોનટ્ાકટર સટેકડયમ 
પર સવારે ૭ વાગયે પસંદગી 
નેટ માટે િાજર રિેવું પડશે. 
તા.૧ સ્પટમેબર-૨૦૦૭થી ૩૧ 
ઓગસટ-૨૦૦૯ વચ્ે જનમેલા 
ખેલાડીઓ જ આ પસંદગી 
નેટમાં ભાગ લઈ શકશે. રસ 
ધરાવનાર ખેલાડીઓએ નક્રકેટ 
કકટ સાથે સફેદ ગણવેશમાં જનમ 
તારીખના પુરાવા સાથે સમયસર 
શુક્રવાર, તા.૨૭ જાનયુઆરી-
૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૭ વાગયે 
લાલભાઈ કોનટ્ાકટર સટેકડયમ 
પર અંડર–૧૬ના કોચ ભૂપેનદ્ર 
પટેલનો સંપક્ક કરવાનો રિેશે.

ધો.9ના વિદ્ાર્થીઓ માટેની પ્રખરતા શોધ 
કસોટી 7મી ફેબ્રુઆરીએ, હોલ ટટટકટ જાહેર
બંનરે રિશ્પત્ર મળી 100 રિશ્નષા 100 રુણ હશે, જે મષાટે પ્વદ્ષાર્થીઓને 120 પ્મનીટનો સમર આપવષામષાં આવશે

અમદાવાદ : ગુજરાત નશક્ણ 
બોડ્ડ ધોરણ-9માં અભયાસ કરતાં 
નવદ્ાથથીઓની શૈક્નણક પ્રનતભા 
બિાર લાવવા માટે પ્રખરતા 
શોધ કસોટીનું આયોજન કરે છે. 
આ વર્ષે બોડડે આગામી સાતમી 
ફેબ્ુઆરીના રોજ પ્રખરતા શોધ 
કસોટીનું આયોજન કયુું છે, તે 
માટેની િોલ કટકકટ જાિેર કરી 
દેવામાં આવી છે.

કસોટીમાં ઓએમઆર 
શીટમાં બારકોડ સટીકરનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને 
નવદ્ાથથીઓની િાજરી માટે 

ધોરણ-10 અને 12ની બોડ્ડની 
પરીક્ામાં વાપરવામાં આવતા 
પત્કનો ઉપયોગ કરવામાં 
આવશે. 

પરીક્ામાં 2 પ્રશ્નપત્ લેવાશે. 
જેમાં પિેલા પ્રશ્નપત્માં 
ગુજરાતી, અંગ્ેજી, સામાનજક 
નવજ્ાન અને સામાનય જ્ાન 
નવર્ય આવરી લેવાશે. તમામ 
નવર્યના 30-30 પ્રશ્ન પૂછાશે. 
જયારે પ્રશ્નપત્ બેમાં ગનણત, 
નવજ્ાન અને માનનસક ક્મતા 

નવર્યના 30-30 પ્રશ્નો પૂછાશે. 
આમ બંને પ્રશ્નપત્ મળી 100 
પ્રશ્નના 100 ગુણ િશે. જે માટે 
120 નમનનટનો સમય આપવામાં 
આવશે. પ્રશ્નપત્-1 બપોરનાં 
11:00થી 13:00 કલાક સુધી અને 
પ્રશ્નપત્-2 બપોરનાં 14:00થી 
16:00 કલાક સુધી ચાલશે. 
પ્રશ્નપત્ એક અને બેમાં કુલ 200 
ગુણમાંથી પસયુનટાઇલ પ્રમાણે 
કુલ એક િજાર નવદ્ાથથીઓને 
પ્રોતસાિક ઇનામ આપશે.

ર્સાણાના વણેસાિાં 
એિ મદવસી્ ખેરૂત 

તા્ીિ મશમબર ્ોજા્ો
સુરત: આઝાદી કા અમૃત 

મિોતસવના અવસરે નાયબ 
બાગાયત નનયામકની કચેરી 
દ્ારા પલસાણાના વણેસા ગામે 
એક નદવસીય ખેડૂત તાલીમનું 
આયોજન કરવામાં આવયું િતું.
સુરતના કૃનર્ નવજ્ાન કેનદ્રના 
તજજ્ ડો.રાકેશ પટેલે બાગાયતી 
પાકોમાં ઉપયોગ લેવામાં આવતા 
જૈનવક ખાતર અને જૈનવક રોગ 
નનયંત્ણ અંગે માનિતી આપી 
િતી. મદદનીશ બાગાયત 
નનયામક ડો.નક્રષ્ના ડી.પટેલે 
બાગાયત ખાતાની યોજનાકીય 
માનિતી અને બાગાયતી પાકોમાં 
અસરકારક પકરબળો સાથે તેના 
ઉકેલ અંગે માનિતી આપી 
િતી. પ્રાકૃનતક ખેતી અપનાવવા 
અંગે તથા એના ઉપયોગ 
અંગે એટીએમએ-પ્રોજેકટના 
બીટીએમ સંદીપભાઇએ 
માગયુદશયુન આ્પયું િતું. ગામના 
પ્રગનતશીલ ખેડૂત એવા 
નનલેશભાઇ પટેલે ગામમાં થતી 
ખેતીની ચચાયુ કરી િતી. 

50ર્ી િધરુ જગ્ાએ િીજિા્રની 
ચોરી કરનાર ગેંગ ઝડપાઇ

બારડોલી, પલસષાણષા, સેવણી, મષાંરરોળ અને મષાંરવીમષાં સપ્રિર ટોળિી પિરવષામષાં સુરત રિષાઇમ રિષાનચને સફળતષા
સુરત : ક્રાઇમ બ્ાનચે સુરત 

નજલલાના ગ્ામય નવસતારોમાં 
50થી વધુ નવસતારોમાં વીજ 
લાઇનની ચોરી કરનાર કુમાવત 
ગેંગને ઝડપી પાડી છે. 

ક્રાઇમ બ્ાનચના િાથે 
પકડાયેલા આરોપી કનૈયાલાલ 
સોિનજી કુમાવત (ઉ. વર્યુ 27, 
ધંધો ભંગાર પસતીનો રિેવાસી 
કામરેજ વેલંજા ગામ)એ પોલીસ 
સમક્ કબૂલાત કરી િતી કે,  
ભીલવાડાના નારાયણ કુમાવત 
તથા તેની ગેંગના પ્પપુ , િેમરાજ 
અનય સાગકરતોને લઇને તે 
કામરેજ ખાતે ચાલુ વીજલાઇનના 

વાયરની ચોરી કરતો િતો. ચોરી 
કરતાં પિેલાં તેઓ સવીફટ કારમાં 
રેકી કરતાં િતાં.  તયારબાદ તેઓ 
બારડોલી, પલસાણા, સેવણી, 
માંગરોળ, માંડવીની અલગ 
અલગ સીમમાંથી નદવસ કે રાનત્ 
દરનમયાન ચાલુ વીજલાઇનના 
વાયરો કાઢી લેતા િતાં. 

આ માલ તેઓ પીકઅપ 
ટેમપામાં મૂકીને નદપક જૈન 
નામના વેપારીને વેચતા િોવાની 
તેમણે કબૂલાત કરી િતી કબૂલાત 
કરી િતી. પોલીસે આ ગેંગ 
દ્ારા કરવામાં આવેલી 50થી 
વધુ ચોરીના ગુનાનો ભેદ ઉકેલી 
નાંખયો છે.

તેમની મોડસ ઓપરેનડાઇ 
એવી િતી કે, ચાલુ વીજ વાયરમાં 
દોરડુ વચ્ે નાંખીને બે લાઇન 
ભેગી કરી દેતા િતાં. તયારબાદ 
ફોલટ થતા વીજ સ્પલાય જેવો 
બંધ થાય કે તેઓ વીજ વાયરની 
ચોરી કરીને ભાગી જતા િતાં.

શહેરમવાં ઉત્તરનવા ઠંડવા પવનોએ લોકોને 
ધ્રુજાવયવા, તવાપમવાન વધયરું છતવાં ઠંડી

સુરત, નવસારી, બારડોલી: 
શિેરમાં આજ ે મિતિમ 
તાપમાનમાં વધારો અન ેલઘતુિમ 
તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો િતો. 
નદવસનુ ંતાપમાન અડધો કડગ્ી 
વધવા છતાં ઉતિર નદશામાંથી 
ફંકાતા ઠંડા પવનોએ લોકોન ે
િાડ થીજાવતી ઠંડીનો અિેસાસ 
કરાવયો િતો. 

િવામાન નવભાગના જણાવયા 
મજુબ શિરેમાં ઠંડીમાં આજ ે
સામાનય વધઘટ જોવા મળી િતી. 
શિેરમાં આજ ેમિતિમ તાપમાન 
અડધો કડગ્ી વધીન ે 26 કડગ્ી 
નોંધાયુ ંિતુ.ં તમે છતાં ઉતિરના 
ઠંડા પવનો ફકંાતા નદવસે ઠંડીનો 
ચમકારો અનભુવાયો િતો.  
લોકોન ે નદવસે પણ ગરમ વસત્ો 
પિરેવાની ફરજ પડી િતી. આજ ે
નદવસભર 6 કકલોમીટરની ઝડપે 
ઉતિરનો પવન ફકંાયો િતો. જયાર ે
લઘતુિમ તાપમાન 14 કડગ્ી નોંધાયુ ં
િતુ.ં લધતુિમ તાપમાનમાં આનંશક 
વધારો થયો િોવા છતાં આજ ે

નદવસભર ઠંડીમાં લોકો ધ્જુતા 
રહાં િતાં. બપોર ે ફરનજયાત 
ગરમ કપડાં પિરેી રાખવા પડે 
તટેલી ઠંડીનો અનભુવ લોકોએ 
કયયો િતો 

છેલલા બે નદવસથી બારડોલીના 
વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી 
રહો છે. વાદળછાયા વાતાવરણ 
વચ્ ે ધીમી ગનતએ વાતો ઠંડો 
પવન લોકોન ેરીતસર ધ્જુાવી રહો 
છે. બારડોલીમાં રાનત્ દરમયાન 
તાપમાનનો પારો 10 કડગ્ી સુધી 
પિોંચી જતાં લોકો ઘરમાંથી 
બિાર નીકળવાનુ ં ટાળી રહા 
છે. નવસારીમાં આજ ે લઘતુિમ 
તાપમાન દોઢ ડીગ્ીના ઘટાડા 
સાથે 9.9 કડગ્ી નોંધાતા િાડ 
થીજવતી ઠંડી પડી િતી. મિતિમ 
તાપમાનમાં એક ડીગ્ીનો ઘટાડો 
થતા આજ ેનસઝનનો બીજો સૌથી 
ઠંડો નદવસ નોંધાયો છે. નવસારીમાં 
ગત 14મીએ લઘતુિમ તાપમાન 8 
કડગ્ી નોંધાતા નસઝનનો સૌથી 
ઠંડો નદવસ નોંધાયો િતો. 

ભટગાર પાસે બાઇક પર પસાર થતાં 
રાતા-પયુત્ર ઉપર બે દીપડાનો હયુરલો

બરેલરેન્સ રુમષાવતષાં પ્જજ્ેશે મષાતષાને સરખષા બેસવષા જણષાવતષાં મીનષાબહેનને દીપરષાએ પંજો મષારયો
્સમય્સૂચકતા વષાપરી બષાઇિ પૂરઝરપે ભરષાવતષાં આબષાદ બચષાવ ર્રો

ઓલપાડ ટાઉન: ઓલપાડ 
તાલુકામાં થોડા નદવસ અગાઉ 
નઘોઈ, કસાદ, ઠોઠબ બાદ 
કોબા પારડી નવસતારોમાં દીપડો 
જોવા મળયો િતો. જેને પગલે 
મંગળવારે વન નવભાગે પારડી 
ગામમાં પાંજરું ગોઠવી દીપડાને 
પકડવા કવાયત િાથ ધરી િતી. 
પરંતુ િવે ફરી પાછો ભટગામ 

રાજનગર માગયુ પર મજીરા 
િનુમાનજી મંનદર નજીકથી 
મોટરસાઇકલ પર પસાર થતાં 
માતા-પુત્ ઉપર દીપડાએ િુમલો 
કરતાં ચાલકે પૂરઝડપે ગાડી 
ભગાવતાં આબાદ બચાવ થયો 
િતો.

પ્રા્પત નવગત મુજબ ઓલપાડ 
તાલુકામાં થોડા નદવસ અગાઉ 
નઘોઈ ગામમાં દીપડાએ 
મોટરસાઇકલ ચાલક યુવાનો 
પર િુમલો કયાયુ બાદ અસનાડ, 
કસાદ અને ઠોઠબ ગામની 
સીમમાં દીપડો દેખાયો િતો. બે 
નદવસ પૂવષે કોબા પારડી ગામનાં 
ખેતરો અને કીમ નદીના તટીય 
નવસતારોમાં દેખાયો િતો. જો કે, 
ફરીવાર ભટગામ-રાજનગર રોડ 
પર મજીરા િનુમાનજી મંનદર 
નજીકથી આંધી ગામના નજજ્ેશ 
જયંતી પટેલ પોતાની સ્પલેનડર 
બાઇક નં.(GJ05 HD 7195) 
પર તેમની માતા મીનાબેન સાથે 

મંદરોઇ ગામે સંબંધીને તયાંથી 
સાંજે ૭:૩૦ વાગયાના અરસામાં 
પરત ફરી રહો િતો. તયારે 
અચાનક ઝાડીમાંથી નીકળેલા બે 
દીપડાએ તેમની મોટરસાઇકલ 
પર પાછળથી િુમલો કયયો િતો. 
જો કે, બેલેનસ ગુમાવતાં નજજ્ેશે 
તેમની માતાને સરખા બેસવા 
જણાવતાં મીનાબિેનને દીપડાએ 
પંજો માયયો િતો. જે સવેટરમાં 
ભેરવાયો િતો. આ િકીકત 
જણાવતાં નજજ્ેશે તયાંથી પૂરઝડપે 
ગાડી ભગાવી મૂકી િતી. 
બાદ પચાસેક મીટર સુધી બંને 
દીપડાએ પીછો કયયો િતો. આ 
અંગે નજજ્ેશે તેમના બનેવી અને 
ઓલપાડ તાલુકા પંચાયતના 
દંડક કકરણ પટેલ (માસમા)
ને જાણ કરી િતી. બાદ કકરણ 
પટેલે ઓલપાડ ફોરેસટ ઓકફસર 
મનીર્ા પરમારને જાણ કરતાં 
વન અનધકારીઓએ ભટગામ 
ખાતે સથળ મુલાકાત લીધી િતી.

સરુરત, નવસવારી અને 
વવાપીમવંા પવાંચ રૂક્પયવામવાં 
શ્રક્મકોને ભોજન મળશે

ગાંધીનગર : શ્રનમક 
અનનપૂણાયુ યોજના અંતગયુત 
તા. ૨૭ જાનયુઆરીના રોજ 
રામનગર કકડયાનાકા-સુરત, 
તા. ૨૯ જાનયુઆરીના રોજ 
ઝંડા ચોક કકડયાનાકા-વાપી, 
તા. ૨૯ જાનયુઆરીના રોજ 
શિીદ ચોક કકડયાનાકા-નવસારી 
તેમજ તા. 30 જાનયુઆરીના 
રોજ મિેસાણાના પરા ટાવર 
કકડયાનાકા ખાતે ભોજન કેનદ્રો 
શરૂ કરવામાં આવશે.

િાળીદાસ હોનસરિ્િાં મવના િૂલ્ે 
16િો સજજીિ્ િેમર ્ોજા્ો
સુરત : અરૂણા અનનલ વયારા 

પ્રદશે નવકાસ પ્રનતષ્ઠાન સંચાનલત 
કાળીદાસ િોનસપટલમાં 16મો ત્ણ 
નદવસનો જનરલ સજથીકલ કેમપ 
તા. 6-7-8/1/23ના રોજ સંપનન 
થયો િતો. આ કેમપમાં ગરીબ 
તમેજ વચંીત લોકોની સારવાર 
કરવામાં આવી િતી. આ કેમપોમાં 
દર વર્ષે િાઇડ્ોસીલ, િનનયુયા, 
એપનેડીકસ અન ેલેપ્રોસકોપી જવેા 
મોટા ઓપરશેન નવના મલૂયે 
કરવામાં આવયા િતાં. તમેજ 
દદથીઓન ેઅન ેતેમના સંબંધીઓને 
રિેવા તથા જમવાની સગવડ અન ે
દદથીઓનો દવા અન ેઓપરશેનનો 
નવના મલૂય ે કરવામાં આવયા 
િતા.  16મા સજથીકલ કેમપમાં 
141 દદથીઓના 173 ઓપરશેનો 
કરવામાં આવયા િતા. અમકેરકા 
નસથત ડો. નીનતનભાઇ શાિ 
અન ેડો. સુવાસભાઇ દસેાઇ સાથે 
રાજકોટ, ભાવનગર સુરતના 
પણ સજયુન ઉતસાિથી સેવા આપી 
િતી. આ સમગ્ કેમપમાં સંસથાના 
ડાયરકેટર ડો. અજય દસેાઇના 
માગયુદશયુન િેઠળ સંસથાના તમામ 
કમયુચારીગણો ખુબ જ મિનેત કરી 
સફળતાપવૂયુક પણૂયુ કયયો િતો.

્ોન િાિે...
સુરત શિેર પોલીસ દ્ારા 

મુનિમ શરૂ કરવામાં આવી 
છે. જેના ફળ સવરૂપે છેલલાં બે 
નદવસમાં પોલીસ કંટ્ોલરૂમ પર 
70 નાગકરકોએ ફોન કરી તેઓને 
લોનની જરૂરત િોવાની કેકફયત 
રજૂ કરી છે. પોલીસ કંટ્ોલરૂમ દ્ારા 
આ નાગકરકો પાસેથી મેળવેલી 
નવગતોને બેંકોને પિોંચાડવામાં 
આવી છે.

નાણાં ભીડનો સામનો કરી 
રિેલા નાગકરકોને સરળતાથી 
લોન મળી રિે તે માટે પિેલી 
વખત પોલીસ દ્ારા કોઈ એવું કાયયુ 
કરાયું િતું જે કદાચ નવચારી પણ 
શકાય નિીં. પોલીસ કનમશનર 
અજયકુમાર તોમર દ્ારા જે 
નાગકરકોને લોનની આવશયકતા 
િોય તેઓને 100 નંબર ઉપર ફોન 
કરવા માટે અપીલ કરી િતી. જે 
સંદભષે આજરોજ ગુજરાત નમત્ 
દ્ારા પોલીસ કંટ્ોલ રૂમ પર 
ફોન કરીને એ જાણવાનો પ્રયાસ 
કરાયો િતો કે કેટલા નાગકરકોએ 
પોલીસની આ મુનિમ પર ભરોસો 
મૂકીને લોન માટે મદદ માંગી 
િતી. 70 પકરવારોએ આજરોજ 
100 નંબર ડાયલ કરીને લોનની 
જરૂકરયાત િોવાથી પોતાની તમામ 
નવગતો પોલીસને આપી િતી. 

કંટ્ોલ રૂમ દ્ારા લોન માંગનારનું 
નામ, મોબાઈલ નંબર, સરનામુ, 
ધંધાની નવગતો અને તેઓને 
કેટલી લોનની જરૂકરયાત છે તેનું 
નવગતવાર રનજસટર તૈયાર કરવામાં 
આવયું િતું અને આ તમામ નવગતો 
ઉચ્ અનધકારીઓને કરફર કરવામાં 
આવી િતી. િાલમાં શિેર પોલીસ 
કંટ્ોલરૂમ અને ઇકોનોમી સેલને 
જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. 

રાજયમાં પ્રથમ વખત નાના 
અને ગરીબ પકરવારો વયાજના 
ખ્પપરમાં ન ફસાય તે માટે પોલીસ 
જાતે લોકો પાસે લોન માટેના 
જરૂરી નવગતો અને દસતાવેજો 
મંગાવી રિી છે. નાગકરકો પાસેથી 
દસતાવેજી પુરાવાઓની નવગતો 
મેળવીને બેંકોને સોપવામાં આવી 
િોવાની નવગતો પોલીસ કનમશનર 
અજય તોમરે જણાવી િતી. સાથે 
સાથે સુરત શિેર પોલીસ કનમશનર 
દ્ારા ઉચા વયાજના નવર્ચક્રમાં 
ફસાઈ રિેલા જરૂકરયાતમંદ 
નાગકરકોને સરળતાથી બેંક લોન 
મળી રિે તે માટે આજરોજ 
મંગળવારે લોન કેમપનું આયોજન 
પણ કરવામાં આવયું િતું. જેમાં 
1000 નાગકરકો ઉમટી પડ્ા 
િતા. આ નવશેર્ કેમપમાં શિેરની 
રાષ્ટ્ીયકૃત અને કો-ઓપરેટીવ 
બેંકના પ્રનતનનનધઓને ખાસ િાજર 
રાખવામાં આવયા િતા. જેથી 
નાગકરકોને લોન મેળવવા માટે 

જરૂરી માગયુદશયુન આપવાની સાથે 
- સાથે પસયુનલ લોનથી માંડીને 
વેપાર - ધંધા માટેની લોનની 
માનિતી સરળતાથી મળી શકે. 

રો્ીસ જેને...બષાઇિ પર આવી રહં્ હતુ.ં તરષારે એિ િષારચષાલિે દંપતીને અરફેટે લીધંુ હતંુ. અને પપ્ત-પત્ી બંને રોર પર પટિષારષા ંહતષા.ં અને અચષાનિ પપ્ત રષારબ ર્ઇ જતષંા પત્ીએ રુમ ર્રષાની ફટરરષાદ પણ િરોદરષા પોલીસને આપી હતી. અને બીજા ટદવસ ેિષામરેજનષા િોસમષારષા પષાસ ેપપ્તની લષાશ મળી આવતષાં પોલીસ પણ અવઢવમષંા પરી હતી. તપષાસ દરપ્મરષાન એિ િષારચષાલિ રુવિને ૧૨ ટિમી સધુી ઘસરીને લઇ જતષંા તનંુે મોત નીપજરંુ હોવષાનંુ બહષાર આવરંુ હતંુ.રિષાપ્ત મષાપ્હતી અનુસષાર મ હ ષા ર ષા ષ્ટ્ર ન ષા નં દુ ર બ ષા ર ન ષા મળૂ વતની અને હષાલ સરુતનષા પ્લબંષારત ખષાતે રહેતષા સષારરભષાઇ આ નં દ ભ ષા ઇ પ ષા ટ ી લ (ઉં.વ.૨૪) અને અ પ્ શ્વ ન ી બે ન પષાટીલે રેિમલગ્ન િરષાયા બષાદ લ ગ્ન જી વ ન મ ષાં 

અણબનષાવ બનતષંા અપ્શ્વનીએ તનેષા પપ્ત સષારર તમેજ તેમનષા પટરવષાર સષામે નંદરુબષારમષા ં િેસ િરયો હતો. તરષારબષાદ તેમની વચે્ મધરસર્ી ર્ઇ જતષંા સષારર પ્મત્રની બષાઇિ લઇ પત્ી અપ્શ્વનીને લવેષા જોળવષા ખષાતે આવરો હતો. તરષંાર્ી રત તષા.૧૮ જાનરુઆરીએ રષાત્ર ેતે તેની પત્ીને લઇ સરુત જઇ રહ્ો હતો. તરષારે પષાછળર્ી પૂરઝરપે આવી રહેલી એિ અજાણી િષારચષાલિે બષાઇિન ેઅરફેટે લતેષંા દંપની રોર પર પટિષારંુ હતુ.ં અપ્શ્વનીબનેે અિસમષાત બષાદ આસપષાસ જોતષંા તેનો પપ્ત રષારબ હતો. જરે્ી તેણે આ અંર ેિરોદરષા પોલીસને જાણ િરી હતી. 
એિ જાગૃત...અંરે રંભીરતષાને ધરષાને લઇ તપષાસ હષાર્ ધરી હતી, જેમષાં 

અિસમષાત સજયાનષાર િષારચષાલિ 
સષારર પટેલને ૧૨ ટિ.મી. સુધી 
ઘસરીને લઇ રરો હતો. જે 
િષારણસર તેનું મોત નીપજરું 
હોવષાનું બહષાર આવતષાં પોલીસ 
રષારીની શોધખોળ િરી રહી 
છે. તરષારે એિ જાગૃત નષારટરિે 
અિસમષાત સજયાનષાર 
રષારીનો પ્વરીરો 
પોલીસને આપતષાં પોલીસે િષાળષા િલરની િીરષા િષાપ્નયાવલ િષાર નં.(જીજે ૧૯ બીએ ૦૨૨૨)નષા મષાપ્લિ બીરેન પ્શવષા આહીર (લષારુમોર) (રહે.,૧૪૭-રષાધષાિૃષણ સોસષારટી, િરોદરષા-બષારરોલી રોર, દસતષાન, પલસષાણષા તર્ષા પ્ત્રમૂપ્તયા રષાજહંસ 

સવપ્ન, સરર્ષાણષા જિષાતનષાિષા, 
સુરત શહેર)ની પોલીસે તપષાસ 
િરતષાં તે તરષાંર્ી ભષારી છૂટ્ો 
હતો. જરષારે અિસમષાત સજયાનષાર 
િષારને પોલીસે સષારોલી ખષાતેર્ી 
િબજે િરી આરળની તજવીજ 
હષાર્ ધરી છે.


