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રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

કમોસમી વરસાદ થતા ખેડૂતોનો ઊભો પાક બગડી �ય અને ખેડૂતો આિથર્ક રીતે પાયમાલ થાય તેવી ભીિત સેવાઈ રહી છ�
(�િતિનિધ) પાવીજેતપુર તા.18

છોટા ઉદેપુર જીલ્લામાં સાંજના 
સમયે કમોસમી વરસાદ પા�ો 
છ� ત્યારે કવાંટ પંથકમાં ભારે 
વરસાદ પ�ો છ� અને ક�ટલીક 
ઠ�કાણે કરા પડતાં ખેડ�તોની 
િચંતામાં વધારો જોવા મળી રહ્યો 
છ�.

છ�લ્લા �ણ િદવસથી હવામાન 
િવભાગની આગાહી મુજબ 
વરસાદી માહોલ જોવા મળી 
રહ્યો છ�. શિનવારે બપોર બાદ 
વાદળો ઘેરાયા હતા અને સાંજના 

લગભગ ૪ થી ૪.૩૦ વાગ્યાના 
અરસામાં કવાંટ પંથકમાં ધોધમાર 
વરસાદ પ�ો હતો, કવાંટના 
નાની ટોકરી, િચચબા, કસરવાવ, 
આમસોટામાં ધોધમાર વરસાદ 
વરસ્યો હતો, ઉપરાંત સમલવાંટ 
ગામે જોરદાર કરા સાથે વરસાદ 
પ�ો હતો. જ્યારે જીલ્લાના 
પાવી જેતપુરમાં પણ ગાજવીજ 
સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો.

આ કમોસમી વરસાદ પડતા 
જ ખેડ�તોની િચંતામાં વધારો થયો 
છ�, જીલ્લામાં મોટ�ભાગે કપાસ, 
ઘ�, એરંડા, તુવેર,બાજરી, 
મકાઈ જેવા પાક થાય છ� બધા 
પાક હાલ લણવા માટ� તૈયાર 
છ� તેવા સમયે કમોસમી વરસાદ 
થતા ખેડ�તોનો ઊભો પાક બગડી 
જાય અને ખેડ�તો આિથર્ક રીતે 
પાયમાલ થાય તેવી ભીિત સેવાઈ 
રહી છ�.

છોટાઉદેપુર િજલ્લામાં કમોસમી વરસાદ : ક�ટલાક 
ઠ�કાણે કરા પ�ા, ખેડ�તોની િચંતામાં વધારો

(�િતિનિધ)  પાદરા, તા.18
પાદરા ના જાસપરુ ગામ ેઆવલે 

વડીલો પાજ�ત જમીન વાળી 
િમલકતમાં સગી બહેન ેકાયદસેરના 
વારસદારો ન ે િમલકતમાં ભાગ 
નિહ આપવા સારુ ં તલાટી રૂબરૂ 
ખોટ�� બનાવટી પઢેીનામુ ં બનાવી 
તનેો સાચા તરીક� નો ઉપયોગ 
કરી બારો બાર અન્ય બહેનો 
કાયદસેરના વારસદારોના નામ 
પઢેીનામામાં છ�પાવી જમીનમાં 
ભાગ નિહ આપવાના ઈરાદે 
િવ�ાસઘાત છ�તરપીંડી કરી હોવાની 
ફ�રયાદ ૧ મિહલા સહીત ક�લ ૬ 
ઈસમો સામ ેપાદરા પોલીસ મથક� 
નોંધાવા પામી છ�. પોલીસે ફ�રયાદ 
ના આધાર ેકાયદસેરની કાયર્વાહી 
હાથ ધરી હતી.

પાદરા ના જાસપરુ ગામે 
બૈરાજબેન ત ે�ભાતિસંહ િહંમતિસંહ 
ઉફ� છીતબુાવા વાઘલેાની પ�ુી ની 
વડીલો પાજ�ત િમલકતમાં ભાગ 
નિહ આપવાના ઈરાદ ેસગી બહેન 
વસંતબેન �ભાતિસંહ વાઘલેા 
રહે.જાસપરુ, તા.પાદરા નાઓએ 
પોતાની અન્ય બે ૧.બૈરાજબા, 
૨.આનદંબા (બહેનોના) નામ 
છ�પાવી ખોટ�� બનાવટી પઢેીનામું 
બનાવી પચંો સાક્ષીઓ ૧.યાદવ 

�વીણિસંહ જાલમિસંહ, ૨.વાઘલેા 
�વીણિસંહ ખુમાનિસંહ, ૩.જાદવ 
િદલીપિસંહ દાદિુસંહ �ણવે રહે.
જાસપરુ, તા.પાદરા નાઓની રૂબરૂ 
માં પઢેીનામુ ંબનાવી વારસાઈ નોંધ 
ન.૫૧૫૪ તારીખ ૧૨/૦૬/૨૦૧૨ 
થી જાસપરુ ગામની વડીલો 
પાજ�ત જમીન જનેો ખાતા નબંર 
: ૬૫૬,૧૮૯,૪૯૩,૩૧૮ વાળી 
જમીનમાં પોતાનુ ંનામ દાખલ કરી 
િવ�ાસઘાત છ�તરપીંડી કરલે છ�.

તમેજ અન્ય જાસપરુ ગામની 
સવ� નબંર : ૧૧૮૫ વાળી જમીન 
માં તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ 
વસંતબેન ેકાચી નોંધ નબંર : ૮૭૫૩ 
થી વારસાઈ કરાવેલ હતી. જમેાં 
વારસાઈ બાબત ેરજ ુકરલે કાગળો 
જોતા નોટરી આર.આર.�હ્મભ� 
રૂબરૂ તા.૫/૮/૨૨ ના રોજ ગોિહલ 
વસંતબેન િદલીપિસંહ ગોિહલે 
નોટરાઈઝ પઢેીનામુ ંબાનાવલે હતું 
અન ેજ ેપઢેીનામાં ના પાછો સાક્ષી 
૧.ઘનશ્યામિસંહ ભગવાનિસંહ 
વાઘલેા, ૨. ગભંીરિસંહ ભીખુભા 
વાઘલેા રૂબરૂ પઢેીનામાં માં મયૈત 
�ભાતિસંહ છીતબુાવા વાઘલે 
ના કાયદસેરના વારસદારો તરીક� 
પત્ની રામબા તથા પ�ુી વસંતબેન 
દશાર્વેલ અન ે બૈરાજબા તથા 

આનદંબા ન ેદશાર્વવામાં આવલે 
ના હતા. જનેી જાણ ફ�રયાદી 
િહંમતિસંહ ભાણજીભાઈ સોલંકી, 
રહે.મોરબી નાઓ ન ેથતા ઈ ધરા 
ક�ન્� ેકાચી નોંધ : ૮૭૫૩સામ ેવાંધો 
રજ ુકરતા આરટીએસ તકરારી ક�સ 
નબંર ૨૦૬/૨૦૨૨ થી ચાલી જતા 
સદર ૮૭૫૩ વાળી વસંતબેન �ારા 
કરાવેલ નોંધ નામજંરૂ કરવામાં 
આવી હતી.

જથેી બૈરાજબા ના પ�ુ ફ�રયાદી 
િહંમતિસંહ ભાણજીભાઈ સોલંકી, 
રહે.મોરબીનાઓ પોતાની હયાત 
આનદંબા ત ેિહંમતિસંહ ગોિહલ ની 
પત્ની અન ે�ભાતિસંહ વાઘલેાની 
દીકરી સાથ ેમળી ૬ ઈસમો િવર�ુ 
િવ�ાસઘાત છ�તરપીંડી કરી હોવાની 
ફ�રયાદ પાંચ ઈસમો ૧.વસંતબેન 
દીપિસંહ ગોિહલ, ૨.�વીણિસંહ 
જાલમિસંહ યાદવ, ૩.�વીણિસંહ 
ખુમાનિસંહ વાઘલેા, ૪.િદલીપિસંહ 
દાદિુસંહ જાદવ, ૫.ઘનશ્યામિસંહ 
ભગવાનિસંહ વાઘલેા, 
૬.ગભંીરિસંહ ભીખુભા વાઘલેા 
તમામ રહે.જાસપરુ, તા.પાદરા 
િવરિુ� ફ�રયાદ નોંધાવતા પોલીસે 
૬ ઈસમો િવર�ુ ગનુ્હો નોંધી 
કાયદસેરની કાયર્વાહી હાથ ધરી 
હતી. 

જમીનમાં ભાગ નહીં આપવા ખોટ�� પેઢીનામંુ 
બનાવી છ�તરિપંડી કરનાર 6 સામે ફ�રયાદ

પાદરાના જાસપુર ગામે આવેલ વડીલો પાજ�ત

િલંક કરવા માટ� એજન્સીઓ વધારાના �િપયા 200 થી 500 સિવર્સ ચાજર્ વસૂલતા ગરીબ પ્ર�માં રોષ
(�િતિનિધ)  સાધલી તા.18

ક�ન્� સરકાર �ારા હાલમાં 
આધારકાડ�ને પાનકાડ� સાથે લીંક 
કરાવવા માટ� લેવાઈ રહેલ રૂિપયા 
એક હજારની પેનલ્ટી સામે તેને 
િલંક કરનારની એજન્સીઓ 
વધારાના રૂિપયા 200 થી 500 
સિવર્સ ચાજર્ના લેતી હોય તેનો 
ભારે િવરોધ ઉ�ો છ�, અને 
િશનોર તાલુકામાં આવા િલંક 
કરનારાઓ આત્મિનભર્ર બની 
રહ્યા છ�. 

િશનોર તાલુકામાં ઘણા 
આિથર્ક પછાત વગર્ના લોકો 
તથા બી.પી્એલ .ક�ટ��બો જેવો 
સરકારની સહાય લેવા માટ� 
આધાર કાડ� અને પાનકાડ� ધરાવે 
છ� ,તદુપરાંત િવધવા પેન્શન 
લેતી બહેનો જેવો મા� બેંકમાં 
અને પોસ્ટમાં ખાતા ખોલાવવા 
માટ� જ પાનકાડ� આધારકાડ� નો 
ઓળખ તરીક� ઉપયોગ કરે છ�, 
તેવા લોકોને હાલમાં સરકાર 
�ારા કાયદાની અગાઉથી પૂરી 

જાણકારી આપ્યા િસવાય 
તા.1/7/2022 થી આધાર કાડ� 
અને પાનકાડ� સાથે લીંક કરવાની 
રૂિપયા 1000 પેનલ્ટી ન�ી 
કરેલ છ�, તેનાથી ભારે અસંતોષ 
વ્યાપેલ છ�. આ લીંક કરાવવાની 
છ�લ્લી તારીખ 31 માચર્ 2023 
હોય સાધલી, િશનોર તથા 
ગામડાઓમાં સી.એસ.સી. 
સેન્ટરો ,જનસેવા ક�ન્�ો તથા 
િલંક કરી આપનારા એજન્ટો 
�ારા આ ગરજવાન લોકો પાસે 
રૂિપયા 200 થી રૂિપયા 500 
નો સિવર્સ ચાજર્ પણ લેવામાં 
આવે છ�, તેનાથી ગરીબ વગર્માં 
ભારે રોષ વ્યાપેલ છ�. સરકારની 
સહાય નો �ચાર, �સાર અને 
સ્થળ પર આપવા માટ� જે રીતના 
ગરીબ કલ્યાણ મેળા ના સેવા 
સેતુ કાયર્�મ રાખવામાં આવે 
છ�, તેવી જ રીતના સરકાર �ારા 
આ આધાર કાડ� અને પાનકાડ� 
િલંક કરી આપવા માટ� કલસ્ટર 
ગામનુ જૂથ બનાવીને સ્થળ પર 
લીંક કરવાની સુિવધા અપાય એ 
હાલના તબ�� ખૂબ જ જરૂરી છ�. 
જેથી ગામડાના ગરીબ વગર્ના, 
પછાત વગર્ના અને મિહલાઓ 
તથા િસિનયર િસટીઝનો, અન્ય 
એજન્સીઓ પાસે ખોટી રીતના 
લૂંટાયના ગામડાના ઘણા લોકો 

પાસે આધારકાડ� તો છ�, પરંતુ 
પાનકાડ� ની જરૂ�રયાત ના 
હોય તેઓએ પાનકાડ� કરાવેલા 
નહોતા અને હવે આ યોજનાથી 
ગિભર્ત ધમકી મળતી હોવાના 
કારણે જેમ ક� બેંકના એકાઉન્ટ 
બ્લોક કરવામાં આવશે, જેથી 
લોકો પાનકાડ� કઠાવવા માટ� 
પણ િનયત ફી કરતા, જે તે 
એજન્સીઓ મારફત સિવર્સ 
ચાજર્ના ઓથે વધારાની રકમ 
આપીને લૂંટાઈ રહ્યા છ�. સરકાર 
�ારા આિથર્ક પછાત વગર્ના લોકો 
તથા િવધવા પેન્શન લેતી બહેનો 
અને િસિનયર િસટીઝનોને જેવો 
વ્યાજની આવક પર િનવાર્હ કરી 
રહ્યા છ� તેઓને આધારકાડ� અને 
પાનકાડ� િલંક કરવા માંથી મુ�ક્ત 
આપવાની માંગ ઉઠ�લ છ�.

કોરોના કાળમાં િશનોર 
તાલુકામાં જે નેતાઓ િવના મૂલ્યે 
સેિનટાઈઝર, માસ્ક નું િવતરણ 
કરતા હતા, અને વતર્માનપ�ોમાં 
ફોટા સોિશયલ મી�ડયામાં 
ફોટાઓ મૂકીને પોતાની વાહ 
વાહ લૂંટતા હતા, તેવા તમામ 
નેતાઓ આધારકાડ�- પાનકાડ� 
િલંક કરવામાં લોકોને પડતી 
મુશ્ક�લી સામે દેખાતા નથી, એ 
આ લોકશાહીની અત્યંત કરુણતા 
જણાઈ આવે છ�.

િશનોર તાલુકામાં આધાર સાથે પાન 
કાડ� લીક કરવામા ચાલતી ઉધાડી લંૂટ
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િશનોર તાલુકામાં આવલે િમલકત સંબંધી તબદીલી 

માટ�ની સબ રિજસ્�ાર કચરેીમાં પણૂર્કાલીન સબ 
રજીસ્ટાર નહીં હોવાન ેકારણ ેઅઠવા�ડયામાં ફક્ત બે 
િદવસ મગંળ અન ેશુ�વારના િદવસે જ જમીન િમલકત 
સંબંધી દસ્તાવેજો અન ે જરૂરી નોંધણીની કામગીરી 
થાય છ�. તારીખ 15 એિ�લ પછી જ�ંીની રકમ વધતા 
િશનોર તાલુકામાં આવી દસ્તાવજેી નોંધણી કરવા માટ� 
એિ�લ મિહનામાં ફક્ત એક જ િદવસ મળ� છ�. 

જને ેકારણ ેતાલુકાના અરજદારોમાં ઓ�ફસ સમય 
દરિમયાન ના િદવસોમાં દરરોજ આ કામ ગીરી થાય 
તવેી માંગ ઉઠી છ�.  ગજુરાત રાજ્ય સરકાર ેતાજતેરમાં 
િમલકત સંબંધી તબદીલી માટ� ની જ�ંીમાં વધારો 
કય� હતો પરતં ુઆ વધારાની અમલ 15 એિ�લ સુધી 
મલુતવી રાખતા િશનોર તાલુકાના તાલુકા મથક� આવલે 
દસ્તાવજેી નોંધણીની �િ�યા હાથ ધરતી સબ રજીસ્ટર 
કચેરીમાં નોંધણી કરાવવા માટ� અરજદારોની લાંબી 
લાઈનો લાગ ેછ� પરતં ુછ�લ્લા ઘણા સમયથી િશનોર 
તાલુકાની કચરેીમાં કોઈ પણૂર્કાલીન સબરજીસ્�ાર 
અિધકારીની િનમણૂક ન હોવાન ેલઈન ેહાલ ડભોઇના 

સબ રજીસ્ટારન ેબે િદવસ માટ� ડ�પ્યટુ�શન પર મકૂવામાં 
આવ ેછ� તથેી તાલુકામાં ફક્ત બે િદવસ મગંળવાર અને 
શુ�વારના િદવસોમાં જ આ નોંધણી અંગનેી કામગીરી 
હાથ ધરાય છ� પરતં ુમગંળવાર ેક� શુ�વાર ેરજા આવે 
તો ત ેિદવસોની કામગીરી અન્ય િદવસોએ થતી નથી 
હાલ પદંરમી એિ�લથી જ�ંી વધારાનો અમલ થવાનો 
હોઈ એિ�લ મિહનામાં ફક્ત એક જ િદવસ િશનોર 
તાલુકામાં નોંધણી કરવા અંગનેી કામગીરી માટ� મળ� 
છ� અન ેઆ િદવસે ઓનલાઇન એપોઇન્ટમને્ટ લેવાની 
હોય દસ્તાવજે નોંધણી કરનાર અરજદારોની સંખ્યા વધી 
જવાની શક્યતા દખેાઈ રહી છ�. ડ�પ્યટુ�શન પર નોંધણી 
અિધકારી આવતા હોય આ િદવસો દરિમયાન તનેા 
આઈડી અન ેપાસવડ�થી દસ્તાવજે નોંધણી અંગનેુ ંપોટ�લ 
ખોલવામાં પણ વાર લાગતા દસ્તાવેજો થઈ શકતા 
નથી. આવી િશનોર તાલુકામાં પડતી મશુ્ક�લી અને 
લઈન ેમાચર્ મિહનાના બાકીના િદવસોમાં એિ�લની 
તા.15 સુધી વડોદરા રજીસ્�ાર કચરેીમાંથી કામના 
િદવસોમાં પણૂર્કાલીન સબ રજીસ્ટારની િશનોર ખાતે 
િનમણૂક થાય અન ેજમીન િમલકત અન ેજરૂરી નોંધની 
અંગનેી કામગીરી થાય તવેી લોક માંગ ઉભી થયલે છ�.

પૂણર્કાિલન સબ રિજસ્�ાર ન હોવાથી વીકમાં 
મા� બે િદ’ જ જમીન િમલકતનું કામ થાય છ�

િશનોર તાલુકામાં આવેલ િમલકત સંબંધી તબદીલી માટ�ની કચેરીમાં અવદશા
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િશનોર તાલુકાના માજરોલ 

ગામના પશુ પાલક કસ્તરુભાઈ 
જશભાઈ પાટણવાડીયા ની ભેંસ બે 
િદવસ પહેલા ખોવાઈ ગઇ હતી. 
સુરાશામાળ ગામ ેપછૂતાછ કરતા 
જાણવા મળ�લ ક� ભેંસ માંડવા તરફ 
જતા જોઈ હતી. ગત મોડી રા�ીએ 
ભેંસ ન ેશોધવા માટ� કસ્તરુભાઈ 
અન ેતમેના ગામના તથા ક�કશ 
ગામના િમ�ો પાંચ બાઈકો લઇ 
િશનોર માંડવા માગર્ પર તપાસ 
કરવા નીકળ્યા હતા. િશનોર માંડવા 
ગામની વચ્ચ ેઆવેલ ક�નાલ ની 
બંન ેસાઈડ માગર્ હતો. જથેી તઓે 
એકબાજનુા માગર્ પર ખેતરમાં 
સુઢીયુ ંહોય ત ેબાજ ુતમેણ ેતપાસ 
કરવાનુ ંશરૂ કયુ�. અન ેનળે વારા 
રસ્તા પર બાઈક લઇ શોધતા હતા. 
આગળ જતાં િશનોર - માંડવા અને 
શુરાશામળ �ણયે ગામના સીમાડા 
પર આવેલ િશનોર સ્વામીનારાયણ 
મિંદરના હસ્તકના ખેતર માં પાણી 
લીધલે હોય જમીન ભીની હતી. 
તથેી પાંચેય બાઈક ત્યાજ પાક� કરી 
કસ્તરુભાઈ અન ે તમેના િમ�ો 
ચાલતા આગળ સીમમાં દોઢ એક 
વાગ ે ભગેા મળી ભેંસ શોધવા 
નીકળ્યા હતા. થોડ� દરૂ ગયા પછી 
એક દમ પાછળ જોતા બાઇકો મકૂી 
હતી ત્યાં આગ લાગલેી જોઈ તઓે 

તરુત જ બાઈક જ્યાં મકૂી હતી ત્યાં 
દોડતા પાછા આવ્યા. ત્યાર ેતમેની 
બાઇકો સળગતી હતી. આજબુાજુ 
જોયુ ંપણ ત્યાં કોઈ તમેણ ેજોવા 
મળ્યુ ં નહોતુ.ં બાઈકોમાં પ�ેોલ 
હોય આગ ઝડપથી પકડાઈ ગઇ 
હતી. 

જોક� રાતના ૧:૩૦ થી ૨:૦૦ 
ના સમય ેઆ ઘટનાં બનતા અને 
આજબુાજ ુપણ કોઈ વ્ય�ક્ત જોવા 
મળ્યો નહોય આ બનાવ રહસ્યમય 
હોવાન ુલોકો માં ચચાર્ઈ રહંુ્ય હતુ.ં 
અન ે આવો બનાવ આ બાજનુી 
સીમમાં �થમવાર બનલે છ�. હમણાં 
આ ઘટનાથી ખેતરો માં રહેતા ખેત 
મજરૂો પાસે પણ બાઈક હોય અને 
રા�ીના તઓે પણ ખેતર માં મકૂતા 
હોય આ ઘટનાં થી તઓેમાં પણ 
હાલ િચતંા વ્યાપલે છ�. 

આ બનાવ અંગ ેકસ્તરુભાઈ એ 
િશનોર પોલીસ ન ેલેિખત ફ�રયાદ 
અરજ આપી છ�. પોલીસ �ારા 
આ રહસ્યમય બનલે ઘટના ની 
તલસ્પશ� તપાસ કરી સાચી હકીકત 
બહાર લાવ ે તવેી આજબુાજ ુ ના 
ખેડ�તો માં ચચાર્ઈ રહંુ્ય છ�.

ખેડ�તો પશુને શોધવા ખેતરમાં ગયાને 
બહાર પાંચેય બાઈક આગમાં ખાખ

િશનોર માંડવા માગર્ પર બાઈક મૂકી હતી

તસવીર : ઈન્�વદન શાહ

તસવીર : અિમત સોની

૬

અગત્યની સુચના : ટચુકડી જાહેરખબરમાં �િસધ્ધ થયેલી માિહતી અંગે વાચક� પુરતી ચકાસણી કરી લેવા િવનંતી. જાહેર ખબરની િવગતોની સત્યતા અંગેની અખબારની જવાબદારી રહેશે નહીં.

TÝäçëÝíÀ
Ô_CëëÀíÝ

PRESIDENT PEST CONTROL

35 વષર્થી ચાલતું ઍવોડ�થી 
સન્માિનત લાયસન્સ. 
9825819250   (3118)

પાણીની ટાંકીની સફાઇ
વૈજ્ઞાિનક પધ્ધિતથી સંપૂણર્ 
બેકટરીયા નાબુદી. સંપક�: 
9227926306  (3119)

ઘરબેઠા તાત્કાિલક TV, LED રીપેરીંગ
ટ�લીફોન, રીમોટ, 
મોબાઈલ 30 મીનીટમાં 
દરેક ઇલેક્�ોનીકસ વસ્તુ 
તાત્કાિલક રીપેરીંગ િવનોદ 
રે�ડયો. લાલદરવાજા. 
9328436184 (3181)

CM PEST CONTROL
લાઈફ ટાઈમ ખા�ીપૂવર્ક 
ઉધઈની �ીટમેન્ટ 
9377672958, 
9374726017 (3117)

કબુતર, મચ્છર જાળી
ઘરબેઠા �ફટીંગ 
રોયલ નેટ સ્પાઈક, 
9737166947, 
8758533196

રેમન્ડ મેરેજશુટ
મા� રૂા. 3800/- 
(કાપડ+િસલાઇ) સાથે.  
આિલશાન, ભવાનીવડ, 
હરીપુરા, સુરત. (3113)
RAYMOND

કોટન, ટ�રીકોટન, ટ�રીવુલ, 
પેન્ટપીસ એકમીટર તેમજ 
1.05, 1.10, 1.20, 1.30, 
1.40 સુધી કટપીસ મળશે. 
સારી મીલોના શટ�પીસ 
મળશે. પૂજા ટ�ક્ષટો�રયમ, 
બાલાજીરોડ, ચૌટાબજાર, 
સુરત.  (1758)

R.K. િહંચકાના કડા
તોડફોડ કયાર્ વગર 
અમેરીકન ટ�કનોલોજીથી 
ગેરેન્ટ�ડ �ફટીંગ : 
9537208281 (3213)

જુનામાંથી નવું
બાથરૂમનાં જનુા નળ, 
�ાસ, ઓલ�ાપ, હેન્ડલ, 
િહંચકાની સાંકળ, �ાસ 
મિૂતર્, એન્ટીક શોપીસ, 
સ્ટીલ �કચનનાં બાસ્ક�ટ, 
બાઈકની એસેસરીનાં 
બફીંગ/લેિમનશેન, �ોમ, 
પ્લેટીંગ માટ� મળો: 
9825163127  (3108)

કોઇપણ �કારના
આિથર્ક અથવા 
સામાિજક ફસાયેલા 
કામો માટ� સંપક� 
કરો. 9979304950
નવકાર વોટર પુંફીંગ
21 વષર્ના જૂના અને 
જાણીતા લીક�જ ધાબા 
િદવાલનું ��ક ફીલીંગ 
ક�મીકલ �ીટમેન્ટ �ારા 
બંધ તથા િબલ્ડીંગનું 
રીનોવેશન વગેરે કામ 
કરી આપીશું ધીરુભાઈ 
શાહ- 9898993303, 
7984650600 (3220)

ìÜSÀÖ
ÛëÍõ×í

મકાન ભાડ� આપવાનું
છ� ફાયનાન્સ ક�પની, 
જવેલરી ફ�કટરી, સી.એ. 
તથા ડાયમંડ ઓ�ફસ 
માટ�, 1500 સ્ક�વરફુટ 
પહેલો માળ, લીફટ તથા 
પાણીની સગવડ, Mo-
8780072470 (3228)

રાયકા સક�લ પાસે
ઓટોમોબાઈલ વક�શોપ 
3500 - સ્ક�વરફુટ 
એ�રયા, મશીન સાથે 
ભાડ� આપવાનું છ�. 
9426149996 (3229)

ભાડ� આપવાનું
ઘોડદોડ રોડ પર 
શોપ, અલથાણ ફલેટ, 
ન્યુસીટીલાઈટ રો હાઉસ 
8160763127 (3233)

જોઈએ વેચાણ ભાડ�
ફલેટ પ્લોટ બંગલા 
ઘોડદોડ રોડ, સીટીલાઈટ 
પીપલોદ વેસુ, આજુબાજુ 
8160763127 (3234)
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વેચવાના છ�
રો-હાઉસ બંગલા 
ફલેટ, પ્લોટ, આનદં 
મહલ હનીપાક� એલપી 
સવાણી, જહાંગીરાબાદ, 
પરશેભાઈ �ોક�ર 
9825640618 (3169)

આંબાવાડી વેચવાની છ�
બારડોલી તાલુકાના 
બાબલા ગામમાં ડામર 
પ�ી પર આવેલ 25 
ગુંઠા જુની શરતની 
લેવલ ફ�ન્સીંગ ગેટ વાળી 
આંબાવાડી વચેવાની 
છ�. સંપક� મોબાઈલ - 
9924797491 સમય 
- 12=00 બપોરે થી 
સાંજે 6=00 સુધી  (3218)

2 BHK ફલેટ
અલથાણ - 
ભીમરાડ વેચવાનો 
Mo.9909400275
પરૂજણ - ઉભરાટ

NA PLAN PASS 
પ્લોટ વેચવાનો છ�. 
Mo.9909400275

S. D. Jain - Vesu

પાસે 4 BHK ફલેટ 
વેચવાનો છ�. Mo. 
9909400275

દુકાન વેચવાની છ� 
458, સ્કવેર �ફટ 
�ાઉન્ડ ફ્લોર, ૨ 
સટલ, કોનર્રવાળી ફૂલ 
માિજર્ન લોક�શનવાળી 
શોપ, તાડવાડી 
મેઈન રોડટચ, રાંદેર, 
(દલાલ આવકાયર્) 
9825528208 (3223)

For quick Sell

approx 400 

square yard 5 

BHK bunglow, 

Located at 

Sangama Society 

Rander Road, 

Surat. Contact-

Bluerobbin52@

gmail.com. Mobile: 

9426775152 (3222)
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Urgent requirement

for salesman 

and helper for 

garment retail 

shop (parle point) 

-7878359836

�હ ઉ�ોગ માટ�
ખાખરા બનાવવાના 
જાણકાર બહેન 
જોઈએ છ�. Contact 
9327349307.  (3225)

વાયરમેન તેમજ
હેલ્પર બી.ઈ. 
ઇલેક�ીકલ્સ 
માણસો જોઈએ છ�. 
9429731802 (3204)

િશક્ષકો જોઈએ છ�
ઉગત-ભેંસાણ રોડ 
પર આવેલ િ�-સ્ક�લ 
માટ� અનુભવી-િબન 
અનુભવી NTT, 
મોન્ટ�સરી, �ીપીટીસી, 
�ેજ્યુએટ, 12th 
લાયકાત ધરાવતા ફકત 
મિહલા ઉમેદવારોએ 
તા.19-3-23 થી 24-3-
23, સમય : 9:00 થી 
1:00 દરમ્યાન અરજી 
સાથે હાજર રહેવું સ્થળ: 
FF-8 આનંદ વીલા 
એપાટ�મેન્ટ, ભેંસાણ રોડ, 
જહાંગીરાબાદ સુરત. 
Co- : 8369284788

જોઈએ છ�
સાઇટ સુપરવાઈઝર, 
એ�ન્જિનયર-20, 
સેલ્સ એ�ક્ઝક્યુટીવ 
-05, (રીઅલ એસ્ટ�ટ 
સેલ્સ) પાસોદરા, 
કોસમાડા, દેલાડવા 
Mo.9913330652
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કણાર્વતી મરેજે બ્યુરો
તમ ે લગ્નિવષયક 
બાયોડ�ટા આપો. અમે 
પસંદગીના પા�ો 
આપીશુ. યવુિતઓ 
માટ� િવના મલૂ્ય.ે 
તમામ જ્ઞાિત આવકાયર્.  
કા�ન્તભાઇ િવકાણી 
(િન�ત બેંક મનેજેર) 
M/W- 9409057024
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સ્વપ્ન �ાવેલ્સ
રેલ્વે 2 + 2 �ારા 
ચારધામ, બ�ી-
ક�દારનાથ, ગંગો�ી-
યમ્નો�ી, સાથે 
હ�ર�ાર, તા. 18/4, 
25/4, 7/5, 20/5/23, 
િદ 14/15 સંપૂણર્ 
સગવડતા સિહત. મળો 
દીપકભાઈ બોડીવાલા-
9825144143, 
મુક�શભાઈ કાપડીયા 
- 9428993000  (3148)

સ્વપ્ન �ાવેલ્સ
રેલ્વે 2 + 2 �ારા 
િસમલા, મનાલી, 
ડ�લહાઉસી તા.4/5, 
િદ-10, જગન્નાથપુરી 
સાથે કામાખ્યાદેવી 
નેપાળ-બનારસ તા. 
18/5 ચારધામ યા�ા 
તા.18/4, 25/4, 7/5 
અને 20/5/23. િદ 
14/15 અિધક માસમાં 
હ�ર�ાર સાથે ઋિષક�શ 
તા. 10 /7 અને 
22/7/23 િદ.7, સંપૂણર્ 
સગવડતા સિહત. મળો 
મુક�શભાઈ કાપડીયા - 
9428993000  (3149)
િહમાલયા હોલી ડ�
અમરનાથ યા�ા - 1 
જુલાઈ રૂા.11000/- 
અમરનાથ સાથે 
કાશ્મીર 1 જુલાઈ 
રૂા. 21000/- Mo 
- 9427803273, Mo- 
9825142005 0261-
2416241 (3185)

યા�ા ચારધામ 
િદવસ 15 વૈષ્ણોદેવી 
િદવસ 8 બુ�ક�ગ 
મો:9712000115 (3224)

�ી બાલાજી યા�ા સંઘ
િતરુપિત રામે�ર 
કન્યાક�મારી મદુરાઈ 
એિ�લ 7,21 મે 5, 
19 જુન 2, 16 નેપાળ 
કાઠમંડ� પોખરા એિ�લ 
5, 20 મે 5, 15 જુન 
10, 20 ચારધામ 
યા�ા એિ�લ 25 મે 
5, 10, 15 જુન 5, 15 
કલકત્તા ગંગાસાગર 
જગન્નાથપુરી એિ�લ 
12, 25 મે 5, 15 
જુન 5, 20 વેષ્ણોદેવી 
િશવખોડી પટની એિ�લ 
7, 14 મે 5, 16 જુન 
2,16, 23 હ�ર�ાર 
ઋિષક�શ એિ�લ 6,20 
મે 4, 11, 25 જુન 7, 
21 મો-7383111421, 
9904216044 (3226)

સાંઈયા�ા સ્લીપર
ચારધામ ગંગો�ી-
યમુનો�ી, બ�ીનાથ, 
ક�દારનાથ 18 િદવસ 
2 /5 અષ્ટિવનાયક, 
પાંચ જયોિતર્લીંગ, 
7 િદવસ 1/4. 
9824123641 (3165)

િશવ �ાવેલ્સર્
ચૈ�ી નવરાિ� 
તારીખ 24, 27 રા�ે 
અંબાજી બહુચરાજી 
મોઢ�રા ચોટીલા 16 મેં 
વૈષ્ણોદેવી પટનીટોપ 
અ�તસર ભાગળ 
સુરત. 9327199997/ 
9537838949 (3221)
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લેવા-વેચવા - મળો
નવા-જુના મકાન, 
રો હાઉસ, ખુલ્લા 
પ્લોટ, અડાજણ, સ્ટાર 
બજાર, ચોકસીવાડી, 
હનીપાક� સુરભી ડ�રી, 
પાલનપુર પાટીયા, 
જકાતનાકા, સંધ્યાવદન, 
શાંિતક��જ, માધવબાગ, 
પા�નાથ, મથુરાનગરી, 
નવી એલપીસવાણી, 
ક�નાલ, દાંડી રોડ, 
ગંગાનગર, રાધે પાક�, 
સુંદરવન, તુલસીવન, 
મોરા ભાગળ, 
જહાંગીરપુરા, ડાયરેક 
પાટ�એ કોન્ટ�ક કરવો. 
9998327236 (3227)

ઘર બેઠા ટચુકડી જાહેરાત આપવા 
માટ� સંપક� કરો 

M. 9879663828


