
પોલીસ િનવેદનો અને નો�ટસ આપવા િસવાય આગળ ક�ઈ કરી શક� નથી
બારડોલી: 

ર ા મ પુ ર ા 
ગ ા મ ન ા 
સ ર પં ચ ન ી 
આત્મહત્યા 
પ્ર ક ર ણ મ ાં 

આજે સાતમા �દવસે પણ 
જવાબદારો સામે કોઈ કાયર્વાહી 
પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી નથી. 
તાલુકા પંચાયત દ્વારા જવાબદારો 
સામે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હોવા 
છતાં પોલીસ િનવેદનો અને નો�ટસ 
આપવા િસવાય આગળ ક�ઈ કરી 
શક� નથી. જેના પગલે હળપિત 
સમાજમાં રોષ ભભૂક� ઊઠ્યો છ�. 

રામપુરા ગામના સરપંચ િવજય 
રાઠોડની આત્મહત્યા પ્રકરણમાં 
અત્યાર સુધી પ�રવારના આક્ષેપો 
બાદ યોગ્ય �દશામાં તપાસ 
કરી રહ�લી પોલીસ ઢીલી નીિત 
અખત્યાર કરી ક�સને ઢીલો 
પાડવાના પ્રયાસમાં લાગી હોવાની 
ચચાર્એ �ર પકડ્યું છ�. પોલીસ 
દ્વારા આ મામલે પ�રવારથી 
લઈ કોન્ટ્રાક્ટર, તલાટી અને 
ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો તેમજ 
તાલુકા પંચાયતના સુપરવાઇઝર 
ઓ�ફસરનાં પણ િનવેદનો લેવામાં 
આવ્યાં છ�. સમગ્ર મામલાની તપાસ 
ડીવાયએસપીને સ�પવામાં આવી 
છ�. પર�તુ જેમ જેમ �દવસો પસાર 
થઈ રહ્યા છ� તેમ તેમ તપાસ ઢીલી 
પડી રહી છ�. �તકને ન્યાય મળ� 
એ માટ� હળપિત સમાજ પણ મોટી 

સંખ્યામાં તાલુકા પંચાયત કચેરી 
અને પોલીસમથક� પહ�ચી દબાવ 
બનાવવાની કોિશશ કરી હતી. 
પર�તુ તેની પણ અસર પોલીસ 
પર દ�ખાઈ નથી. આ�દવાસી 
સરપંચ કોઈના દબાણથી ત્રાસીને 
આત્મહત્યા કર� છ�, તેમ છતાં 
જવાબદારો સામે હ� સુધી કોઈ 
પગલાં લેવામાં આવ્યાં નથી. પુરાવા 
એકિત્રત કરવાના નામે તપાસને 
લંબાવવામાં આવી રહી છ�, જેથી 
જવાબદારો છટકબારી મળી શક� 
એવી ચચાર્ પણ સમગ્ર તાલુકામાં 
સાંભળવા મળી રહી છ�.

બારડોલી-વ્યારા-ભરૂચ
૪  કામરેજ I પલસાણા I ઓલપાડ I સાયણ I કીમ-કોસંબા I માંડવી I મહુવા I વાલોડ I સોનગઢ I ઉકાઇ I અંકલે�ર I હાંસોટરિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

અંકલે�ર
બારડોલી
ભરૂચ
વ્યારા

મહત્તમ લઘુત્તમ
૩૨.૦૦ સે.
૩૩.૦૦ સે.
૩૨.૦૦ સે.
૩૩.૦૦ સે.

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

કોઇપણ �કારના
આિથર્ક અથવા સામાિજક 
ફસાયેલા કામો માટ� સંપક� 
કરો. 9979304950

R.K. િહંચકાના કડા
તોડફોડ કયાર્ વગર અમરેીકન 
ટ�કનોલોજીથી ગરેને્ટ�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)

નવકાર વોટર પુંફીંગ
21 વષર્ના જનૂા અન ેજાણીતા 
લીક�જ ધાબા િદવાલનુ ં ��ક 
ફીલીંગ ક�મીકલ �ીટમને્ટ �ારા 
બંધ તથા િબલ્ડીંગનુ ંરીનોવશેન 
વગરે ે કામ કરી આપીશંુ 
ધીરભુાઈ શાહ- 9898993303, 
7984650600 (3220)
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મકાન ભાડ� આપવાનું
છ� ફાયનાન્સ ક�પની, 
જવેલરી ફ�કટરી, સી.એ. 
તથા ડાયમડં 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 સાથ ેભાડ� આપવાનુ ં
છ�. 9426149996 (3229)

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

ફલેટ પ્લોટ બંગલા 
ઘોડદોડ રોડ, સીટીલાઈટ 
પીપલોદ વેસુ, આજબુાજુ 
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 
આવલે 25 ગુઠંા જનુી શરતની 
લેવલ ફ�ન્સીંગ ગટે વાળી 
આબંાવાડી વચવેાની છ�. સંપક� 
મોબાઈલ - 9924797491 
સમય - 12=00 બપોર ે થી 
સાંજ ે 6=00 સુધી  (3218)

2 BHK ફલેટ
અલથાણ - ભીમરાડ 
વેચવાનો Mo.9909400275

પરૂજણ - ઉભરાટ
NA PLAN PASS 

પ્લોટ વચેવાનો છ�. 
Mo.9909400275
S. D. Jain - Vesu

પાસે 4 BHK ફલેટ વચેવાનો 
છ�. Mo. 9909400275

દુકાન વેચવાની છ� 
458, સ્કવેર �ફટ �ાઉન્ડ 
ફ્લોર, ૨ સટલ, કોનર્રવાળી 
ફૂલ માિજર્ન લોક�શનવાળી 
શોપ, તાડવાડી મઈેન રોડટચ, 
રાંદરે, (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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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)
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કણાર્વતી મરેજે બ્યુરો
તમ ેલગ્નિવષયક બાયોડ�ટા 
આપો. અમ ે 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 િ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)

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)

�ી બાલાજી યા�ા સંઘ
િતરપુિત રામ�ેર કન્યાક�મારી 
મદરુાઈ એિ�લ 7,21 મ ે5, 
19 જનુ 2, 16 નપેાળ કાઠમડં� 
પોખરા એિ�લ 5, 20 મ ે5, 
15 જનુ 10, 20 ચારધામ યા�ા 
એિ�લ 25 મ ે5, 10, 15 જનુ 
5, 15 કલકત્તા ગગંાસાગર 
જગન્નાથપરુી એિ�લ 12, 
25 મ ે 5, 15 જનુ 5, 20 
વેષ્ણોદવેી િશવખોડી પટની 
એિ�લ 7, 14 મ ે5, 16 જનુ 
2,16, 23 હ�ર�ાર ઋિષક�શ 
એિ�લ 6,20 મ ે4, 11, 25 
જનુ 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)

ÞùÀßí
ìäæÝÀ

Urgent requirement

for salesman and 

helper for garment 

retail shop (parle 

point) -7878359836

જોઈએ છ�
સાઇટ સુપરવાઈઝર, 
એ�ન્જિનયર-20, સેલ્સ 
એ�ક્ઝક્યટુીવ -05, 
(રીઅલ એસ્ટ�ટ સેલ્સ) 
પાસોદરા, કોસમાડા, 
દલેાડવા Mo.9913330652

�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

ઘર બેઠા ટચુકડી જાહેરાત આપવા 
માટ� સંપક� કરો 

M. 9879663828

કામરેજમાં રાશન �કટ નહીં મળતાં લાભાથ� િવફયાર્
300થી 400 લોકોનું ટોળું ભેગું થઈ જતાં �કટનું િવતરણ કરવામાં મુશ્ક�લી પડી હતી: ક�.એસ.�ડિજટલ ગ્રુપના �ડર�ક્ટર

કામરેજ: કામરેજ ક�નાલ રોડ પર 
ગરીબ અને િવધવા માટ� રાશન �કટ 
સહાય યોજના ચલાવતા �ુપ �ારા 
એકાએક લાભાથ�ઓ વધી જતાં �કટનું 
િવતરણ બંધ કરી દેવાતાં લાભાથ�ઓ 
�ારા હોબાળો કરવામાં આવ્યો હતો. 
મોડી સાંજે થોડા લાભાથ�ઓને �કટનું 

િવતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
કામરેજ તાલુકાના કામરેજ ગામની 

હદમાં ક�નાલ રોડ પર િવરાટનગરમાં 
મકાન નંબર બી-1માં ગરીબ, િવધવા 
અને મધ્યમ વગર્ માટ� રાશન �કટ 
સહાય યોજના ક�.એસ.�ડિજટલ �ુપ 
�ારા ભરૂચ, વડોદરા, વલસાડ, 
સુરતમાં ચલાવવામાં આવે છ�. 

જેની એક શાખા કામરેજ ખાતે 
આવેલી છ�. જે શાખામાં લાભાથ�ને 
રૂ.2500 ભરીને પોતાનું રિજસ્��શન 
કરવાનું રહે છ�. જે બાદમાં એક 
વષર્માં બાર મિહના માટ� અનાજ, 
તેલ, કઠોળ, મસાલા, મીઠ�, 

સાબુ સિહતની 29 જીવનજરૂરી 
ચીજવસ્તુની �કટ આપવામાં આવે 
છ�. પરંતુ શુ�વારે લાભાથ�ઓ વધી 
જતાં યોજના ચલાવતા સંચાલકો �ારા 
�કટ આપવાનું બંધ કરી લેતાં ઘણા 
લાભાથ�ઓ �કટ લીધા િવના જતા 
રહ્યા હતા. 

તો મોટી સંખ્યામાં લાભાથ�ઓ 
અ�ડ�ગો જમાવીને બેસી જઈ હોબાળો 
મચવાતાં સંચાલકો મુશ્ક�લીમાં મુકાઈ 
ગયા હતા. બાદ મોડી સાંજે �કટનું 
િવતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જે 
અંગે ક�.એસ.�ડિજટલ �ુપના �ડરેક્ટર 
કનકિસંહ ગોિહલે જણાવ્યું હતું ક�, 

300થી 400 લોકોનું ટોળ�� ભેગું થઈ 
જતાં �કટનું િવતરણ કરવામાં મુશ્ક�લી 
પડી જતાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. 
હવે દરરરોજ 100 લાભાથ�ને મેસેજ 
કરીને �કટ આપવામાં આવશે તેમ 
જણાવ્યું હતું.

રૂ.2500 લઈને અનાજ સિહતની 
�કટ આપતા ક�.એસ.�ડિજટલ �ુપ 
ચાર િજલ્લા અને શહેરમાં મળી 
17000થી વધુ લાભાથ� પાસે રૂિપયા 
લઈને �કટનું િવતરણ કરે છ�. છતાં 
પણ આ �ુપ કોઈપણ જગ્યાએ 
રિજસ્�ર કરવામાં આવ્યું નથી તેમ 
ખુદ �ડરેક્ટરે જ જણાવ્યું હતું.

િનઝરના વેડાપાડામાં અજાણ્યા વાહન અડફ�ટ� એકનું મોત
વ્યારા: િનઝરના વેડાપાડા ગામના બસસ્ટ�શન થી િનઝર- ઉચ્છલ સ્ટ�ટ હાઇવે ઉપર તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ રાત્રે ૯:૪૫ વાગે પહ�લા રાજેન્દ્રભાઈ ર�વાભાઈ પાડવી (ઉ�.વ.૫૪) (રહ�.,વેડાપાડા, તા.િનઝર, િજ.તાપી) રસ્તા ન�ક પોતાની ચાની દુકાન પાસે વાસણ સાફ કરતા હતા. એ વખતે અ�ણ્યા વાહનચાલક� પોતાનું વાહન પૂરઝડપે અને ગફલતભરી રીતે હ�કારી લાવી તેમને અડફ�ટ� લેતાં મોત નીપજ્યું હતું.
પાલી ગામે રહેતા ખેડ�તને સસ્તા ભાવે ડીઝલ 
આપવાનું કહી છ�તરિપંડી કરનાર પકડાયો
કામર�જ: કામર�જના પાલી ગામે લ�બડા ફિળયામાં અિમત મહ�ન્દ્રિસંહ 
ચૌહાણ રહી અને ખેતી કર� છ�. ગત તા.20 નવેમ્બર� સવાર� રમેશ રા�ભાઈ 
સરતાનપરા (રહ�.,આક�િત બંગ્લોઝ, બાપા સીતારામ ચોક, કામર�જ) પોતાની 
મોટરસાઈકલ નં.(�જે 05 6556) લઈને આવીને અિમતને જણાવ્યું હતું ક�, 
�દલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવેમાં કામ ક�ં છું. અમારી પાસે રોજ ડીઝલનાં 
ટ�ન્કરો આવે છ�. તમને ડીઝલ �ઈતું હોઈ તો સસ્તા ભાવે આપવાની વાત 
કરતાં ખેડૂત અિમત લલચાઈ જતાં �.57000 એડ્વાન્સમાં આપી �દગસ 
ગામે ચાલતા એક્સપ્રેસ હાઈવના ચાલતા કામ પાસે લઈ જઈને ઊભા રાખી 
ટ�ન્કર લઈને આવું છું તેમ કહીને જતા રહ્યા બાદ પરત જ ન આવતાં �િપયા 
લઈને જતો રહ્યો હતો. જે અંગે કામર�જ પોલીસમથકમાં રમેશ િવ�દ્ધ પોલીસ 
ફ�રયાદ આપી હતી. પોલીસે રમેશની ધરપકડ કરી હતી. રમેશે આ રીતે 
ભ�ચમાં પણ એક ઈસમ પાસે �.40000 લઈ છ�તરિપંડી કરી હતી.

માંડવીના સઠવાવમાં શબવાહીની અપર્ણ કરાઈ
માંડવી: સુરત િજલ્લા િલગ્નાઈટ પાવર પ્લાન્ટ અને �આઇપીસીએલ નાની નરોલી તાલુકાના માંગરોળ રિચત દીપ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી તાપી ગામ િવકાસ ચે�રટ�બલ ટ્રસ્ટ માંડવીને લોકસેવા અથ� શબવાિહની અપર્ણ કરવામાં આવી હતી. આ કાયર્ક્રમ ચીફ જનરલ મેનેજર એસ.એલ.પી.પી. અને �.આઈ.પી.સી.એલ.ના એન.ક�.િસંગની અધ્યક્ષતામાં તા.17 માચર્ના શુક્રવાર� સઠવાવ ગામની આશ્રમ શાળા ખાતે શબવાહીની અપર્ણ કરવામાં આવી હતી. આ વેળાએ માઇન્સ જનરલ મેનેજર પી.સી.ગાયેલ, એ�ડ. જનરલ મેનેજર નર�ન્દ્રિસંહ પરમાર, એકાઉન્ટ ઓ�ફસર પ્રમોદિસંહ ઠાકોર, બારડોલી લોકસભાના સાંસદ પ્રભુદાસ વસાવા, માંડવી એપીએમસીના ચેરમેન જશવંતભાઈ ચૌધરી, બાજુબેન વસાવા, હસમુખભાઈ વસાવા, સોન�ભાઈ વસાવા, આનંદ શાહ, સુનીલભાઈ પાટીલ અને �ફલ્મ અિભનેતા િપ્રન્સ વસાવા હાજર રહ્યા હતા.

તાપી િજલ્લામાં ૨૪ કલાકમાં ચોરીના બે બનાવ નોંધાયા
વ્યારા: તાપી િજલ્લામાં ૨૪ કલાકમાં ચોરીના બે બનાવો ન�ધાયા છ�. ક�કરમુંડા 
બસ સ્ટ�શનમાંથી સબ મિસર્બલ 1 HPનો પંપ ચોરાયો હતો. જ્યાર� વાલોડમાં 
કારમાંથી મોબાઇલ ફોનની ચોરી થઇ હોવાની ફ�રયાદ પોલીસ ચોપડે ન�ધાઈ 
છ�. વાલોડના �મણીયા ગામે �મણીયા ચોકડી પાસે તા.૧૩/૦૩/૨૦૨૩ના 
રોજ કોઈ ચોર ઇસમે મા�િત સુઝુક� ઇકો ફોર વ્હીલ ગાડી નં.(�જે ૧૫ 
સીએચ ૬૯૭૩)ના ડેસ્ક ઉપર મૂક�લો મોબાઇલ આશર� �ક�.�.૩૫,૦૦૦ની ચોરી 
કરી કોઈ ચોર ઇસમ નાસી ગયો હતો. જ્યાર� ચોરીના અન્ય એક બનાવમાં 
ક�કરમુંડા એસ.ટી.બસ સ્ટ�ન્ડથી તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૩ના રોજ કોઇ ચોર ઇસમે 
સબ મિસર્બલ 1 HPનો પંપ આશર� �ક�મત �.૪૦૦૦ની મત્તાનો ઇલે�ક્ટ્રક વાયર 
તથા પાઇપ કાપી નુકસાન કરી પંપની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયો હતો.

વ્યારાના કરંજવેલમાં માતાને 
મારથી બચાવવા જતાં દીકરા 
અને વહુને િપતાએ ફટકાયાર્

વહુની હાલત ગંભીર, સુરતની હો�સ્પટલમાં �રફર કરાઈ
વ્યારા: વ્યારાના કરજંવલેમાં 

નટ�ભાઇ ગામીત ેપત્ની, દીકરો અને 
વહુન ે માર માય� હતો. પ�રવાર 
સભ્યોન ેલોહીલુહાણ કરી દતેાં િપતા 
િવર�ુ પ�ુએ પોત ે પોલીસ ફ�રયાદ 
નોંધાવી હતી. ૧૦૮ એમ્બુલન્સમાં 
તમામ ઇજા�સ્તોન ેહો�સ્પટલ ખસેડાયાં 
હતાં. દીકરાની પત્નીની હાલત ગભંીર 
હોવાથી તને ે સુરત �રફર કરવામાં 
આવી હતી.

વ્યારાના કરજંવલે ગામ ે
ખખ�ડયા ફિળયામાં રહેતા અયબુ 
નટ� ગામીત (�.વ.૨૭) ગઈ કાલ 
તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ સવાર ે
આઠ�ક વાગનેા અરસામાં વ્યારા 
એમ.બી.પાક� સોસાયટીમાં સે�ન્ટ�ગ 
કામની મજરૂી અથ� ગયા હતા. સાંજે 
સાતકે વાગ ેપરત ઘર ેઆવ્યા ત્યાર ે
તનેા િપતા નટ�ભાઇ ખરબાભાઇ 

ગામીત ેતનેી માતા વિનતાબેનન ેગાળો 
આપી ઝઘડો કરતા હોવાથી દીકરા 
અયબેુ િપતા નટ�ભાઇન ે સમજાવ્યા 
હતા. ત્યારબાદ બધા જમી પરવારીન ે
રૂમમાં સૂવા જતા રહ્યા હતા. 

આશર ેસાડા નવકે વાગ ેફરી તનેા 
િપતા નટ�ભાઇએ માતા વિનતાબેનન ે
ગાળો બોલી ઝઘડો કરતા હોવાથી તનેો 
દીકરો અયબુ અન ે વહુ લુધીયાબેન 
િપતા નટ�ભાઇન ે સમજાવવા જતાં 
માતાન ે તનેાં િપતા હાથ તથા લાત 
વડ� મારતા હોય અયબુ મમ્મીન ેક�મ 
મારો છો? કહી િપતાન ે સમજાવતો 
હતો, ત્યાર ે િપતા અચાનક ઘરમાંથી 
બહાર જઇ વાંસનો ડ�ડો લઇ આવી 
દીકરાના માથામાં સપાટો મારી દતેાં 
લોહી નીકળવા લાગ્યુ ંહતુ.ં તનેી પત્ની 
લુધીયાબેનન ેપણ િપતાએ વાંસના ડ�ડા 
વડ� માથામાં સપાટો મારી દતેાં તને ે
પણ લોહી નીકળવા લાગ્યુ ંહતુ.ં િપતા 
હત્યાની ધમકી આપતા હોવાથી પ�ુ 
બૂમાબૂમ કરતાં આજબુાજનુા લોકો 
બચાવ માટ� દોડી આવ્યા હતા.પ�રયામાં ધો.12માં ૯૨.૮૭ પસર્ન્ટાઈલ 

સાથે પાસ થયેલી યુવતીએ ફાંસો ખાધો
સ ા ય ણ : 

ઓલપ ા ડ ન ા 
પ�રયા ગામે 
ગ ા મ ી ત 
ફ િ ળ ય ા મ ાં 
હસમુખ વેસ્તા 
ગામીત રહે 

છ�. તેઓ દેલાડ ગામ િવસ્તારમાં 
ગણેશ ટ�ક્સટાઇલના લૂમ્સ ખાતામાં 
મજૂરી કરી પ�રવારજનોનું ગુજરાન 
ચલાવે છ�.

 તેમની ૨૦ વષર્ની દીકરી �ક�જલ 
ધોરણ-૧૨માં ૯૨.૮૭ પસર્ન્ટાઈલ 
સાથે પાસ કયાર્ બાદ ઘરકામ સાથે 
�ાઇવેટ ફ�ક્ટરીમાં જોબ કરતી હતી. 
તેણે અગમ્ય કારણોસર ગત શુ�વારે 
સવારે ૧૦:૩૦ કલાક પહેલા ઘરના 
વચલા રૂમમાં લોખંડની �ગલ સાથે 
દુપ�ા વડ� ફાંસો ખાઈ લીધો હતો. આ 
બનાવમાં પોલીસે હાલ તો અકસ્માત 
મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ 
ધરી છ�.

સંિક્ષપ્ત સમાચાર

બારડોલીમાં એડ્વાન્સ 
કામો કરતાં કોન્�ાક્ટરોને 

બ્લેકિલસ્ટ જાહેર કરવા માંગ
બારડોલી : બારડોલી તાલુકા પંચાયતમાં નેતાઓના માનીતા ધન રાશીના એક કોન્ટ્રાક્ટરનો તમામ ગામોમાં ત્રાસ હોવાની વાતો વહ�તી થઈ છ�. રામપુરામાં જે રીતે થયું એ જ રીતે ધન રાશીનો માણસ કામ કરવા વગર સ્થાિનક નેતાઓની િમલી ભગતમાં પૈસા ઉપાડી લેતો હોવાનું ક�ટલાક ગામના લોકો દબાયેલા અવાજે ગણગણાટ કરી રહ્યા છ�. રામપુરામાં કામ વગર પૈસા ઉપાડી લેનાર ધન રાશીના આ કોન્ટ્રાક્ટર સિહતના કોન્ટ્રાક્ટરોના સહયોગથી મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છ�. આવા અનેક કોન્ટ્રાક્ટરો આવી રીતે ગુણવત્તા વગરનાં એડ્વાન્સ કામો કરી સરકારી િત�રીને નુકસાન પહ�ચાડી રહ્યા છ�. ત્યાર� આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને બ્લેક િલસ્ટ �હ�ર કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ તાલુકાભરમાંથી ઊઠી છ�.

રામપુરામાં સરપંચની આત્મહત્યા મુ�ે 
તપાસમાં ઢીલ: હળપિત સમાજમાં રોષ

બારડોલીની ઉકા તરસા�ડયા યુિનવિસર્ટીમાં 
રાષ્�ીય કક્ષાની કોન્ફરન્સ યોજાઈ

બારડોલી : ઉકા તરસા�ડયા યુિનવિસર્ટી ખાતે શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોલેજ ઓફ �ફિઝયોથેરાપી દ્વારા ‘કો�મ્પ્રહ��ન્સવ આઉટલૂક ઇન ન્યૂરોલોિજકલ �રહ�વીલેશન’ િવષય પર બે�દવસીય રા�ીય કક્ષાની કોન્ફરન્સ યો�ઇ હતી. કોન્ફોરન્સનું ઉદઘાટન ન્યૂરો�ફિઝિશયન ડો.મનોજ સત્યવાની અને ડો.અિત્ર સત્યવાની, ઉકા તરસા�ડયા યુિનવિસર્ટીના ડો.�દનેશ શાહ અને મારવાડી યુિનવિસર્ટીના ડો.આિશષ કક્કડ તેમજ શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોલેજના ડાયર�ક્ટર ડો.અિનલ િમશ્રાએ કયુ� હતું.

િવશાલ પટ�લ

િહતેશ પટ�લ


