
ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, વડોદરા ૭રમવવાર ૧૯ િાર્પ, ૨૦૨૩

કમોસમી વરસાદ થતા ખેડૂતોનો ઊભો પાક બગડી જાય અને ખેડૂતો આરથથિક રીતે પાયમાલ થાય તેવી ભીરત સેવાઈ રહી છે
(પ્રતિતિતિ) પાવીજેિપુર િા.18

છોટા ઉદેપુર જીલ્ામાં સાંજિા 
સમયે કમોસમી વરસાદ પાડ્ો છે 
તયારે કવાંટ પંથકમાં ભારે વરસાદ 
પડ્ો છે અિે કેટ્ીક ઠેકાણે કરા 
પડિાં ખેડૂિોિી તિંિામાં વિારો 
જોવા મળી રહ્ો છે.

છેલ્ા ત્રણ તદવસથી હવામાિ 
તવભાગિી આગાહી મુજબ 
વરસાદી માહો્ જોવા મળી 
રહ્ો છે. શતિવારે બપોર બાદ 
વાદળો ઘેરાયા હિા અિે સાંજિા 

્ગભગ ૪ થી ૪.૩૦ વાગયાિા 
અરસામાં કવાંટ પંથકમાં િોિમાર 
વરસાદ પડ્ો હિો, કવાંટિા 
િાિી ટોકરી, તિિબા, કસરવાવ, 
આમસોટામાં િોિમાર વરસાદ 
વરસયો હિો, ઉપરાંિ સમ્વાંટ 
ગામે જોરદાર કરા સાથે વરસાદ 
પડ્ો હિો. જયારે જીલ્ાિા 
પાવી જેિપુરમાં પણ ગાજવીજ 
સાથે વરસાદ વરસયો હિો.

આ કમોસમી વરસાદ પડિા 
જ ખેડૂિોિી તિંિામાં વિારો થયો 
છે, જીલ્ામાં મોટેભાગે કપાસ, 
ઘઉં, એરંડા, િુવેર,બાજરી, મકાઈ 
જેવા પાક થાય છે બિા પાક હા્ 
્ણવા માટે િૈયાર છે િેવા સમયે 
કમોસમી વરસાદ થિા ખેડૂિોિો 
ઊભો પાક બગડી જાય અિે 
ખેડૂિો આતથથિક રીિે પાયમા્ 
થાય િેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

(પ્રતિતિતિ)  પાદરા, િા.18
પાદરા િા જાસપરુ ગામ ે આવે્ 

વડી્ો પાજજીિ જમીિ વાળી તમ્કિમાં 
સગી બહેિ ેકાયદસેરિા વારસદારો િે 
તમ્કિમાં ભાગ િતહ આપવા સારું 
િ્ાટી રૂબરૂ ખોટંુ બિાવટી પઢેીિામું 
બિાવી િિેો સાિા િરીકે િો ઉપયોગ 
કરી બારો બાર અનય બહેિો કાયદસેરિા 
વારસદારોિા િામ પઢેીિામામાં છુપાવી 
જમીિમાં ભાગ િતહ આપવાિા ઈરાદે 
તવશ્ાસઘાિ છેિરપીંડી કરી હોવાિી 
ફરરયાદ ૧ મતહ્ા સહીિ કુ્ ૬ ઈસમો 
સામ ે પાદરા પો્ીસ મથકે િોંિાવા 
પામી છે. પો્ીસે ફરરયાદ િા આિારે 
કાયદસેરિી કાયથિવાહી હાથ િરી હિી.

પાદરા િા જાસપરુ ગામ ે બૈરાજબેિ 
િ ેપ્રભાિતસંહ તહમંિતસહં ઉફફે છીિુબાવા 
વાઘે્ ાિી પતુ્રી િી વડી્ો પાજજીિ 
તમ્કિમાં ભાગ િતહ આપવાિા ઈરાદે 
સગી બહેિ વસંિબેિ પ્રભાિતસહં 
વાઘે્ ા રહે.જાસપરુ, િા.પાદરા 
િાઓએ પોિાિી અનય બે ૧.બૈરાજબા, 
૨.આિદંબા (બહેિોિા) િામ છુપાવી 
ખોટંુ બિાવટી પઢેીિામુ ં બિાવી 
પિંો સાક્ીઓ ૧.યાદવ પ્રવીણતસહં 

જા્મતસંહ, ૨.વાઘે્ ા પ્રવીણતસહં 
ખુમાિતસંહ, ૩.જાદવ તદ્ીપતસંહ 
દાદતુસહં ત્રણવે રહે.જાસપરુ, િા.પાદરા 
િાઓિી રૂબરૂ માં પઢેીિામુ ં બિાવી 
વારસાઈ િોંિ િ.૫૧૫૪ િારીખ 
૧૨/૦૬/૨૦૧૨ થી જાસપરુ ગામિી 
વડી્ો પાજજીિ જમીિ જિેો ખાિા 
િબંર : ૬૫૬,૧૮૯,૪૯૩,૩૧૮ વાળી 
જમીિમાં પોિાિુ ં િામ દાખ્ કરી 
તવશ્ાસઘાિ છેિરપીંડી કરે્  છે.

િેમજ અનય જાસપરુ ગામિી સવવે 
િબંર : ૧૧૮૫ વાળી જમીિ માં િારીખ 
૧૨/૦૯/૨૦૨૨ િા રોજ વસંિબેિે 
કાિી િોંિ િંબર : ૮૭૫૩ થી વારસાઈ 
કરાવે્  હિી. જમેાં વારસાઈ બાબિ ેરજુ 
કરે્  કાગળો જોિા િોટરી આર.આર.
બ્રહ્મભટ્ટ રૂબરૂ િા.૫/૮/૨૨ િા રોજ 
ગોતહ્ વસંિબેિ તદ્ીપતસંહ ગોતહ્ે 
િોટરાઈઝ પઢેીિામુ ં બાિાવે્  હિું 
અિ ે જ ે પઢેીિામાં િા પાછો સાક્ી 
૧.ઘિશયામતસહં ભગવાિતસંહ વાઘે્ ા, 
૨. ગભંીરતસહં ભીખુભા વાઘે્ ા રૂબરૂ 
પઢેીિામાં માં મયૈિ પ્રભાિતસહં છીિુબાવા 
વાઘે્  િા કાયદસેરિા વારસદારો િરીકે 
પતિી રામબા િથા પતુ્રી વસંિબેિ 

દશાથિવે્  અિ ેબૈરાજબા િથા આિદંબા 
િે દશાથિવવામાં આવે્ િા હિા. જિેી 
જાણ ફરરયાદી તહમંિતસહં ભાણજીભાઈ 
સો્ંકી, રહે.મોરબી િાઓ િે થિા ઈ 
િરા કેનદ્ ેકાિી િોંિ : ૮૭૫૩સામ ેવાંિો 
રજ ુ કરિા આરટીએસ િકરારી કેસ 
િબંર ૨૦૬/૨૦૨૨ થી િા્ી જિા સદર 
૮૭૫૩ વાળી વસંિબેિ દ્ારા કરાવે્  
િોંિ િામજંરૂ કરવામાં આવી હિી.

જથેી બૈરાજબા િા પતુ્ર ફરરયાદી 
તહંમિતસંહ ભાણજીભાઈ સો્કંી, રહે.
મોરબીિાઓ પોિાિી હયાિ આિદંબા 
િે તહમંિતસંહ ગોતહ્ િી પતિી અિે 
પ્રભાિતસહં વાઘે્ ાિી દીકરી સાથ ેમળી ૬ 
ઈસમો તવરદુ્ધ તવશ્ાસઘાિ છેિરપીંડી કરી 
હોવાિી ફરરયાદ પાંિ ઈસમો ૧.વસંિબેિ 
દીપતસહં ગોતહ્, ૨.પ્રવીણતસહં 
જા્મતસંહ યાદવ, ૩.પ્રવીણતસહં 
ખુમાિતસંહ વાઘે્ ા, ૪.તદ્ીપતસહં 
દાદતુસહં જાદવ, ૫.ઘિશયામતસહં 
ભગવાિતસહં વાઘે્ ા, ૬.ગભંીરતસહં 
ભીખુભા વાઘે્ ા િમામ રહે.જાસપરુ, 
િા.પાદરા તવરતુદ્ધ ફરરયાદ િોંિાવિા 
પો્ીસે ૬ ઈસમો તવરદુ્ધ ગનુહો િોંિી 
કાયદસેરિી કાયથિવાહી હાથ િરી હિી. 

જમીનમાં ભાગ નહીં આપવા ખોટું પેઢીનામંુ 
બનાવી છેતરપપંડી કરનાર 6 સામે ફરરયાદ

રાદરાના જાસરુર ગાિે આવેલ વડીલો રાજજીત

લિંક કરવા માટે એજનસીઓ વધારાના રૂરપયા 200 થી 500 સરવથિસ ચાજથિ વસૂલતા ગરીબ પ્રજામાં રોષ
(પ્રતિતિતિ)  સાિ્ી િા.18

કેનદ્ સરકાર દ્ારા હા્માં 
આિારકાડ્ડિે પાિકાડ્ડ સાથે ્ીંક 
કરાવવા માટે ્ેવાઈ રહે્ રૂતપયા 
એક હજારિી પેિલટી સામે િેિે ત્ંક 
કરિારિી એજનસીઓ વિારાિા 
રૂતપયા 200 થી 500 સતવથિસ િાજથિિા 
્ેિી હોય િેિો ભારે તવરોિ ઉઠ્ો 
છે, અિે તશિોર િા્ુકામાં આવા ત્ંક 
કરિારાઓ આતમતિભથિર બિી રહ્ા 
છે. 

તશિોર િા્ુકામાં ઘણા આતથથિક 
પછાિ વગથિિા ્ોકો િથા બી.પી્એ્ 
.કુટુંબો જેવો સરકારિી સહાય ્ેવા 
માટે આિાર કાડ્ડ અિે પાિકાડ્ડ 
િરાવે છે ,િદુપરાંિ તવિવા પેનશિ 
્ેિી બહેિો જેવો માત્ર બેંકમાં અિે 
પોસટમાં ખાિા ખો્ાવવા માટે જ 
પાિકાડ્ડ આિારકાડ્ડ િો ઓળખ િરીકે 
ઉપયોગ કરે છે, િેવા ્ોકોિે હા્માં 

સરકાર દ્ારા કાયદાિી અગાઉથી પૂરી 
જાણકારી આપયા તસવાય િા.1/7/2022 
થી આિાર કાડ્ડ અિે પાિકાડ્ડ સાથે 
્ીંક કરવાિી રૂતપયા 1000 પેિલટી 
િક્ી કરે્ છે, િેિાથી ભારે અસંિોષ 
વયાપે્ છે. આ ્ ીંક કરાવવાિી છેલ્ી 
િારીખ 31 માિથિ 2023 હોય સાિ્ી, 
તશિોર િથા ગામડાઓમાં સી.એસ.
સી. સેનટરો ,જિસેવા કેનદ્ો િથા 
ત્ંક કરી આપિારા એજનટો દ્ારા 
આ ગરજવાિ ્ોકો પાસે રૂતપયા 
200 થી રૂતપયા 500 િો સતવથિસ 
િાજથિ પણ ્ેવામાં આવે છે, િેિાથી 
ગરીબ વગથિમાં ભારે રોષ વયાપે્ છે. 
સરકારિી સહાય િો પ્રિાર, પ્રસાર 
અિે સથળ પર આપવા માટે જે રીિિા 
ગરીબ કલયાણ મેળા િા સેવા સેિુ 
કાયથિક્રમ રાખવામાં આવે છે, િેવી જ 
રીિિા સરકાર દ્ારા આ આિાર કાડ્ડ 
અિે પાિકાડ્ડ ત્ંક કરી આપવા માટે 
ક્સટર ગામિુ જૂથ બિાવીિે સથળ 
પર ્ીંક કરવાિી સુતવિા અપાય 
એ હા્િા િબક્ે ખૂબ જ જરૂરી છે. 
જેથી ગામડાિા ગરીબ વગથિિા, પછાિ 
વગથિિા અિે મતહ્ાઓ િથા તસતિયર 
તસટીઝિો, અનય એજનસીઓ પાસે 
ખોટી રીિિા ્ૂંટાયિા ગામડાિા 

ઘણા ્ોકો પાસે આિારકાડ્ડ િો છે, 
પરંિુ પાિકાડ્ડ િી જરૂરરયાિ િા હોય 
િેઓએ પાિકાડ્ડ કરાવે્ા િહોિા 
અિે હવે આ યોજિાથી ગતભથિિ િમકી 
મળિી હોવાિા કારણે જેમ કે બેંકિા 
એકાઉનટ બ્ોક કરવામાં આવશે, 
જેથી ્ોકો પાિકાડ્ડ કઠાવવા માટે પણ 
તિયિ ફી કરિા, જે િે એજનસીઓ 
મારફિ સતવથિસ િાજથિિા ઓથે વિારાિી 
રકમ આપીિે ્ૂંટાઈ રહ્ા છે. સરકાર 
દ્ારા આતથથિક પછાિ વગથિિા ્ોકો 
િથા તવિવા પેનશિ ્ેિી બહેિો અિે 
તસતિયર તસટીઝિોિે જેવો વયાજિી 
આવક પર તિવાથિહ કરી રહ્ા છે 
િેઓિે આિારકાડ્ડ અિે પાિકાડ્ડ ત્ંક 
કરવા માંથી મુક્િ આપવાિી માંગ 
ઉઠે્ છે.

કોરોિા કાળમાં તશિોર િા્ુકામાં 
જે િેિાઓ તવિા મૂલયે સેતિટાઈઝર, 
માસક િું તવિરણ કરિા હિા, અિે 
વિથિમાિપત્રોમાં ફોટા સોતશય્ 
મીરડયામાં ફોટાઓ મૂકીિે પોિાિી 
વાહ વાહ ્ૂંટિા હિા, િેવા િમામ 
િેિાઓ આિારકાડ્ડ- પાિકાડ્ડ ત્ંક 
કરવામાં ્ોકોિે પડિી મુશકે્ી સામે 
દેખાિા િથી, એ આ ્ોકશાહીિી 
અતયંિ કરુણિા જણાઈ આવે છે.

પિનોર તાલુકામાં આધાર સાથે પાન 
કાડ્ડ લીક કરવામા ચાલતી ઉધાડી લંૂટ

(પ્રતિતિતિ)  તશિોર િા.18
તશિોર િા્કુામાં આવે્ તમ્કિ સંબંિી િબદી્ી 

માટેિી સબ રતજસટ્ાર કિરેીમાં પણૂથિકા્ીિ સબ રજીસટાર 
િહીં હોવાિ ેકારણ ેઅઠવારડયામાં ફ્િ બે તદવસ મગંળ 
અિે શુક્રવારિા તદવસે જ જમીિ તમ્કિ સંબંિી દસિાવેજો 
અિે જરૂરી િોંિણીિી કામગીરી થાય છે. િારીખ 15 
એતપ્ર્ પછી જતં્રીિી રકમ વિિા તશિોર િા્ુકામાં આવી 
દસિાવજેી િોંિણી કરવા માટે એતપ્ર્ મતહિામાં ફ્િ એક 
જ તદવસ મળે છે. 

જિે ે કારણ ે િા્કુાિા અરજદારોમાં ઓરફસ સમય 
દરતમયાિ િા તદવસોમાં દરરોજ આ કામ ગીરી થાય િેવી 
માંગ ઉઠી છે.  ગજુરાિ રાજય સરકાર ેિાજિેરમાં તમ્કિ 
સંબંિી િબદી્ી માટે િી જતં્રીમાં વિારો કયયો હિો પરિંુ 
આ વિારાિી અમ્ 15 એતપ્ર્ સુિી મુ્ િવી રાખિા 
તશિોર િા્ુકાિા િા્ુકા મથકે આવે્  દસિાવજેી િોંિણીિી 
પ્રતક્રયા હાથ િરિી સબ રજીસટર કિરેીમાં િોંિણી કરાવવા 
માટે અરજદારોિી ્ાંબી ્ાઈિો ્ાગ ેછે પરિં ુ છેલ્ા 
ઘણા સમયથી તશિોર િા્કુાિી કિરેીમાં કોઈ પણૂથિકા્ીિ 
સબરજીસટ્ાર અતિકારીિી તિમણૂક િ હોવાિે ્ઈિે હા્ 

ડભોઇિા સબ રજીસટારિ ે બે તદવસ માટે ડેપયટેુશિ પર 
મકૂવામાં આવે છે િેથી િા્ુકામાં ફ્િ બે તદવસ મગંળવાર 
અિે શુક્રવારિા તદવસોમાં જ આ િોંિણી અંગિેી કામગીરી 
હાથ િરાય છે પરિં ુમગંળવાર ે કે શુક્રવાર ેરજા આવે િો 
િ ે તદવસોિી કામગીરી અનય તદવસોએ થિી િથી હા્ 
પદંરમી એતપ્ર્થી જતં્રી વિારાિો અમ્ થવાિો હોઈ 
એતપ્ર્ મતહિામાં ફ્િ એક જ તદવસ તશિોર િા્ુકામાં 
િોંિણી કરવા અંગિેી કામગીરી માટે મળે છે અિ ેઆ 
તદવસે ઓિ્ાઇિ એપોઇનટમનેટ ્વેાિી હોય દસિાવજે 
િોંિણી કરિાર અરજદારોિી સંખયા વિી જવાિી શ્યિા 
દખેાઈ રહી છે. ડેપયટેુશિ પર િોંિણી અતિકારી આવિા 
હોય આ તદવસો દરતમયાિ િેિા આઈડી અિ ેપાસવડ્ડથી 
દસિાવેજ િોંિણી અંગિેુ ંપોટ્્ડ  ખો્વામાં પણ વાર ્ ાગિા 
દસિાવેજો થઈ શકિા િથી. આવી તશિોર િા્ુકામાં પડિી 
મશુકે્ી અિ ે્ઈિ ેમાિથિ મતહિાિા બાકીિા તદવસોમાં 
એતપ્ર્િી િા.15 સુિી વડોદરા રજીસટ્ાર કિરેીમાંથી કામિા 
તદવસોમાં પણૂથિકા્ીિ સબ રજીસટારિી તશિોર ખાિે 
તિમણૂક થાય અિ ેજમીિ તમ્કિ અિ ેજરૂરી િોંિિી 
અંગિેી કામગીરી થાય િવેી ્ોક માંગ ઉભી થયે્  છે.

પૂર્ણકાપલન સબ રપજસ્ટ્ાર ન હોવાથી વીકમાં 
માત્ર બે પદ’ જ જમીન પમલકતનું કામ થાય છે

મિનોર તાલુકાિાં આવેલ મિલકત સંબંધી તબદીલી િાટેની કરેરીિાં અવદિા

(પ્રતિતિતિ)  તશિોર િા.18
તશિોર િા્કુાિા માજરો્ ગામિા 

પશુ પા્ક કસિરુભાઈ જશભાઈ 
પાટણવાડીયા િી ભેંસ બે તદવસ પહે્ા 
ખોવાઈ ગઇ હિી. સુરાશામાળ ગામે 
પછૂિાછ કરિા જાણવા મળે્ કે ભેંસ 
માંડવા િરફ જિા જોઈ હિી. ગિ મોડી 
રાત્રીએ ભેંસ િ ેશોિવા માટે કસિરુભાઈ 
અિે િમેિા ગામિા િથા કુકશ ગામિા 
તમત્રો પાંિ બાઈકો ્ઇ તશિોર માંડવા 
માગથિ પર િપાસ કરવા િીકળયા હિા. 
તશિોર માંડવા ગામિી વચ્ ેઆવે્  
કેિા્ િી બંિ ેસાઈડ માગથિ હિો. જથેી 
િેઓ એકબાજિુા માગથિ પર ખેિરમાં 
સુઢીયુ ં હોય િ ે બાજ ુ િમેણ ે િપાસ 
કરવાિંુ શરૂ કયુું. અિ ેિેળ વારા રસિા 
પર બાઈક ્ઇ શોિિા હિા. આગળ 
જિાં તશિોર - માંડવા અિ ેશુરાશામળ 
ત્રણયે ગામિા સીમાડા પર આવે્  
તશિોર સવામીિારાયણ મતંદરિા 
હસિકિા ખેિર માં પાણી ્ીિે્ હોય 
જમીિ ભીિી હિી. િથેી પાંિયે બાઈક 
તયાજ પાક્ક કરી કસિરુભાઈ અિ ેિમેિા 
તમત્રો િા્િા આગળ સીમમાં દોઢ 
એક વાગ ેભગેા મળી ભેંસ શોિવા 
િીકળયા હિા. થોડે દરૂ ગયા પછી એક 
દમ પાછળ જોિા બાઇકો મકૂી હિી 

તયાં આગ ્ાગે્ ી જોઈ િઓે િરુિ જ 
બાઈક જયાં મકૂી હિી તયાં દોડિા પાછા 
આવયા. તયાર ેિમેિી બાઇકો સળગિી 
હિી. આજબુાજ ુજોયુ ંપણ તયાં કોઈ 
િમેણ ેજોવા મળયુ ંિહોિુ.ં બાઈકોમાં 
પટે્ો્ હોય આગ ઝડપથી પકડાઈ ગઇ 
હિી. 

જોકે રાિિા ૧:૩૦ થી ૨:૦૦ િા 
સમયે આ ઘટિાં બિિા અિ ેઆજબુાજુ 
પણ કોઈ વયક્િ જોવા મળયો િહોય 
આ બિાવ રહસયમય હોવાિ ુ્ોકો માં 
િિાથિઈ રહંુ્ હિુ.ં અિ ેઆવો બિાવ આ 
બાજિુી સીમમાં પ્રથમવાર બિે્  છે. 
હમણાં આ ઘટિાથી ખેિરો માં રહેિા 
ખેિ મજરૂો પાસે પણ બાઈક હોય અિે 
રાત્રીિા િેઓ પણ ખેિર માં મકૂિા હોય 
આ ઘટિાં થી િેઓમાં પણ હા્ તિંિા 
વયાપે્  છે. આ બિાવ અંગ ેકસિરુભાઈ 
એ તશિોર પો્ીસ િ ે્તેખિ ફરરયાદ 
અરજ આપી છે. પો્ીસ દ્ારા આ 
રહસયમય બિે્  ઘટિાિી િ્સપશજી 
િપાસ હાથ િરાઈ છે.

ખેડૂતો પિુને િોધવા ખેતરમાં ગયાને 
બહાર પાંચેય બાઈક આગમાં ખાખ

મિનોર િાંડવા િાગ્પ રર બાઈક િૂકી હતી

ધારાસભ્યએ ખનન અટકાવવા તંત્ર સાથે સંકલન કરી કોઇ નકકર આયોજન કરેલ નથી, માત્ર ચૂંટણી વખતે મોટી વાતો જ કરી!
(પ્રતિતિતિ)  કા્ો્ િા.18

કા્ો્ શહેર અિે િા્ુકાિા 
ગામોમા રેિી ખિિ રોજીંદુ બિી 
ગયે્ છે. ગ્ામ પંિાયિ, િ્ાટી કમ 
મંત્રી, સરપંિ, સથાિીક મામ્િદાર, 
ખાણ ખિીજ તવભાગ અિે સથાિીક 
પો્ીસ આ બદી અટકાવવા િક્ર 
આયોજિ કરે િો જ ગેરકાયદેસર 
રેિી ખિિ અટકી શકે. કા્ો્ િાં 
િારાસભય ફિેતસંહ િૌહાણ િુંટણી 
અગાઉ મસમોટી વાિો કરી રેિી 
ખિિ કા્ો્ માં હવે ભુિકાળ બિી 
જશે એવી વાિ મીડીયા સમક્ કરિા 

હિા. 
પરંિુ કા્ો્િાં િારાસભયએ 

આ બાબિે સથાિીક િંત્ર સાથે કોઇ 
સંક્િ કરી આ ખિિ અટકાવવા 
િું કોઇ પુવથિ આયોજિ કયુથિ હોય 
િેવુ બિે્ િથી તયારે િારાસભય િી 
આવી મોટી મોટી વાિો,”જુમ્ો” 
બિી ગઇ હોય િેવું જણાઈ રહ્ું 
છે તયારે કા્ો્ પો્ીસ િી ટીમ 
પેટ્ો્ીંગ માં હિી તયારે કા્ો્ 

િા્ુકાિા ઉિરેરડયા ગામથી 
િદીમાંથી ગેરકાયદેસર રીિે રેિી 
ખિિ કરી ભરી જિા એક ટ્ેકટર 
િા્ક િે પકડી િેિી પાસે રોયલટી 
બાબિે પુછપરછ કરિા િેિી પાસે 
રેિી ખિિ વહિ કરવા બાબિિો 
કોઈ પાસ પરમીટ િ હોઇ પો્ીસે 
ટ્ેકટર કા્ો્ પો્ીસ મથકે મુકાવી 
ખાણ ખિીજ તવભાગ િે જાણ કરી 
કાયદેસરિી કાયથિવાહી હાથ િરી છે.

કાલોલ તાલુકાના ઉતરેરડયા ખાતે થી પોલીસે 
ગેરકાયદેસર રેતી ભરી જતુ એક ટ્ેકટર ઝડપયુ

(પ્રતિતિતિ)  દાહોદ િા.18
દાહોદ તજલ્ા તશક્ણાતિકારી 

કાજ્ બેિ દવે બે તદવસ પહે્ાં 
એક તિવૃિ થિાર તશક્ક પાસેથી 
પ્રમાણપત્રો પર સહી કરાવવા સારૂૂં 
રૂા. ૧૦ હજારિી ્ાંિ ્ેિાં ઝડપાઈ 
ગયાંિા બિાવ બાદ આજરોજ એ.સી.
બી. પો્ીસે તશક્ણાતિકારીિે કોટ્ડ 
સમક્ રરમાનડ માટે મંજુર કયાથિ હિાં 
તયારે કોઈક કારણોસર કોટટે રરમાનડ 
મંજુર િ કરી તજલ્ા તશક્ણાતિકારીિે 
જયુડીશીય્ કસટડીમાં મોક્ી 
આપવાિો હુકમ કયાથિિું જાણવા મળે 
છે.

સમગ્ ગુજરાિમાં હા્ માધયતમક 
અિે ઉચ્િર માધયતમક તશક્ણ 
બોડ્ડિી િોરણ ૧૦ અિે ૧૨િી 
પરીક્ા િા્ી રહી છે િેવા સમયે 

દાહોદ તજલ્ા તશક્ણાતિકારી 
કાજ્બેિ ગીરીશભાઈ દવે એક 
તિવૃિ થિાર તશક્કિા પેનશિ કેસિા 
કાગળોમાં કોઇ ્ેણા બાકી િ હોવા 
બાબિિા પ્રમાણપત્રમાં સહી કરવા 
સારૂ તજલ્ા તશક્ણાતિકારી દ્ારા 
રૂા. ૧૦ હજારિી ્ાંિિી માંગણી 
કરી હિી. આ ્ાંિિી રકમ તિવૃિ 
થિાર તશક્ક આપવા માંગિાં િ 
હોવાિા કારણે િેઓએ એ.સી.બી. 

પો્ીસિો સંપક્ક કયાથિે હિો અિે 
આ મામ્ાિી જાણ થિાંિી સાથેજ 
દાહોદ એ.સી.બી. પો્ીસ િેમજ 
પંિમહા્િી એ.સી.બી. પો્ીસિી 
ટીમે દાહોદ છાપરી મુકામે આવે્ 
તજલ્ા તશક્ણાતિકારીિી કિેરી 
ખાિે ્ાંિિું છટકુૂં ગોઠવિાં દાહોદ 
તજલ્ા તશક્ણાતિકારી કાજ્બેિ 
દવે તિવૃિ થિાર તશક્ક પાસેથી 
રૂા. ૧૦ હજારિી ્ાંિ ્ેિાં દાહોદ 
એ.સી.બી. પો્ીસિા હાથે રંગેહાથ 
ઝડપાઈ ગયાં હિાં. બોડ્ડિી પરીક્ા 
ટાણે ખુદ તજલ્ા તશક્ણાતિકારી ્ ાંિ 
કેસમાં સપડાિાં દાહોદ તજલ્ા સતહિ 
ગુજરાિિા તશક્ણ આ્મમાં સિબિિા 
સાથે ખળભળાટ મિી જવા પામયો 
હિો તયારે દાહોદ એ.સી.બી. પો્ીસ 
અિે પંિમહા્િી ગોિરા એ.સી.

બી. પો્ીસ દ્ારા તશક્ણાતિકારીિે 
કોટ્ડમાં રરમાનડ માટે આજરોજ 
દાહોદ કોટ્ડમાં રજુ કરવામાં આવયાં 
હિાં જયાં એ.સી.બી. પો્ીસે પાંિ 
તદવસિા રરમાનડિી માંગણી કરવામાં 
આવી હિી પરંિું કોઈક કાસરણોસર 
કોટ્ડ દ્ારા એકપણ તદવસિા રરમાનડ 
મંજુર િ કરી તજલ્ા તશક્ણાતિકારીિે 
જયુડીશીય્ કસડીમાં મોક્ આપવા 
જણાવાયું હિું.

એ.સી.બી. પો્ીસે તજલ્ા 
તશક્ણાતિકારીિા રહેણાંક મકાિ 
દાહોદ િેમજ િેઓિા મુળ વિિ 
તહંમમિિગર ખાિેિા મકાિમાં પણ 
સિથિ ઓપરેશિ હાથ િયુથિ હોવાિું 
સામે આવયું છે. આ પ્રકરણિી િમામ 
િપાસ પંિમહા્િી ગોિરા એ.સી.
બી. પો્ીસિે સોંપવામાં આવી હિી.

રૂા.10 હજારની લાંચ લેતાં ઝડપાયેલા  
મપહલા DEOને જયુ.કસ્ટડીમાં મોકલાઈ

દાહોદ મિક્ષણામધકારી કાજલ દવેના કોટટે રરિાનડ ના િંજૂર કરા્પ

(પ્રતિતિતિ) હા્ો્, િા.18
આગામી તદવસોમાં િૈતત્ર િવરાત્રીિા 

િહેવાર દરમયાિ માિાજીિા દશથિિ કરવા 
પાવાગઢ ખાિે આવિા દશથિિાથજીઓિી 
સુતવિા માટે એસ.ટી.તવભાગ 
ગોિરા દ્ારા િા.૨૨/૦૩/૨૦૨૩ થી 
િા.૦૬/૦૪/૨૦૨૩ સુિી વિારાિી ૬૦ 
બસો ફાળવવામાં આવી છે.

 જિેા સુસારુ ંઆયોજિ માટે એસ.ટી 
તવભાગિા ૨૫૦ જટે્ા કમથિિારીઓિે 
રાઉનડ િી ક્ોક ફરજો સોપવામાં 
આવે્  છે. િથા સથળ ઉપર મડંપ, બેઠક 
વયવસથા, પીવાિા પાણીિી વયવસથા 
િેમજ બસમાં બેસવા માટે ્ાઈિ દોરી 
સહીિિી વયવસથા બાબિે મસુાફરોિે 
કોઈ પણ જાિિી મશુકે્ી થવા િ પામે 
િે માટે તવભાગિા તવતવિ અતિકારીઓ 
દ્ારા રાઉનડ િી ્્ોક હાજર રહી 
મોિીટરીંગ કરવામાં આવ ેછે. જ ે સંુદર 
સુસાર ુ વયવસથાિો ્ાભ ્વેા માટે 
સમગ્ િમથિપ્રમેી જિિાએ િોંિ ્ેવા એક 
અખબારી યાદીમાં જણાવયુ ંછે.

પાવાગઢ ખાતે 
દિા્ણનાથથીઓની 
સુપવધા માટે 60 
બસોનું આયોજન

(પ્રતિતિતિ) તસંગવડ િા.18
તસંગવડ િા્ુકાિા મેથાણ ઘાટીિા વળાંકમાં કોઈ કોનટ્ા્ટર 

દ્ારા કેબ્ િાખવામાં આવયા િે કેબ્ િાખયા પછી િેિા 
કોનટ્ા્ટર દ્ારા કેબ્િું પુરણ કરવામાં આવયું પરંિુ િે પુરણ 
િા ઢગ્ા રોડિી સાઈડમાં કરી રાખિા  તયાંથી િીકળિા 
વાહિ િા્કોિે સામસામે ગાડી આવી જિા આ ખોદે્ા 
ખાડા િા ઢગ્ાઓ કરી રાખવાથી આવિા જિા વાહિોિે 
એક્સડનટ થવાિો ભય રહેિો હોય છે જયારે આ  કોઈ 
મોટરસાયક્ સવાર સાઈડમાં ઉિરવા જાય િો િે માટીિા 
ઢગ્ા ઉપર  મોટર સાયક્ સવાર િડી જિા પડી જાય િેમ 
્ાગી રહ્ું છે જયારે આ કેબ્ િાખયા પછી જેવી રીિિા 
ખાડા ખોદીિે િેિા ઢગ્ા રોડિી સાઈડમાં કરી દેિા   તયાંથી 
િીકળિા વાહિિા્કોિે િુકસાિ  થાય અિે એક્સડનટ થિું 
અટકે પરંિુ આ કેબ્ િાખવા વાળા કોનટ્ા્ટર દ્ારા બરોબર 
ખાડા પૂરીિે સરખું બરોબર િહીં કરિા વિારાિી માટીિા 
ઢગ્ા કરી દેિા જેિા ્ીિે  િેિો ભોગ તિદયોષ વાહિિા્ક 
કે િા્િા મુસાફરોિે બિવાિો વારો આવશે િેમ ્ાગી રહ્ું 
છે માટે આિા ્ાગિા વળગિા અતિકારીઓ દ્ારા ફટાફટ 
સાઈડમાં ઢગ્ા કરી રાખે્ા છે િેિે સરખું કરવામાં આવે 
િેવી વાહિ િા્કો િથા રસિે િા્િા મુસાફરોિી માંગ છે.

રોડની સાઇડમાં ઢગલા કરાતા વાહન ચાલકોને અકસ્માતનો ભય
 મસંગવડ તાલુકાના િેથાણ ઘાટી વળાંકિાં કેબલ નાખરા રછી

છોટાઉદેપુર પજલલામાં કમોસમી વરસાદ : કેટલાક 
ઠેકારે કરા પડ્ા, ખેડૂતોની પચંતામાં વધારો

(પ્રતિતિતિ)  દાહોદ/ગરબાડા, િા.18
દાહોદ તજલ્ાિા દાહોદ શહેર િમેજ 

ગરબાડા િગરમાં સિિ બીજા તદવસે 
પણ કમોકસમી વરસાદ પડ્ો હિો 
તયાર ેઆજિા કમોસમી વરસાદિી સાથે 
સાથ ેઆકાશી કરા પડ્ાં હિાં. દાહોદ 
અિે ગરબાડામાં કમોસમી વરસાદિે 
પગ્ ેભર ઉિાળે િોમાસા જવેી ઋિુિો 
અહેસાસ થયો છે.

સામાનય રીિ ે માિથિ મતહિામાં 
ગરમીિી શરૂઆિ થિી હોય છે અિે 
ખેિરોમાં પણ મહત્વિા પાકો આજ 
તસઝિમાં િૈયાર થાય છે. એવામાં જો 
કમોસમી વરસાદ થાય િો ખેડૂિોિા માથે 
આભ િૂટી પડ્ુ ંહોય એવો ઘાટ થાય છે. 
હવામાિ તવભાગ ે૧૫ થી ૧૯ માિથિ સુિી 
કમોસમી વરસાદિી આગાહી કરી છે. 
તયાર ેઆજ ેસવારથી ગરબાડા િા્કુાિા 
વાદળછાયુ ંવાિાવરણ જોવા મળયુ ંહિો. 

િા્ુકાિા કેટ્ાક ગ્ામય તવસિારોમાં 
કમોસમી વરસાદ સાથ ે બરફિા કરા 
પડયા હિા. જિેા કારણ ે ખેિીવાડીિે 
િકુશાિિી ભીતિ સેવાઈ રહી છે તયારે 
કેટ્ાક ખેડૂિોએ ખેિરોમાં િયૈાર પડે્ 
પાકિ ેબિાવવા માટે પાકિા ઢગ્ા કરી 
િાડપત્રી િાખિા જોવા મળયા હિા.

હા્ ખેિરમાં ઘઉં, િણા, કપાસ િો 
પાક િૈયાર પડ્ો છે. તયાર ેઆ પાકિે 
િકુશાિ જવાિી ભીતિ સેવાઈ રહી છે. 
એક િરફ ખેડૂિે ખેિરમાં મહા મહેિિે 

મોંઘા ભાવિા ખાિર તબયારણ ્ાવી 
સારી માવજિ કરી પાક િયૈાર કયયો 
અિ ેબસ હવ ેપાક ્વેાિી િયૈારી છે, 
તયાં અિાિક જાણ ેકુદરિ પણ રાજી િા 
હોય એમ ખેડૂિોિ ેમાવઠાિો માર સહિ 
કરવાિો વારો આવયો છે.

આમ, ખેડૂિિ ેમાથ ેઆભ િટૂી પડ્ું 
હોય એવો ઘાટ સજાથિયો છે. બદ્ાિા 
હવામાિિા કારણ ે િાવ શરદી અિે 
ઉિરસ જવેા રોગોિ ે પણ આમતં્રણ 
મળે છે. આમ કમોસમી વરસાદથી ખેિી 
સતહિ રોગિાળાિો પણ ભય રહે્ો 
છે. તયાર ેહજ ુપણ આગામી એક તદવસ 
કમોસમી વરસાદિી હવામાિ તવભાગે 
આગાહી કરે્ ી છે. દાહોદ તજલ્ામાં 
ગિરોજ સવથિત્ર કમોકસમી વરસાદિે 
પગ્ ેત્રણ વયક્િઓિા મોિ અિ ે૧૦ 
મુગંા પશુઓિા મોિ પણ િીપજયાં 
હિાં.

દોહાદ-ગરબાડા સપહત આસપાસના 
પવસ્તારોમાં બરફના કરા પડયા


