
ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, વડોદરા૨ રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

દાહોદના જેસાવાડા આઈ.ટી.આઈ ખાતે અ�ગ્નવીર ભરતી 
અંગે માગર્દશર્ન સેમીનાર યોજાયો

આઈ.ટી.આઈ જેસાવાડા ખાતે િજલ્લા રોજગાર કચેરી, દાહોદના કાઉસેલર ધમ�શભાઈ ચૌહાણ �ારા 
“અ�ગ્નવીર”ભરતી ૨૦૨૨-૨૩ અંગે માિહતી માગર્દશર્ન સેિમનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 
આઈટીઆઈ અિધકારી, સ્ટાફ ગણ તેમજ તાલીમાથ�ઓ હાજર રહ્યા હતા.

અભ્યાસુ િવદ્યાથ�ઓએ અભ્યાસ અથ� અન્ય િજલ્લાઓમાં જવું પડતું હતું
(�િતિનધી)  છોટાઉદેપુર, તા.૧૮
છોટાઉદેપુર િજલ્લામાં વડામથક 

ખાતે ડો ભીમરાવ આંબેડકર લો 
કોલેજનું શિનવારના રોજ ઉ�ાટન 
ગુરુગોિવંદ યુિનવસ�ટીના વાઇસ 
ચાન્સેલર �તાપિસંહ ચૌહાણ 
અને રાજ્યસભા સાંસદ અમીબેન 
યાિજ્ઞકના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું.

જેનાથી સમ� છોટાઉદેપુર 
િજલ્લાના એલ.એલ.બી. થવા માંગતા 
િવ�ાથ�ઓમાં ભારે આનંદ ફ�લાયો 
છ�. િજલ્લામાં �થમ લો કોલેજ શરૂ 
થતાં બહારના િજલ્લાઓમાં અભ્યાસ 
અથ� જવુ પડતું હતું જેમાંથી હવે 

િવ�ાથ�ઓને છ�ટકારો મળ્યો છ�.  
અ�ે ઉલ્લેખનીય છ� ક� છોટાઉદેપુર 

િજલ્લા ખાતે આવેલ નારાયણ 
ચેરીટ�બલ �સ્ટને ડો ભીમરાવ 
આંબેડકર �થમ લો કોલેજને મંજૂરી 
મળ�લ છ�. જેનું આજરોજ ભવ્ય 
રીતે ઉ�ાટન કરવામાં આવ્યું હતું. 
આિદવાસી છોટાઉદેપુર િવસ્તારના 
િવ�ાથ�ઓએ અભ્યાસ અથ� અન્ય 
િજલ્લાઓમાં જવું પડતું હતું જે સુિવધા 

હવે ઘર આંગણે મળતાં અભ્યાસ 
સરળ થઈ પડયો છ�. કાયર્�મમાં 
નારાયણ એજ્યુક�શન �સ્ટના �મુખ 
સં�ામિસંહ રાઠવા મેનેજીંગ �ડરેકટર 
અને રાજ્યસભા સાંસદ નારણભાઇ 
રાઠવા, પૂવર્ િવરોધપક્ષના નેતા 
સુખરામભાઈ રાઠવા. એજ્યુક�શન 
કિમટીના એડવાઇઝર રમેશભાઈ 
ખ�ી િવિવધ કોલેજોના આચાય�ની 
ઉપ�સ્થિતમાં કાયર્�મ યોજાયો હતો.

િવદ્યાથ�ઓ સમયસર પરીક્ષાક�ન્દ્ર ખાતે પહ�ચી  શક� એ માટ� એસટી તંત્રને જ�રી વ્યવસ્થા અંગે સૂચનો કરાયા હતા
(�િતિનધી)  દાહોદ, તા.૧૮
િજલ્લા સેવા સદન, દાહોદ ખાતે 

કલેક્ટર ડો. હિષર્ત ગોસાવીની 
અધ્યક્ષતામાં િજલ્લા ફરીયાદ અને 
સંકલન સિમિતની બેઠક યોજાઇ 
હતી. બેઠકના �થમ ભાગમાં 
ધારાસભ્ય�ીઓના ૧૭ જેટલા 
��ો લેવામાં આવ્યા હતા. જેનો 
સંતોષકારક ઉક�લ લાવવામાં આવ્યો 
હતો અને સંબિધત અિધકારી�ીઓને 
જરૂરી સૂચના આપવામાં આવી હતી. 
સંકલન બેઠકના �થમ ભાગમાં 
ધારાસભ્ય �ી મહેશભાઇ ભૂ�રયા 

તેમજ ધારાસભ્ય �ી મહેન્�ભાઇ 
ભાભોર સિહતના જન�િતિનિધ 
ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતા.સંકલન બેઠકના 
બીજા ભાગમાં િજલ્લામાં ધોરણ 
૧૦-૧૨ ની બોડ�ની પરીક્ષાઓ 
યોગ્ય રીતે સંપન્ન થાય એ માટ� 
અિધકારી�ીઓને જરૂરી  સૂચનો 
કલેક્ટર�ીએ કયાર્ હતા. કલેક્ટર�ીએ 
િવિવધ લોક��ોનો સત્વરે િનકાલ 
લાવવા અિધકારી�ીઓને જણાવ્યું 
હતું. િજલ્લા િશક્ષણાિધકારી�ીની 
કચેરીના િશક્ષકોના પેન્ડીંગ પેન્શન 

ક�સોનો િનકાલ લાવવા જણાવ્યું 
હતું. િજલ્લામાં કમોસમી વરસાદ, 
વાવાઝોડાથી થયેલા માનવીય તેમજ 
ભૌિતક નુકશાનની તાત્કાિલક સહાય 
ચૂકવવા કલેક્ટર�ીએ જણાવ્યું હતું.  
ત�ઉપરાંત બેઠકમાં નલ સે જલ 
યોજનાના કનેકશન બાબતના ��ો, 
િવજ કનેકશન, આંગણવાડી ક�ન્�ો, 
�ાથિમક શાળાઓમાં પાણીના ��ો 
બાબતે સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી 
અને સબંિધત અિધકારી�ીઓને 
જરૂરી સૂચનો કરવામાં આવ્યા હતા.

(�િતિનધી)  છોટાઉદેપુર, તા.૧૮
છોટાઉદેપુર નગરમાં આવેલ 

નજરબાગ િવસ્તારમાંથી પાના પત્તાનો 
જુગાર રમતા ૫ જુગારીયાઓને 
ક�લ ૧૭,૫૪૦/-ના મુ�ામાલ સાથે 
(૧) પઠાણ નશરૂદીન સલીમુ�ીન 
રહે.છોટાઉદેપુર નજરબાગતા.
જી.છોટાઉદેપુર (૨) મકાણી 
વસીમભાઇ ઇશાકભાઇ રહે.છોટાઉદેપુર 
નજરબાગતા જી.છોટાઉદેપુર (૩) 
યુસુફભાઇ સાબી૨ભાઈ મલેક રહે.
છોટાઉદેપુર મકરાણી મહોલ્લા 
તા.જી. છોટાઉદેપુર (૪) અસ્લમભાઇ 
િનશારભાઈ મકરાણી રહે.છોટાઉદેપુર 
કવાટ રોડ તા.જી.છોટાઉદેપુર (૫) શેખ 
સોહીલભાઇ કાળ�ભાઇ રહે.છોટાઉદેપુર 
નજ૨બાગતા જી.છોટાઉદેપુર ને પોલીસે 
ઝડપી પા�ા હતા.  છોટાઉદેપુર 
પોલીસ સ્ટ�શન પી આઈ વી.એમ.
કામળીયાએ સ્ટાફને સૂચના આપી 

હતી ક� છોટાઉદેપુર િવસ્તારમાં �ોહી/
જુગા૨ બાબતે પગલાં ભરવામાં આવે 
જે આધારે પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર 
એસ.એમ,પઠાણ તથા પોલીસ 
સ્ટ�શના સ્ટાફના માણસો સાથે નાઈટ 
પે�ોલીંગમા હતા. તે દ૨મ્યાન અંગત 
બાતમીદાર �ારા બાતમી હકીકત મળ�લ 
ક� છોટાઉદેપુ૨ નજરબાગ સોસાયટીમા 
રહેતા પઠાણ નશરૂદીન િલમુદીન 
નાઓના ઘરની આગળ આવેલ ખુલ્લી 
જગ્યામાં સ્�ીટ લાઈટના અંજવાળ� 
ક�ટલા ઈસમો પતા પાનનો હાર િજતનો 

જુગા૨ ૨મી ૨માડ� છ� જે બાતમી આધારે 
રેડ કરતા જુગા૨ ૨મતા પાંચ ઈસમોને 
ચાલુ દાવના રોકડ રૂિપયા ૬૨૪૦/-
તથા પકડાયેલ પાંચેય આરોપીઓની 
અંગ ઝડતીમાથી જુદા જુદા દ૨ની 
નોટોમા રોડ રૂપીયા ૪૩૦૦/- તથા 
મોબાઇલ નંગ-૫ �ક.રૂ.૭૦૦૦/-તથા 
પાથ૨ણાની �ક�.રૂ.૦૦/-તથા પત્તા પાના 
નંગ-પ૨ �ક.રૂ.૦૦/-ગણી ક�લ રૂપીયા- 
૧૭,૫૪૦/- ના મુ�ામાલ સાથે પાંચ 
ઇન્સમને પકડી જુગા૨નો ગણનાપા� 
ક�સ શોધી કાઢવામા આવ્યો હતો. .

આ તપાસમાં સગભાર્ બહ�નના ગભર્માં રહ�લ બાળકનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છ�
(�િતિનધી)  દાહોદ, તા.૧૮
િસકલસેલ એનીિમયા ક��ોલ 

�ો�ામ અન્વયે 1 થી 5 માસની 
સગભાર્ બહેનોના ઇન્ડીયન 
રેડ�ોસ ,અમદાવાદ �ારા �ીનેટલ 
ડાયગ્નોસીસ માટ� સેમ્પલ લેવામાં 
આવે છ� ,આ દરમ્યાન સગભાર્ 
બહેન િસકલસેલ ��ઈટ, િસકલસેલ 
ડીસીઝ,થેલેસેિમયા માઈનોર ક� 
થેલેસેિમયા મેજર આવે તો તેના 
પિતનું સેમ્પલ લેવામાં આવે છ�, 
પિત-પત્ની બંને િસકલસેલ ��ઈટ, 

િસકલસેલ ડીસીઝ,થેલેસેિમયા 
માઈનોર ક� થેલેસેિમયા મેજર આવે 
ત્યારે સગભાર્ બહેનના ગભર્માં 
રહેલ બાળકનું પરીક્ષણ કરવામાં 

આવે છ�, ગભર્માં રહેલ બાળકનો 
રીપોટ� િસકલસેલ ��ઈટ, િસકલસેલ 
ડીસીઝ,થેલેસેિમયા માઈનોર ક� 
થેલેસેિમયા મેજર આવે ત્યારે 

પિત-પત્નીની મંજુરી થી મેડીકલ 
ટમ�નેશન ઓફ �ેગ્નેન્સી (MTP)
એક્ટ,નં.34, 1971 કરાવી શક� 
છ�.જેથી કરીને િસકલસેલ રોગના 
વઘતા �માણને અટકાવી શકાય.

આ બાબત ઘ્યાને લઈ દાહોદ 
િજલ્લા ના એક સગભાર્ બહેનના 
ગભર્માં રહેલ બાળક િસકલસેલ 
ડીસીઝ આવતા તેનું મેડીકલ 
ટમ�નેશન ઓફ �ેગ્નેન્સી 
(MTP) કરાવી સમાજમાં ઉતમ 
ઉદાહરણ પૂરું પા�ું છ� જેમાં 
આરોગ્ય શાખાના િજલ્લા અને 
તાલુકાના અિધકારી�ીઓનું સતત 
માગર્દશર્ન,િસકલસેલ કાઉન્સેલર 
બહેનનું સતત કાઉન્સેલીંગ, સગભાર્ 
બહેનના સાસરી અને િપયર પક્ષના 
તમામ સભ્યોનો સહયોગ રહ્યો છ�.

છોટાઉદેપુરમાં બાબાસાહેબ આંબેડકર 
લો કોલેજનું ઉ�ાટન કરવામાં આવ્યું 

િજલ્લા સેવા સદન, દાહોદ ખાતે ફરીયાદ 
અને સંકલન સિમિતની બેઠક યોજાઇ

ચાર વષર્થી છોટાઉદેપુર િવસ્તારમાં મોટર સાયકલ 
ચોરીના ગુનામાં નાસતો ફરતો આરોપી ઝડપાયો

છોટાઉદેપુરમાં જુગાર રમતા પાંચ 
જુગારીઓને પોલીસે રંગે હાથ ઝડપ્યા

િસકલસેલ એનીિમયા ક��ોલ  અંતગર્ત 1 થી 5 
માસની સગભાર્ બહેનો માટ� તપાસ ક�મ્પ યોજાયો

LLB કરવા માંગતા િવ�ાથ�ઓમાં ભારે આનંદ

કલેક્ટર ડો. હિષર્ત ગોસાવીની અધ્યક્ષતામાં િજલ્લા બેઠક યોજી

જુગારીઓ પાસેથી રૂ.૧૭,૫૪૦/-ના મુદામાલ પોલીસે કબજે કય�દાહોદમાં િસકલસેલ ��ઈટ, િસકલસેલ ડીસીઝ, થેલેસેિમયાની જા�તતા અંગે સેિમનાર 

ટીબી મુક્ત ભારત અિભયાન સફળ બનાવવા માટ� દર�ક વ્યિક્ત �ડાવા માટ� નગરજનોને આહવાન કરવામાં આવ્યુ 
(�િતિનધી)  દાહોદ, તા.૧૮
ગરબાડા પીએચસી ગાંગરડી ખાતે 

�ધાનમં�ી ટીબી મુક્ત ભારત 2025 
અિભયાન અંતગર્ત ટીબી ના દદ�ઓ 
ને પોષણ સહાય કીટ નુ િવતરણ 
કરવામાં આવ્યું હતું. આ �સંગે 
પીએચસીના મે�ડકલ ઓ�ફસર Dr 
દી�પ્ત રાઠોર, Dr હરેશ પરમાર,Dr 
િદશા પસાયા,પીએસસી સુપરવાઇઝર 
રાક�શ રાઠોડ, એમપીએચડબલ્યુ, એફ 
એચ ડબલ્યુ, સ્ટાફ નસર્, ફામાર્િસસ્ટ, 
એલટી, નલવાઈ, ટ��કી વજુ, ગાંગરડી, 
ભરસડા ગામ ના સરપંચ �ી ઉપ�સ્થત 
રહી ને પી એચસી િવસ્તારના ક�લ 11 

દદ� ને પોષણ સહાય કીટ િવતરણ 
કરવામાં આવ્યું હતું. ટીબી એ આપણા 
દેશની ખુબ મોટી સમસ્યા છ� જે અંગે 
નાગ�રકોને જા�ત કરાયા હતા. આ 
સમ� કાયર્�મ િજલ્લા ક્ષય અિધકારી  
Dr.R.D.PAHADIYA સાહેબ ના 
માગર્દશર્ન હેઠળ યોજવામાં આવ્યો 
હતો. આમ, માનનીય �ધાનમં�ી�ી 
ના ટીબી મુક્ત ભારત અિભયાન 
સફલ બનાવવા માટ� દરેક વ્ય�ક્ત 
જોડાય તેવુ આહવાન કરવામાં 
આવ્યું હતું.             

(�િતિનધી)  છોટાઉદેપુર, તા.૧૮
છોટાઉદેપુર લોકસભાના સાંસદ 

ગીતાબેન રાઠવાએ પોતાના 
સંસદીયક્ષે�ના િદવ્યાંગો અને વ�રષ્ઠ 
નાગ�રકોને પડતી મુશ્ક�લીઓને 
લઈને ક�ન્�ીય સામાિજક અને ન્યાય 
અિધકારીતા મં�ી થાવરચંદ ગેહલોતને 
૨૩ જૂનના રોજ એક પ� લખી આ�હ 
કય� ક� અમારા સંસદીય િવસ્તારમાં 
િદવ્યજન અને વ�રષ્ઠ નાગ�રકોને 
શારી�રક સહાયતા ઉપરાંત જીવન 
યાપન માટ� જરૂરી ઉપકરણો રાષ્�ીય 
વ્યો�ી યોજનાનો ક�મ્પ રાખવામાં 
આવે તો તેનો લાભ િદવ્યાંગ 
લાભાથ�ઓને મળી શક� તેમ છ�.સાંસદ 
ગીતાબેન રાઠવાના �યત્નથી રાષ્�ીય 
વ્યો�ી યોજના થકી અત્યાર સુધીમાં 
છોટાઉદેપુર િજલ્લામાં અનેક ક�મ્પ થકી 
િદવ્યજનોને મફતમાં સાધન સામ�ી 
મળતા તેમના જીવનમાં �કાશ પથરાયો 
છ�.સાંસદ ગીતાબેન રાઠવાના અથાગ 
�યત્નો ઘ્વારા સામાિજક અને ન્યાય 

અિધકારીતા મં�ાલય,ભારત સરકારની 
ADIP યોજના અને એિલમકો ક�પનીના 
સંયુક્ત ઉપ�મે છોટાઉદેપુર િજલ્લામાં 
૨૫ મી માચર્ના રોજ સવારે ૯ કલાક� 
સ્વાિમનારાયણ સત્સંગ હોલ છોટાઉદેપુર 
ખાતે િદવ્યાંગતામાં રાહત થાય તેવા 
સાધન સહાય જેમાં �ાઇિસકલ, 
મોટરાઇઝ્ડ,બગલ ઘોડી,ક�િલપસર્,મંદ 
બુિ�વાળાને MR કીટ,બ્લાઇન્ડ 
�સ્ટક,િહઅરીંગ મશીન,અંધ અભ્યાસ 
કરતા િવ�ાથ�ઓ માટ� સ્માટ� મોબાઈલ 
ફોન,�ેઇલ કીટ,સ્માટ� ક�ન,વહીલ ચેર 
વગેરે િવતરણ માટ� િદવ્યાંગ સહાય 
સાધન િવતરણ ક�મ્પ રાખવામાં આવ્યો 
છ�.

જેમાં છોટાઉદેપુર તાલુકાના 
૮૩,બોડ�લી તાલુકાના ૧૦૭,નસવાડી 
તાલુકાના ૩૦,કવાંટ તાલુકાના 
૧૧૪,સંખેડા તાલુકાના ૭૧,જેતપુર 
પાવી તાલુકાના ૧૮૧ મળી ૫૮૯ 
િદવ્યાંગોને સાધન સામ�ીનું િવતરણ 
કરવામાં આવશે.

ગરબાડા ગાંગરડી PHC ખાતે ટીબીના 
દદ�ઓને પોષણ સહાય કીટનુ િવતરણ

છોટાઉદેપુર જીલ્લાના િદવ્યાંગો 
માટ� સાધન સહાય ક�મ્પ યોજાશે

આવો સૌ સાથે મળીને ટીબીને હરાવીએ.” ટીબી હારેગા દેશ જીતેગા “

આગામી 25 માચ� સાંસદ ગીતાબેન રાઠવા ઉપ�સ્થત રહેશે

(�િતિનધી) છોટાઉદેપુર, તા.૧૮
છ�લ્લાં ચાર વષર્થી છોટાઉદેપુર 

િવસ્તારમાં મોટર સાયકલ ચોરીના 
ગુનાના કામે નાસતા ફરતા પર 
રાજ્યના બે આરોપીઓને એલ સી 
બી એ ઝડપી પા�ા. 

છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટ�ટશન 
િવસ્તારમાં મોટર સાયકલ ચોરીના 
ગુનામાં સંડોવાળ�લા છ�લ્લા 4 વષર્થી 
નાસ્તા ફરતા પર રાજ્યના બે 
આરોપી (૧) અજુર્નભાઇ મધુભાઇ 
�કરાડ રહે.પાનમહુડી બજાર ફળીયા 
તા.સોંઢવા જી.અલીરાજપુર (એમ.
પી.) (૨) રશનભાઇ મોતીભાઇ 
ડાવર રહે.પાનમહુડી બજાર ફળીયા 
તા.સોંઢવા જી.અલીરાજપુર (એમ.

પી.)ને છોટાઉદેપુર એલ સી બી 
પોલીસે છોટાઉદેપુર ખાતેથી ઝડપી 
પા�ા હતા. છોટાઉદેપુર િજલ્લા 
પોલીસ ના ઊચ્ચ અિધકારીઓએ 
િજલ્લામાં બનતા મોટરસાયકલ 
ચોરીના ગુના ના આરોપીઓને 
શોધી કાઢવા અને કાયર્વાહી કરવા 
ચુચના આપી હતી. જે અંગે પોલીસ 

�ારા પે�ોિલંગ શરૂ કયુ� હતું. અને 
એલ સી બી પી આઈ વી.બી.
કોઠીયા તથા સ્ટાફના પોલીસ 
કમર્ચારીઓ છોટાઉદેપુર પોલીસ 
સ્ટ�શન િવસ્તારમાં પે�ોલીંગમા 
હતા તે દરમ્યાન બાતમી અને 
હકીકત મળ�લ ક� છોટાઉદેપુર 
પોલીસ સ્ટ�શન ફસ્ટ પાટ� ગુ.ર.નં. 

૧૦૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. ૩૭૯, 
૧૧૪ મુજબના ગુનાના કામે 
પકડવાના બાકી આરોપીઓ (૧) 
અજુર્નભાઇ મધુભાઇ �કરાડ (૨) 
રશનભાઇ મોતીભાઇ ડાવર બન્ને 
રહે.પાનમહુડી બજાર ફળીયા 
તા.સોંઢવા જી.અરલીરાજપુર 
એમ.પી. નાઓ છોટાઉદેપુર ખાતે 
આવેલ હોય જે આધારે એલ.સી.
બી. સ્ટાફના પોલીસ માણસો 
�ારા છોટાઉદેપુર ટાઉન એસ.ટી. 
સ્ટ�ન્ડ તથા પાવર હાઉસ ચોકડી 
ખાતેથી બન્ને આરોપીઓને પકડી 
પાડી કાયદેસરની કાયર્વાહી કરી 
છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટ�શન ખાતે 
સોંપેલ છ�.

આગમાં ઘર માિલકને અંદાજે �ા. 15 લાખનુ નુકસાન થયાનુ �ણવા મળ્યુ
(�િતિનધી)  દાહોદ, તા.૧૮
દાહોદ ગોદીરોડ, ધુિમર્લ પાક� 

સોસાયટીના એક મકાનમાં આકસ્મીક 
આગ લાગતાં આગમાં ઘરવખરીનો 
સામાન, ફિનર્ચર, રાચરચીલુ વગેરે 
બળીને રાખ થઈ જતાં અંદાજે રૂા. ૧૫ 
લાખનું નુકશાન થવા પામ્યું હતું

દાહોદ, ગોદીરોડ, �ુિમક પાક�માં 
મકાન નંબર ૩ માં રહેતા અને વ્યવાયે 
તબીબ રક�િચબેન રામભાઈ લીલારામ 
હગુરનાનીના મકાનમાં સવારે ૧૦ 
વાગ્યાના સુમારે અકસ્માતે આગ 

લાગતાં આગ અંગેની જાણ દાહોદના 
ફાયર સ્ટ�શને કરતા ફાયર�ીગેડના 
લાશકારો બે ફાયર ફાઈટર સાથે 
ઘટના સ્થળ� દોડી આવયા હતા અને 
પાણીનો સતત માટો ચલાવી ભારે 
જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવી 
આગ હોલવી નાંખી વધુ નુકશાન થતું 
અટકાવ્યું હતું. 

આગમાં ટીવી, ગીઝર, ફ�ન, એસી, 
સોલારનું ઈન્વેટર, જીમનો સામાન, 
એક પલંગ તથા બીજાે નાનો-મોટો 
સરસામાન વેગેર બળીને ખાખ થઈ 
જતાં આગમાં અંદાજે રૂિપયા ૧૫ 
લાખનું નુકશાન થયાનું જાણવા મળ્યું 
છ�. આ સંબંધે દાહોદ બી.ડીવીઝન 
પોિલસે આગ અંગેની જાણવાજાેગ 
નોંધી આગળની કાયર્વાહી હાથ 
ધરી છ�.

દાહોદમાં ગોદીરોડ પર  મકાનમાં 
ભીષણ આગથી દોડધામ મચી

આગમાં ઘરવખરીનો સામાન, ફિનર્ચર વગેરે બળીને રાખ

હાલોલ ખાતે 
“�ધાનમં�ી એ�ે�ન્ટસ 
ભરતી” મેળો યોજાશે
(�િતિનધી)  હાલોલ, તા.૧૮
આવતીકાલે સોમવારના રોજ 

પંચમહાલ િજલ્લાનો “�ધાનમં�ી 
એ�ે�ન્ટસ ભરતી” મેળો યોજાશે. 
આઈ.ટી.આઈ,હાલોલ ખાતે સવારે 
૯:૩૦ વાગ્યાથી શરૂ થનાર છ�

પંચમહાલ જીલ્લા કક્ષાનો 
એ�ેન્ટીસ ભરતી મેળો આઈ.ટી.
આઈ,ગોધરા અને આઈ.ટી.
આઈ,હાલોલ ખાતે સોમવારના રોજ 
સવારે ૯:૩૦ વાગ્યાથી શરૂ થનાર 
છ�. જેમાં િજલ્લાના િવિવધ એકમો 
તેઓની વેક�ન્સી સાથે હાજર રહેશે. 
આ ભરતી મેળામાં આઈ.ટી.આઈ 
પાસ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 
ભાગ લઈ શક� છ�. 

આ મેળામા જોડાવા ઇચ્છ�ક 
ઉમેદવારોએ તેઓના જરૂરી 
�માણપ� અને તેની નકલો સાથે 
રૂબરૂ હાજર રહેવું. ઉમેદવારો નીચે 
આપેલ િલંકમાં રાજ્ય ગુજરાત 
અને િજલ્લો પંચમહાલ પસંદ 
કરી રજીસ્��શન કરવાનું રહેશે 
જે િલંક https://dgt.gov.in/
appmela2022/candidate છ�.

પાદરા આંબાવાડી સામે 10 ફૂટનાે મહાકાય મગર દેખાયો,�ાણી 
જીવરક્ષક સંસ્થાએ પાંજરે પુરી હેમખેમ જંગલમાં છોડી દીધો

પાદરા : પાદરા અંબાવાળી સામે પાદરા જંબુસર મેન રોડઉપર આવેલ �ી સમસ્ત રાવળ યોગી સમાજ ના સ્મશાન 
ના ગેટ પાસે ૧૦ ફૂટ નો મગર દેખા દેતા પાદરા �ાણી જીવરક્ષક સંસ્થા ને જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ 
સંસ્થાના વૈદ પાથર્, આયર્ રોકી અને �વીણ મહારાજ તેઓ ની પુરી ટીમ  સાથે તાતકાિલક પોહોંચી ને વન િવભાગને 
સાથે રાખી મગર ને સહી સલામત પકડી પાદરા વન િવભાગ માં સોપવામાં આવ્યા હતો. મગર દેખા દેતા લોકો 
માં ફફડાટ વ્યાપી જવા પામ્યો હતો.   

હાલોલ નગરની રેફરલ હો�સ્પટલ ખાતે 
ધારાસભ્યની હાજરીમાં આયુષ્ય મેળો યોજાયો

હાલોલ : સમ� દેશભરમાં હાલમાં ચાલી રહેલા આઝાદીકા અ�ત મહોત્સવ 
અંતગર્ત સરકારી તં� �ારા િવિવધ કાયર્�મોનું આયોજન કરાઈ રહ્યું છ� જે 
અંતગર્ત  આઝાદીકા અ�ત મહોત્સવ તેમજ હર િદન હર ઘર આયુવ�દ 
અિભયાન અંતગર્ત ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ 
િનયામક�ીની કચેરી ગાંધીનગરના માગર્દશર્ન હેઠળ આયુવ�દ શાખા િજલ્લા 
પંચાયત પંચમહાલ �ારા સરકારી આયુવ�દ હો�સ્પટલ પોપટપુરાના સહયોગથી 
હાલોલના સામૂિહક આરોગ્ય ક�ન્� એટલે ક� હો�સ્પટલના �ાંગણમાં આજરોજ 
આયુષ મેળાનું ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું.

(તસવીર-િવનોદ પંચાલ)

(તસવીર-સંજય સોની)

(તસવીર-િચંતન ગાંધી)


