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નવસારી-વલસાડ-વાપી
રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

રાજ્યના કયા કયા 
ગામનો સમાવેશ
ડાંગનું કોિશમદા ગામ, છોટાઉદ�પુરનું પુનીયાવત, વલસાડનું નળીમધની અને સુરતનું મોર ગામનો સમાવેશ થાય છ�.યુ�રયા ખાતરની બેગનો બજારમાં ભાવ 1400, જ્યારે 

ઔ�ોિગક િવસ્તારમાં 700 થી 800માં વેચી કરાતી રોકડી 
સરકાર દ્વારા ખુલ્લા બ�રમાં યુ�રયા ખાતરની બેગનો 1400 �િપયા જેટલો ભાવ છ� તે બેગ માત્ર 266 �િપયામાં ખેડૂતને આપવામાં આવે છ�. આમ એક બેગ દીઠ મોટી રકમની સબસીડી સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છ�. પર�તુ આ નીમકોટ�ડ યુ�રયા ખાતરની એક બેગ ઔદ્યોિગક િવસ્તારમાં 700 થી 800 �િપયામાં વેચી રોકડી કરતા હોય છ�. આવી સબસીડીયુક્ત યુ�રયા ખાતરની બેગ ઉપર પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઉવર્રક પ�રયોજના ભારત યુ�રયા લખેલું હોવાથી યુ�રયા ખાતરને સગેવગે કરનારા આખેઆખી બેગ બદલી નાંખી નવેસરથી પે�ક�ગ કરી દ�તા હોય છ�.

સંિક્ષપ્ત સમાચાર

બીલીમોરામાં મિહના પહેલા પાિલકાએ 
હટાવેલા દબાણો ફરી ‘જૈસે થે’

લારીઓનો પાછો જમાવડો, દુકાનોનો સામાન રસ્તા સુધી ગોઠવી દ�વાતા વાહન ચાલકોને હાડમારી
બીલીમોરા : એક મિહના પહેલા 

બીલીમોરા નગરપાિલકા સાથે પોલીસે 
અડચણરૂપ લારી ગલ્લા અને દબાણો 
ખાડા માક�ટના ઓવરિ�જ પાસેથી 
હટાવી રસ્તો ખુલ્લો કરાવ્યો હતો. 
પણ ચાર િદન કી ચાંદની જેવો ઘાટ 
થતા ફરી પાછા �ા�ફકને અવરોધતા 
��ટ અને શાકભાજીની લારીઓ 
અને અિધક�ત દબાણો જેસે થે જેવી 
�સ્થિતમાં આવી ગયા છ�.

ખાડા માક�ટ ભેરૂનાથ કોમ્પ્લેક્સ 
અને ઓવરિ�જ પાસેથી બીલીમોરા 
નગરપાિલકા અને પોલીસે �ા�ફકને 
અડચણરૂપ લારીઓ અને અનઅિધક�ત 
દબાણોને હટાવીને રસ્તો ખુલ્લો 
કરાવ્યો હતો. જેને કારણે રાહદારી 

અને વાહન ચાલકોને મોટી રાહત 
પહોંચી હતી. પણ ફરી પાછી યથાવત 
�સ્થિત થઈ ગઈ છ�. હાલ ફરી પાછી 
એવી �સ્થિત બની છ� ક� લારીઓનો 
એકવાર પાછો જમાવડો થઈ ગયો 
છ�, તો દુકાનોનો સર સામાન રસ્તા 
સુધી ગોઠવી દેવાતા વાહન ચાલકોની 
હાડમારી વધી ગઈ છ�. અહીં 
ખાડા માક�ટ હોવાથી લોકોની વધુ 
અવરજવર થતા �ા�ફકની સમસ્યા 
ફરી વધી ગઈ છ�. મિહના પહેલા 
પાિલકા અને પોલીસને સાથે રાખીને 
કરેલી ઝુંબેશનું ખૂબ સારું પ�રણામ 

આવ્યું હતું. પણ મિહનામાં જ પાછ�� 
અનઅિધક�ત દબાણ અને લારીઓનો 
જમાવડો થઈ ગયો છ�. 

જો ક� હાલ નગરપાિલકાનો સ્ટાફ 
માચર્ એ�ન્ડ�ગ હોવાથી વેરા વસુલાત 
માટ� કમર કસી રહ્યું છ�, તો અન્ય 
સ્ટાફ �િમકો માટ� ઇ �મ કાડ� કાઢી 
આપવાની કામગીરી અને તેનો 
ટાગ�ટ પૂરો કરવાના કામે જોતરાયેલા 
છ�. ત્યારે ફરી પાછા થઈ ગયેલા 
અનઅિધક�ત દબાણો અને લારી 
ગલ્લાનું દૂષણ પાિલકા પોલીસને 
સાથે રાખીને હટાવે એ ખૂબ જરૂરી છ�.

વાંસદાની આંબાબારી અને સત્ય સાંઈ લ�મી 
મોહન િવ�ાલયનો NSS ક�મ્પ યોજાયો
વાંસદા : િશવમ એજ્યુક�શન ટ્રસ્ટ સચંાિલત શ્રી સત્ય સાઈં લ�મી મોહન િવદ્યાલય મહવુાસ તથા વનિવદ્યાલય આંબાબારી શાળાના સયંકુ્ત ઉપક્રમ ેએનએસએસ ક�મ્પનંુ આયોજન વાસંદા વન ચેતના, રાણી ફિળયા ગામ ેસરપચં બાબભુાઈ પટ�લના અધ્યક્ષતા હ�ઠળ યો�યો હતો. એનએસએસના મુખ્ય કાય�મા ંનદીની સફાઈ, ગ્રામ ��િત તથા પથ્થરોથી બાધંકામ સડંાસ-બાથ�મની ગામમા ંસવ�ની કામગીરી તથા કન્યા ક�ળવણી બાબતે ��િત કાયર્ક્રમ કયાર્ હતા. એનએસએસની પૂણાર્હુિત સીઆરસી પ્ર�ભાઈની અધ્યક્ષતા હ�ઠળ થઇ હતી. આ કાયર્ક્રમ શાળાના આચાયર્ હષાર્બેન ગગર્, ડો. કમલશે ઠાકોર તથા પ્રોગ્રામ ઓ�ફસર બીપીનભાઈ, મકુ�શભાઈ, યોગશેભાઈ, મિનષાબને, ધિમર્ષ્ઠાબેન અન ેપ્રઞ્જાબનેના માગર્દશર્નથી સફળ રહ્યો હતો.
નવસારી િજલ્લામાં ધોરણ 12માં 10 હજાર 
િવ�ાથ�ઓ હાજર, 174 ગેરહાજર
નવસારી : ધોરણ 12 માં સામાન્ય પ્રવાહમાં સવાર� ભૂગોળ િવષયનું પેપર હતું. જે પેપરમાં નવસારી િજલ્લામાં 6298 િવદ્યાથ�ઓ હાજર રહ્યા હતા. જ્યાર� 96 િવદ્યાથ�ઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા. તેમજ સામાન્ય પ્રવાહમાં બપોર� સેક્ર�ટ�રયલ પ્રે�ક્ટસ અને વાિણજ્ય પત્ર વ્યવહાર િવષયનું પેપર હતું. જેમાં િજલ્લામાં 1109 િવદ્યાથ�ઓ હાજર રહ્યા હતા અને 9 િવદ્યાથ�ઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા. આ િસવાય ધોરણ 12 િવઞ્જાન પ્રવાહમાં �વિવઞ્જાન િવષયનું પેપર હતું. જેમાં િજલ્લામાં 3348 િવદ્યાથ�ઓ હાજર રહ્યા અને 69 િવદ્યાથ�ઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા. આમ ધોરણ 12માં ક�લ 10,755 િવદ્યાથ�ઓએ હાજર રહી પરીક્ષા આપી હતી. અને 174 િવદ્યાથ�ઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા. 

ધીમી ગિતએ કોરોનાનો પગપેસારો, વલસાડ 
િજલ્લામાં બે િદવસમાં ચાર, નવસારીમાં એક ક�સ
શિનવાર� ધરમપુર તાલુકાના શેરીમાળમાં એક ક�સ ન�ધાયો, વાંસદાના ગંગપુરમાં મિહલા પોિઝ�ટવ 

વલસાડ, વાંસદા : વલસાડ અને 
નવસારી િજલ્લામાં ધીમી ગિતએ 
કોરોનાના ક�સો નોંધાઈ રહ્યા 
છ�. જેના પગલે લોકોએ સાવચેત 
રહેવાની જરૂ�રયાત વતાર્ઈ રહી 
છ�. શિનવારે ધરમપુર તાલુકાના 
શેરીમાળ ગામે 62 વષર્ની આધેડ 

મિહલાનો કોરોના �રપોટ� પોિઝ�ટવ 
આવ્યો છ�. શુ�વારે પણ િજલ્લામાં 
એક સાથે કોરોનાના �ણ ક�સ 
નોંધાયા હતા. આમ બે િદવસમાં 
કોરોનાના 4 ક�સ નોંધાતા િજલ્લા 
આરોગ્ય િવભાગ દોડતું થયું છ�. 
હાલે 6 દદ� સારવાર હેઠળ છ�. 
નોંધનીય છ� ક� વલસાડ િજલ્લામાં 
કોરોનાનો છ�લ્લો ક�સ જાન્યુઆરીની 
6 તારીખે નોંધાયો હતો. અઢી 
મિહના બાદ છ�લ્લા 7 િદવસમાં 
કોરોનાના 6 ક�સ નોંધાઈ ચૂક્યા છ�. 
િજલ્લામાં અત્યાર સુધી કોરોનાના 
13, 945 ક�સ નોંધાયા છ�. જે પૈકી 

13,440 સાજા થયા હતા, જ્યારે 
6 દદ� હાલ સારવાર હેઠળ છ�. 
િજલ્લામાં આરોગ્ય િવભાગે અત્યાર 
સુધી કોરનાના 7,36,645 ટ�સ્ટ કયાર્ 
છ�, જે પૈકી 7,22, 700 નેગે�ટવ 
અને 13,945 પોિઝ�ટવ નોંધાયા 
છ�. જ્યારે નવસારી િજલ્લાના 
વાંસદા તાલુકાના ગંગપુર ગામના 
તાડફિળયામાં રહેતી 55 વષ�ય 
મિહલાનો કોરાનાં �રપોટ� પોિઝ�ટવ 
આવ્યો હતો. ત્યારે લોકો આ 
બાબતને ગંભીરતાથી લઇ કોરોના 
વધુ ન વધે તે માટ� જરૂરી કાળજી 
રાખે તે જરૂરી છ�.

ચીખલીના બારોિલયાની �ાથિમક શાળાના 
સ્થાપના િદવસની ઉજવણી
ઘેજ : ચીખલી તાલુકાના બારોિલયામાં વાડી ફિળયાની પ્રાથિમક શાળાના સ્થાપના �દવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. બારોિલયા વાડી ફિળયા પ્રાથિમક શાળાના સ્થાપનાના 73 વષર્ પણૂર્ થતા સ્થાપના �દવસની ઉજવણી િવિવધ સાસં્ક�િતક કાયર્ક્રમોના સથવાર� ટીપીઇઓ િવજયભાઇ આચાયર્, િહનાબેન, િશક્ષક સઘંના પ્રમખુ િહતશેભાઇ, એસએમસી અધ્યક્ષ �ગીષાબને, સરપંચ નીતાબને, શાળાના સ્ટાફ, બાળકો અને વાલીઓની ઉપ�સ્થિતમા ંકરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે સરપચં, આચાયર્ સિહતના મહાનભુાવો દ્વારા શાળાનો ઇિતહાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ટીપીઇઓ દ્વારા તમામન ેશુભેચ્છા પાઠવવામા ંઆવી હતી. સ્થાપના �દવસની ઉજવણી િનિમત્ત ેસમહુ ભોજન પણ યોજવામા ંઆવ્યુ ંહતંુ.

વલસાડ સરદાર પટ�લ સ્ટ��ડયમમાં િસિનયર 
તથા અંડર-23 િ�ક�ટ િસલેક્શનનું આયોજન
વલસાડ : ગુજરાત િક્રક�ટ એસોિસએશન દ્વારા આયોિજત ઇન્ટર �ડસ્ટ્રીક્ટ િક્રક�ટ ટુનાર્મેન્ટ અંતગર્ત વલસાડ િજલ્લાની િક્રક�ટ ટીમ માટ� બલસાર �ડસ્ટ્રીક્ટ િક્રક�ટ એસો. દ્વારા િસિનયર તથા અંડર.23 ટીમ માટ�નું િસલેક્શન 23 માચર્ ગુ�વાર� સવાર� 8 કલાક� સરદાર પટ�લ સ્ટ��ડયમ વલસાડ ખાતે રાખવામાં આવ્યું છ�. ઉપરોક્ત િસલેક્શનમાં ભાગ લેવા ઇચ્છુક ખેલાડીઓએ (તા.1.9.2004 પહ�લા જન્મેલા) િક્રક�ટ યુિનફોમર્ (સફ�દ યુિનફોમર્) માં ઉપ�સ્થત રહ�વા બીડીસીએના માનદમંત્રી જનક દ�સાઈએ અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું છ�.

ઔ�ોિગક િવસ્તારમાં થતું યુ�રયા ખાતરનું ગેરકાયદે વેચાણ
ખેતીવાડીના અિધકારીના મેળાપીપણામાં ખેડૂતોના નામે ઉધારી સબસીડીયુક્ત યુ�રયા ખાતર વેચી દ�વાની ઉઠ�લી ફ�રયાદ
ઉચ્ચ કક્ષાએથી તટસ્થ તપાસ થાય તો મોટુ ભોપાળુ બહાર આવવાની શક્યતા

ઘજે: ચીખલી તાલુકામાં ખેતીવાડી 
િવભાગના એક અિધકારીના 
મળેાપીપણામાં ચોપડ� ખેડ�તોના નામે 
ઉધારી સબસીડીયકુ્ત ય�ુરયા ખાતરનું 
મોટા પાય ે વાપી, સેલવાસ, દમણ, 
બીલીમોરા સિહતના ઔ�ોિગક 
િવસ્તારમાં ગરેકાયદસેર વેચાણ થતું 
હોવાની ફ�રયાદ ઉઠવા પામી છ�. ત્યારે 
ઉચ્ચ કક્ષાએથી તટસ્થ તપાસ થાય તો 
મોટ� ભોપાળ� બહાર આવવાની શક્યતા 
નકારી શકાય તમે નથી.

ચીખલી તાલુકામાં એક ખેતીવાડી 

અિધકારીની િમિલભગતમાં 
સબસીડીયકુ્ત ય�ુરયા ખાતરનો વપેલો 
છ�લ્લા ઘણા સમયથી ધમધમી રહ્યો 
હોવાની ફ�રયાદ ઉઠી છ�. તાલુકામાં 
ક�ટલીક સહકારી મડંળીઓ, ખાતરના 
િવ��તાઓ �ારા ચોપડ� ખેડ�તોના 
નામ ેય�ુરયા ખાતરના િબલ બનાવી 

આ સબસીડીયકુ્ત ખાતર બારોબાર 
સેલવાસ, દમણ, વાપી, બીલીમોરા 
સિહતના ઔ�ોિગક િવસ્તારમાં સગવેગે 
કરાત ુહોવાની માિહતી સાંપડી રહી છ�. 
ઉપરોક્ત કૌભાંડમાં ખેડ�તોના નામ ેજે 
િબલ ઉધારી ખેલ પાડવામાં આવ ેછ� તે 
િબલ વરેીફાઇ કરી તટસ્થ તપાસ થાય તો 

હકીકત બહાર આવે તેમ છ�.ચીખલી 
તાલુકામાં તો ખેતીવાડી િવભાગના 
એક અિધકારીની િમિલભગતમાં જ 
યુ�રયા ખાતર ઔ�ોિગક િવસ્તારમાં 
વેચવાનો કારસો ચાલી રહ્યો હોવાનું 
જાણવા મળ�લી છ�. આ અિધકારીએ 
તો સાતેક જેટલી મંડળીમાં દમ આપી 
દર મિહને 100 બેગ આપવાનું અને 
મંડળીના કમર્ચારીને બેગ દીઠ 100 
રૂિપયા આપવાની ગોઠવણ પાર પાડી 
આ કાળો કારોબાર ચલાવાઇ રહ્યો 
છ�. આ અિધકારીની માિસક ગોઠવણ 
ઉપરાંત થોડા સમય પૂવ� એક મંડળી 
પાસેથી િ�ન્ટર પણ લીધુ હોવાનું 
કહેવાય છ�.

ખેતીવાડી િવભાગના અિધકારીએ 
થોડા િદવસ પૂવ� ગુજકોમાસોલના એક 
ખાતરના ડ�પો પર છાપો મારી તમે 30 
બેગ બહાર વેચી છ� તેવો દમ મારી 
નો�ટસ આપી કચેરીના આંટાફ�રા 
કરાવતા આ સમ� મામલે ગાંધીનગર 
સુધી પહોંચતા આ અિધકારીની શાન 
ઠ�કાણે આવી હોવાનું કહેવાય છ� ત્યારે 
સમ� બાબતે ઉચ્ચ કક્ષાએથી તટસ્થ 
તપાસ થાય તો ભોપાળ� બહાર આવે 
તેમ છ�.

ચીખલીના ક�ક�રીમાં 
વાહન અડફટ� 

બાઇક સવાર િન�ત્ત 
િશક્ષકનું મોત

ઘેજ : ચીખલી તાલુકાના ક�ક�રીમાં 
અજાણ્યા વાહન ચાલક� અડફટ� 
લેતા મોટર સાયકલ સવાર સ્થાિનક 
િન�ત્ત િશક્ષકનું મોત નીપજ્યું હતંુ.

પોલીસ મથક�થી �ાપ્ત િવગત 
મુજબ િન�ત્ત િશક્ષક જયિસંહભાઇ 
ડાહ્યાભાઇ પરમાર (રહે. ક�ક�રી 
દૂધ ડ�રીની બાજુમાં) ગતરોજ 
તેમની એ�ક્ટવા મોપેડ જી.જે. 21 
બીક� 8388 પર સુરખાઇ અનાવલ 
માગર્ પરથી પસાર થઇ રહ્યા હતા. 
તે દરમ્યાન �ાથિમક શાળા પાસે 
અજાણ્યા વાહન ચાલક� અડફટ� 
લેતા માથાના પગના ભાગે ગંભીર 
ઇજા થતા 108 �ારા સારવાર અથ� 
ચીખલીની ખાનગી હો�સ્પટલમાં 
ખસેડાયા હતા. ત્યાં ફરજ પરના 
તબીબે તેમને �ત જાહેર કયાર્ 
હતા. બનાવ અંગેની ફ�રયાદ 
મયંકિસંહ મગનિસંહ પરમારે (રહે. 
ક�ક�રી દૂધ ડ�રીની બાજુમાં તા. 
ચીખલી) આપતા પોલીસે અજાણ્યા 
વાહન ચાલક િવરુધ્ધ ગુનો નોંધી 
કાયદેસરની કાયર્વાહી કરી હતી.

વાપીની રોફ�લ કોલેજમાં જાિતય સતામણી 
જા�િત અંગે વ્યાખ્યાન
વાપી : વાપીની રોફ�લ �.એમ.િબલખીયા ફામર્સી કોલેજમાં �િતય સતામણી તેમજ �િતય સંવેદનાને ધ્યાનમાં રાખી લોકોમાં જન��િત આવે એવા પ્રયાસ હ�ઠળ વ્યાખ્યાન યો�યું હતું. જેમાં કાયદાક�ય સલાહકાર તરીક� ફરજ બ�વતા સોનાલી સતપથીએ �િતય સતામણી સમાજમાંથી ક�વી રીતે નાબૂદ કરી શકાય, તેના પર ક�વી રીતે િનયંત્રણમેળવી શકાય અને �િતય સતામણીનો ભોગ બનનાર કાયદાક�ય તરીક� ક�વી રીતે પોતાનો અવાજ ઉઠાવી શક�, સમાજમાં �િતય સંવેદના લાવી કઈ રીતે સમાજ �િતય ભેદભાવ છોડી િવકાસના પથ પર ચાલે એ માટ� િવદ્યાથ�ઓને સમજ આપી હતી. આ પ્રયાસને કો-ઓ�ડનેટર ડો.સૂચી દ�સાઈ, આચાયર્ ડો.અ�રદ્નમ પાલ તેમજ રોફ�લના ટ્રસ્ટીઓએ આવકાયાર્ હતા.

માંકડબનમાં યોજાયેલા સમૂહ લગ્નોત્સવમાં 
30 યુગલે �ભુતામાં પગલા પા�ા

વલસાડ : વલસાડ િજલ્લાના 
ધરમપુર તાલુકાના માંકડબન ગામના 
પટ�લ ફિળયામાં ગુરૂસેવા સત્સંગ 
મંડળ �ે�રત �થમ સમૂહ લગ્ન 
મેળાનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં 
30 નવ દંપિતઓએ �ભુતામાં પગલા 
પા�ા હતા. 

આ �સંગે ઉપ�સ્થત નવસારી 
િજલ્લા યુવા સંગઠનના ઉપ�મુખ 
ડો. િવશાલ પટ�લે જણાવ્યું ક�, સમૂહ 
લગ્નનું આયોજન કરી ગુરૂસેવા 
સત્સંગ મંડળ� નવી રાહ િચંધી છ�. 
મંડળના �મુખ ગમનભાઈ માહલાએ 
સમાજ સેવા એ  સાચો ધમર્ પુરવાર 
કયુ� છ�. 30 આિદવાસી યુગલોએ 
આિથર્ક ખચર્થી બચીને સમૂહલગ્નમાં 
ભાગ લઈ એક ભગીરથ કાયર્ કયુર્ 
તે સરાહનીય છ�. આયોજકો ગમન 

માહલા, �મુખ િવનોદ ગાંિવત, 
કનુભાઈ કાકડવા, નરિસંહભાઈ 
ગાંિવત અને નાનુભાઈ પટ�લને 
અિભનંદન આપ્યા હતા. ધરમપુર 
તાલુકા સગંઠનના મહામં�ી ધનેશ 
ચૌધરીએ આવા સમૂહ લગ્નો વષ� 
વષર્ આયોિજત થાય તેવી અપીલ 
કરી હતી. મુખ્ય મહેમાન ડો. િવશાલ 
પટ�લે ૩૫ હજારનું દાન કયુ� હતું. 
આ િસવાય અનેક દાતાઓએ રોકડ 
તેમજ દંપિતઓને જીવનમાં ઉપયોગી 
થાય તેવી િવિવધ ચીજવસ્તુઓની 
ભેટ આપી હતી. આ �સંગે સરપંચ 
બયજીબેન માહલા, નટ�ભાઈ પટ�લ, 
રમેશ વકીલ, ઉપ�સ્થત રહ્યા હતાં. 
આભારિવિધ નટ� પટ�લે કરી હતી. 
કાયર્�મને સફળ બનાવવા માટ� ગમન 
માહલાએ જહેમત ઉઠાવી હતી. 

સલવાવ સ્વાિમનારાયણ ફામર્સી કોલેજની પાંચ 
િવ�ાિથર્નીઓ જીટીયુના ટોપટ�નમાં
વાપી : ગુજરાત ટ�ક્નોલો�કલ યુિનવિસર્ટી દ્વારા િવન્ટર �ડસેમ્બર-2022માં લેવાયેલી અંિતમ વષર્ બી. ફામર્સીના સાતમાં સેમેસ્ટરની પરીક્ષાનું ગુજરાત ટ�ક્નોલો�કલ યુિનવિસર્ટી દ્વારા �હ�ર કર�લા પ�રણામમાં ભાવનાબેન નાનુભાઈ બાંભરોલીયા સ્વાિમનારાયણ ફામર્સી કોલેજની પાંચ િવદ્યાિથર્નીઓ �.ટી.યુ. ટોપટ�નમાં રહી છ� તથા 12 િવદ્યાથ�ઓએ 9.00 થી વધુ એસ.પી.આઈ. અને 40 િવદ્યાથ�ઓએ 8.00 થી વધુ એસ.પી.આઈ. મેળવી સંસ્થાનું ગૌરવ વધાયુ� છ�. જેમાં કરીના લ�મણ યાદવ 9.57 એસ.પી.આઈ. મેળવી સમગ્ર ગુજરાત ટ�ક્નોલો�કલ યુિનવિસર્ટીમાં ચોથો ક્રમ પ્રાપ્ત કય� છ� તેમજ પુ�રી વંદના િશવા 9.43 એસ.પી.આઈ. મેળવી છઠ્ઠા ક્રમે, િતવારી નં�દની જયનારાયણ 9.43 એસ.પી.આઈ. મેળવી સાતમાં ક્રમે, િશંદ� િસ�ધ્ધ સુહાસ 9.43 એસ.પી.આઈ. મેળવી આઠમાં ક્રમે અને પટ�લ ધ્રુિવની ઠાકોરભાઈ 9.36 એસ.પી.આઈ. મેળવી નવમો ક્રમ પ્રાપ્ત કરી સંસ્થા અને કોલેજ કોલેજની િસ�ધ્ધમાં વધારો કરી સમગ્ર વલસાડ િજલ્લનું નામ રોશન કયુર્ હતું. જેને શાળા ટ્રસ્ટીગણ અને આચાયર્ સિહત સ્ટાફ� અિભનંદન પાઠવ્યા હતાં.

મોડ�લ ઊજાર્ ગામમાં 
વલસાડના એકમા� 

નળીમધની ગામનો સમાવેશ
રાજ્યના 4 ગામની પસંદગી, જેમાં 4500 ઊ�ર્ કાયર્ક્ષમ એલઈડી ટ્યુબલાઈટનું િવતરણ

વલસાડ : ક�ન્� સરકારની સંસ્થા 
બ્યરુો ઓફ એનજ� એ�ફસીઅન્સી અને 
રાજ્ય સરકારની ગજુરાત ઊજાર્ િવકાસ 
સંસ્થાના સંયકુ્ત ઉપ�મ ે રાજ્યમાં 
ઊજાર્ કાયર્ક્ષમતાન ે લગતા િવિવધ 
�ોજકે્ટનુ ં અમલી કરણ કરવામાં 
આવ્યુ ંછ�. તાજતેરમાં જ ગજુરાતના 
ચાર ગામન ેમોડ�લ ઊજાર્ કાયર્ક્ષમ ગામ 
તરીક� અપનાવવામાં આવ્યા છ�. જમેાં 
મોડલ ઊજાર્ કાયર્ક્ષમ એવા 4 ગામમાં 
વલસાડ િજલ્લાના કપરાડા તાલુકાના 
નળીમધની ગામનો સમાવશે કરાયો 
છ�. આ યોજના અંતગર્ત ઉપરોક્ત ચાર 
ગામના રહેણાંક મકાનો તમેજ અન્ય 
જાહેર માિલકીની ઇમારતોમાં અંદાજે 
૪૫૦૦ જટેલી એલઈડી �બુ લાઈટનું 
િવતરણ કરવામાં આવ્યુ ં છ�. આ 

૪૫૦૦ નગં �બુ લાઈટથી દર વષ� 
અંદાજ ે૪.૫ લાખ યિુનટ વીજળીની 
બચત અન ે દર વષ� ૩૬૫.૫ ટન 
કાબર્ન ડાયોક્સાઇડ ઉત્સજર્નમાં ઘટાડો 
થશે. આમ, ઊજાર્ કાયર્ક્ષમ �બુ 
લાઈટથી સારા �કાશ સાથ ેવીજળીના 
િબલમાં રાહત અન ેવીજળીના ઓછા 
વપરાશના કારણ ે પયાર્વરણનુ ં પણ 
સંરક્ષણ થાય છ�. ચાલુ વષર્ દરિમયાન 
રાજ્ય સરકારની ગજુરાત ઊજાર્ િવકાસ 
સંસ્થા �ારા �ાથિમક શાળાઓમાં ક�લ 
૨૧ હજારથી વધાર ેએલઈડી �બુ 
લાઈટ તથા ૨૪ હજારથી વધારે 
સ્ટાર રટે�ડ પખંાનુ ં િવતરણ કરવામાં 
આવ્યંુ છ�.

મહ��ફલ માણતા 8 પૈક� 1 ઝડપાયો, 7 ભાગી છૂટતા વોન્ટ�ડ 
પોલીસે કાર, મોપેડ, બાઈક, મોબાઈલ, દા� સિહત ક�લ �.5.02 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કય� 

પારડી : પારડી પોલીસે ચંદ્રપુર 
પાસે છાપો મારી દા�ની મહ�ફ�લ 
માણતા 8 પૈક� 1 ઈસમને ઝડપી 
પાડ્યો હતો. જ્યાર� સાત ઈસમને 
વોન્ટ�ડ બતાવ્યા હતા. 

પારડીના યુવાનોની દા�ની 
મહ��ફલમાં પોલીસે ભંગ પાડ્યો 
હતો. પારડી ચંદ્રપુર િબ્રજ પાસે 
ખુલ્લા મેદાનમાં દા�ની મહ��ફલ 
માણી રહ્યા હોવાની બાતમીના 
આધાર� પોલીસે ર�ડ કરી હતી. જ્યાં 
દા�ની મહ��ફલ માણતા િમિહર 

િનલેશ પટ�લ (રહ�.દમણીઝાંપા, 
ક�રયાવાડ પારડી)ને પોલીસે 
ઝડપી પાડ્યો હતો. જ્યાર� સાત 
ઈસમ ત્યાંથી ભાગી છુટ્યા હતા. 
જેમાં િવકાસ અિનલ ગુલાલે (રહ�.
સ્વાધ્યાય મંડળ રોડ), અિમત 
ઉફ� કાંચો �બન બહાદુર સોની 
(રહ�.ચંદ્રપુર), મેહુલ ઉફ� બોખો 
જયેશ પઢીયાર (રહ�.ફાઉન્ટન 
હોટલ પાછળ), અિવનાશ પ્રકાશ 
અખાડે (રહ�. સ્વાધ્યાય મંડળ), 
�કશન સ્વામીનાથ િનશાર (રહ�. 
સુખલાવ પારડી), પ્રેમરાજ ર�જન 
ઠાકોર (રહ�.ફાઉન્ટન હોટલ 
પાછળ) સિહત સાત યુવાન ભાગી 
છૂટતા પોલીસે વોન્ટ�ડ બતાવ્યા 
હતા. પોલીસે િવિવધ બ્રાન્ડની 
દા�ની બોટલો, કાર, મોબાઇલ, 
ચાર બાઈક-મોપેડ સિહત ક�લ 
�.5.02 લાખનો મુદ્દા માલ કબજે 
કય� હતો. પોલીસે પ્રોહીિબશન 
ગુનો ન�ધી આગળ ની તપાસ હાથ 
ધરી છ�.

હનીટ્રેપમાં ફસાવતી ગ�ગે હવે પોતાની મોડેસ ઓપર�ન્ડી બદલી
ગ�ગ હવે વોટ્સએપ પર િવડીયો કોલ કરી કોઇ વ્યિક્ત સમજે એ પહ�લાં જ િવડીયો ઉતારી બ્લેકમેલ કરવાની અપનાવાતી ટ��ક્નક 

વલસાડ : ફ�ઈસ બુક પર યુવતીના 
નામે �રકવેસ્ટ મોકલી દોસ્તી કરી 
વી�ડયો કોલ કરી હની��પમાં ફસાવતી 
ગેંગે હવે પોતાની મોડ�સ ઓપરેન્ડી 
બદલી છ�. આ ગેંગ હવે વોટ્સએપ 
પર હાઇ હેલો કરી સીધો જ વી�ડયો 

કોલ કરી દે છ�. કોઇ વ્ય�ક્ત સમજે એ 
પહેલાં જ તેના ચહેરા સાથેનો વી�ડયો 
ઉતારી તેને બ્લેકમેલ કરવાની ટ��ક્નક 
અપનાવી રહી છ�. ત્યારે અજાણ્યા 
નંબરથી કોઈ વી�ડયો કોલ આવે 
તો ચેતી જજો અને અજાણી યુવતી 
વી�ડયો કોલ પર આવે તો લલચાશો 
નહી. તમે તેમની જાળમાં ફસાઇ શકો 
છો. 

વોટ્સએપ પર વી�ડયો કોલ કરી 
પુરુષોને નગ્ન કરી તેનું રેકો�ડ�ગ 
કરી બ્લેકમેલ કરતી ગેંગ હવે સીધો 
જ વોટ્સએપ મેસેજ મોકલી રહી 
છ�. પછી તુરંત જ વી�ડયો કોલ 
કરી પુરુષોને લલચાવી રહી છ�. જે 
વ્ય�ક્તએ કોઇ િદવસ મિહલાઓ સાથે 
ખરાબ વ્યવહાર ન કય� હોય એવા 
વ્ય�ક્તઓ પણ આ ��પમાં ફસાઇ જાય 
છ�. સામેથી કોઇ યુવતી લલચાવે તો 

કોઈપણ પુરુષ લલચાઈ જાય છ�. ખાસ 
કરીને આધેડ પુરુષો આવી ��પમાં 
આવી જતા હોય છ�. જેઓ યુવતીને 
નગ્ન જોવા માટ� તેની વાત માનીને 
પોતાના પણ કપડાં ઉતારી દેતા હોય 
છ� અને તેમની જાળમાં ફસાઇ જતા 
હોય છ�. ત્યારબાદ આ ગેંગ �ારા બ્લેક 
મેલ કરવાનો િસલિસલો શરૂ થાય છ�. 

આવી હની��પમાં અમદાવાદના એક 
વ�ે રૂ. 2 કરોડ સુધીની રકમ ચૂકવી 
હતી. વલસાડમાં પણ અનેક જાણીતા 
ચહેરાઓ આવી ��પમાં ફસાઇ ચૂક્યા 
છ�. જેમાં વલસાડ નજીકના ગામના 
એક યુવાને આવી ��પમાં રૂ.12 લાખ 
ગુમાવી દીધા હતા. આવી ��પથી 
બચવું જરૂરી બન્યું છ�.

‘અજાણ્યા નંબરથી િવડીયો કોલ આવે તો ચેતી 
જજો, તમે યુવતીની જાળમાં ફસાઇ શકો છો’

એક �� ફસાયા તો પોલીસ મથક� 
પહોંચી ગયા અને બચી ગયા 

આવી જ રીતે વોટ્સએપ કોિલંગમાં લલચાઇને વલસાડના એક �દ્ધ ફસાઇ ગયા હતા. જેમની પાસે પૈસાની માંગણી થતાં તેમણે તેના ન�કના એક યુવા િમત્રની સલાહ લીધી હતી. જેણે ક�ં ક�, ચાલો પોલીસ સ્ટ�શન. તેઓ પોલીસ સ્ટ�શન પહ�ચ્યા અને વી�ડયો કોલ કરી બ્લેકમેલ કરતી ગ�ગને જણાવ્યું ક�, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છ�, હું પોલીસમાં હાજર થાવ છું. તમે અહ� આવીને મને લઇ �વ. એવું જણાવતા આ ગ�ગે તેમને બ્લેકમેલ કરવાનું છોડી દઈ તેમને જ બ્લોક કરી દીધા હતા.

પારડીના ચં�પુર િ�જ નજીક દારૂની 
મહે�ફલમાં પોલીસે પા�ો ભંગ

નાની દમણ જેટીથી દેવકા સુધીના સી િલંક રસ્તો બંધ

‡ દમણ : સંઘપ્રદ�શ દમણના નાનીદમણ જેટીથી દ�વકા સધુીના સી િલકં રસ્તાન ેલોકોની અવર જવર માટ� બંધ કરવાનો કલેક્ટર� હકુમ કય� છ�. મોટીદમણ લાઈટ હાઉસથી �મપોર બીચ સધુી િનમાર્ણધીન રામસતુે સી િલકં રસ્તાના તજર્ પર નાનીદમણ જેટીથી દ�વકાની હોટલ િપ્રન્સસે પાક� સધુી સીિલકં રસ્તાનુ ંિનમાર્ણ કાયર્ પ્રશાસન દ્વારા હાથ ધરાયંુ છ�. આ રસ્તાનુ ંમોટાભાગનુ ંતમામ કાયર્ પણૂર્ થઈ ગયંુ છ�. તેમ છતા ંઅમકુ કામ ચાલી ર� ંછ�. પ્રદ�શમાં આવતા પયર્ટકો અન ેસ્થાિનક લોકોના વાહનોની ચહલ પહલથી ચાલી રહ�લા કાયર્મા ંઅડચણ આવતા ંકલકેટર સૌરભ િમશ્રાએ રસ્તાનંુ કાયર્ સપંણૂર્ પણ ેપણૂર્ નહ� થાય ત્યા ંસધુી લોકોની અવર જવર માટ� બધં કરવાનો િનણર્ય લીધો છ�. નાની દમણ જેટીથી લઈ દ�વકા િપ્રન્સસે પાક� સધુીના સી િલકં રસ્તા પર લોકોની અવર જવર પર પ્રિતબધં લગાવ્યો છ�. બી� આદ�શ ન થાય ત્યા ંસધુી સ્તા ને બનં ેછ�ડે બ�ેરગેટ્સ લગાવી બધં કરી દ�વાયો છ�.

ધમ�શ પટ�લ

િનલેશ કાપ�ડયા

ધમ�શ પટ�લ

ક�રસી બારીયા


