
ક�વી રીતે ભણીશું: ડ��ડયાપાડા અને સાગબારામાં 54 શાળા-137 ઓરડા જજર્�રત
આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓ ભયના ઓથારા હ�ઠળ ભણી રહ્યા છ�, િનરાકરણ ક્યાર�?: ચૈતર વસાવા

રાજપીપળા: નમર્દા િજલ્લાના 
ડ��ડયાપાડા-સાગબારા તાલુકામાં 

આિદવાસી િવ�ાથ�ઓ ભયના 
ઓથારા હેઠળ અભ્યાસ કરી 
રહ્યા હોવાથી િનરાકરણ લાવવા 
ડ��ડયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર 
વસાવાએ સરકારને રજૂઆત કરી 
છ�. ચૈતર વસાવાએ સરકાર પાસે 
માિહતી માંગતાં ચોંકાવનારી માિહતી 

સામે આવી છ�. સરકારે જાહેર કરેલા 
આંકડા મુજબ ડ��ડયાપાડામાં 25 અને 
સાગબારામાં 2 મળી ક�લ 27 શાળા 1 
િશક્ષકથી ચાલે છ�. જ્યારે ડ��ડયાપાડા 
તાલુકામાં 40 શાળા અને 109 ઓરડા 
તથા સાગબારા તાલુકામાં 14 શાળા 
અને 28 ઓરડા જજર્�રત હાલતમાં 

હોવાનું સરકારે કબૂલ્યું છ�.
આ બાબતે ધારાસભ્ય ચૈતર 

વસાવાએ સરકારના મં�ી ક�બેર 
ડીડોરને પ� લખી રજૂઆત કરી છ� ક�, 
નમર્દાના ડ��ડયાપાડા અને સાગબારા 
તાલુકામાં સરકારી શાળામાં અભ્યાસ 
કરતાં બાળકો માટ� પૂરતા િશક્ષકો 

અને જજર્�રત શાળાઓના ખૂબ 
જ ગંભીર ��ો છ�. ભૂતકાળમાં 
અનેકવાર રજૂઆતો કરવા છતાં 
અંબાજીથી ઉમરગામ આિદવાસી 
િવસ્તારની જેમ મારા મત િવસ્તારમાં 
27 શાળા એક િશક્ષકથી ચાલે છ�. એક 
જ િશક્ષક તમામ ધોરણનાં બાળકોના 

િશક્ષણ કાયર્ની સાથે સાથે બીજી ઈતર 
��િત્તઓ પણ કરે છ�. 54 જેટલી 
શાળા જજર્�રત છ� અને 3 શાળાઓ 
પાળી પ�િતથી ચાલે છ�. ત્યારે મહેકમ 
�માણે પૂરતા િશક્ષકો અને જજર્�રત 
શાળાઓ દૂર કરી નવી શાળાઓ 
બનાવાય એવી મારી માંગ છ�.

ભરૂચમાં ઊભેલી �કને પાછળથી 
બીજી �ક� ટ�ર મારતાં બેનાં મોત
અકસ્માત બાદ િસમેન્ટ ભર�લી ટ્રકનો ચાલક ટ્રક છોડી ફરાર થઈ ગયો

ભરૂચ: ભરૂચ શહેરમાંથી પસાર 
થતાં નેશનલ હાઇવે નં.48 ઉપર 
નમર્દા ચોકડી ઓવરિ�જ ઉપર 
2 �ક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત 
સજાર્યો હતો. ભરૂચ સી-�ડિવઝન 
પોલીસમથકની હદમાં શિનવારે 
સવારે ૯ વાગ્યાના અરસામાં સિળયા 
ભરેલી �કમાં પંક્ચર પડતાં તે �ક 
ઊભી હતી. ત્યારે પાછળથી પૂરઝડપે 
આવતી િસમેન્ટ ભરેલી �ક અથડાતાં 
ગમખ્વાર અકસ્માત સજાર્યો હતો, 
જેમાં સ્થળ પર જ બે વ્ય�ક્તનાં મોત 
નીપજ્યાં હતાં.

ભરૂચ સી-�ડિવઝન પોલીસનાં 
સૂ�ોના જણાવ્યા અનુસાર લોખંડના 
સિળયા ભરેલી �કમાં પંક્ચર પ�ું 

હતું. આથી સંજય �વીણ વાઘ�રયા 
(�.વ.૨૫) (રહે.,ભાવનગર) અને 
કાળ� ગભરૂ ગરાજ્યા (�.વ.૨૫) 
(રહે.,ધોલેરા, િજ.અમદાવાદ) 
પંક્ચર તપાસવા નીચે ઊભા હતા. 
તેવામાં પૂરઝડપે આવતી �ક� તેમને 
અડફ�ટ� લેતાં બંનેનાં સ્થળ પર જ 
મોત નીપજ્યાં હતાં. જ્યારે િસમેન્ટ 
ભરેલી �કનો ચાલક �ક છોડી ફરાર 
થઈ ગયો હતો. આ બનાવની જાણ 
થતાં જ સી-�ડિવઝન પોલીસ કાફલો 
ઘટના સ્થળ� દોડી આવ્યો હતો. જ્યાં 
અકસ્માત�સ્ત વાહનોને માગર્ની 
બાજુમાં ખસેડી �તદેહને પોસ્ટમોટ�મ 
અથ� ખસેડી આગળની કાયર્વાહી હાથ 
ધરી છ�.

અંકલે�રમાં રંગા મામાની ડ�રીએ 
દશર્ન કરવા ગયેલા યુવાન અને 

બાળક ક�નાલમાં ડ�બી ગયા
હર�શ �દવ પડોશમાં રહ�તા 10 વષ�ય માનવને લઈ બાઇક ઉપર દશર્નાથ�નીકળ્યો હતો

ભરૂચ: અંકલે�રના સજોદના 
આંબેડકરનગર ખાતે રહેતા 35 
વષ�ય હરેશ મનહરભાઈ જાદવ 
પાડોશમાં રહેતા 10 વષ�ય માનવ 
સોલંકી સાથે ગુરુવારે સાંજે 7 કલાક� 
બાઇક લઈ અડોલ-હજાત ગામ 
તરફ આવેલા રંગા મામાની ડ�રી 
પર દશર્ન કરવાનું કહી નીકળ્યા 
હતા. ત્યારબાદ બંને હજાત રોડ 
પર આવેલા ઉકાઈ જમણા કાંઠાની 
નહેરના નાળામાં કોઈ કારણોસર 
પટકાયા હતા. બંને નાળામાં પડતાં 
પાણીમાં ડ�બી ગયા હતા. બંને ઘરે 
નહીં આવતાં પ�રવારે બંનેની 
શોધખોળ શરૂ કરી હતી. બાદ 
શોધખોળ કરતાં �થમ હાંસોટના 
ઉતરાજ ગામ પાસેથી 35 વષ�ય 

હરેશ મનહર જાદવનો �તદેહ 
ઘટના સ્થળથી 5 �કલોમીટર દૂરથી 
મળી આવ્યો હતો. જ્યારે 10 વષ�ય 
માનવ સોલંકીનો �તદેહ 3 �ક.મી. 
દૂર રહેલા ધંતુ�રયા ગામ નજીક 
ક�નાલમાંથી મળી આવ્યો હતો. 
આ ઘટનાની જાણ િજલ્લા પંચાયત 
ઉપ�મુખ ભરત પટ�લને થતાં તેઓ 
તેમજ હ�રપુરા ગામના સરપંચ સંક�ત 
પટ�લ અને નવનીત આહીર સિહત 
આગેવાનો તેમજ ફાયર કાફલો 
ઘટના સ્થળ� દોડી આવ્યો હતો. 
અંકલે�ર તાલુકા પોલીસે બંનેના 
�તદેહને પી.એમ. અથ� મોકલી 
અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ 
તપાસ શરૂ કરી છ�.

અંકલે�ર GIDCની અક્ષર 
ફ�િ�ક્સ ક�પનીમાં મિહલા 
કામદારનો હાથ કપાયો
અંકલે�ર: અંકલે�ર જી.આઈ.

ડી.સી.માં આવેલી રામદેવ ચોકડી 
�સ્થત અક્ષર ફ�િ�ક�શન ક�પનીમાં 
બોઈલર પ્લાન્ટમાં કામ કરતી 
મિહલાઓ હાથ મશીનમાં આવી 
જતાં કપાઈ જતાં ગંભીર ઈજા પહોંચી 
હતી. મૂળ રાજસ્થાન અને હાલ 
અંકલે�ર જી.આઈ.ડી.સી.માં આવેલી 
રામદેવ ચોકડી �સ્થત અક્ષર ફ�િ�ક�શન 
ક�પનીમાં રહેતી ૫૦ વષ�ય દીતુ ઉફ� 
ભૂરીબેન મુિનયા ગત તા.૧૬ માચર્ના 
રોજ અક્ષર ફ�િ�ક�શન ક�પનીમાં 
બોઈલર પ્લાન્ટમાં કામ કરતી હતી. 
એ વેળા અચાનક મશીનના પ�ામાં 
મિહલાનો ડાબો હાથ આવી જતાં 
ખભાના ભાગેથી કપાઈ જતાં તેને 
ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. આ ઈજાને 
પગલે ઈજા�સ્ત મિહલાને તાત્કાિલક 
અંકલે�રની ખાનગી હો�સ્પટલમાં 
ખસેડવામાં આવી છ�. જ્યાં તેની 
હાલત નાજૂક હોવાનું જાણવા 
મળ્યું છ�. 

નમર્દા િજલ્લા સંકલન 
સિમિતની બેઠકમાં 

િવકાસકામો મુ�ે ચચાર્
રાજપીપળા: નમર્દા કલેક્ટર 

�ેતા તેવિતયાના અધ્યક્ષ પદે 
યોજાયેલી િજલ્લા સંકલન સહ 
ફ�રયાદ સિમિતની બેઠકમાં ભરૂચ 
સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા, િજલ્લા 
પંચાયત �મુખ પયુર્ષાબેન વસાવા, 
ડ��ડયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતરભાઈ 
વસાવા ઉપ�સ્થત રહીને જનતાના 
��ો અંગે રજૂઆત કરી હતી. આ 
બેઠકમાં કલેક્ટરે જન�િતિનિધઓ 
સમક્ષ િવિવધ િવભાગોના સબંિધત 
અિધકારીઓ �ારા કરવામાં આવેલી 
િવકાસલક્ષી કામગીરીનો િચતાર 
રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. અને 
તં�એ પાઠવવામાં આવેલા ��ોની 
િવગતો પૂરી પાડી હતી. જેમાં નલ 
સે જળ, આિદજાિત િવકાસ, રોડ-
રસ્તા, િશક્ષણ, જમીન સંપાદન, 
પોલીસ તં�ની કામગીરી સિહત 
આઈસીડીએસ, િજલ્લા પુરવઠા અને 
આિદજાિત િવભાગ, �ાયબલ સબ 
પ્લાનને લગતી યોજનાઓની સમીક્ષા 
કરાઈ હતી.

સુરતના યુવકને ઉમરપાડાના જંગલમાં 
બોથડ પદાથર્ મારી પતાવી દેવાયો હતો
ફોર��ન્સક પીએમમાં બોથડ પદાથર્ મારી હત્યા કરાયાનું બહાર આવતાં ગુનો દાખલ થયો
�તક યુવકની પત્નીએ પિતના િમત્રએ જ હત્યા કયાર્ની શંકા વ્યક્ત કરી
ડે�ડયાપાડામાં સંગીતા નામની મિહલા સાથે બંને િમત્રોને આડા સંબંધ હતા

વાંકલ: ઉમરપાડાના ઉચવણ ગામ 
નજીકના જંગલમાંથી સુરતના યુવકની 
લાશ મળી આવવાની ઘટનામાં 
ફોરે�ન્સક પીએમ બાદ યુવકની 
માથામાં બોથડ પદાથર્ મારી ઘાતકી 
હત્યા કરાઈ હોવાનું બહાર આવતાં 
હત્યાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો 

છ�. આ હત્યા મરણ જનાર યુવકના 
િમ�એ જ કરી હોવાની શંકા વ્યક્ત 
કરાઈ હતી.

બે િદવસ પહેલાં ઉમરપાડાના 
જંગલમાંથી યુવકની લાશ મળી 
આવી હતી અને તેની ઓળખ 
થતાં �રલાયન્સનગર, સાયણ રોડ, 
છાપરાભાઠા, સુરતના શૈલેષભાઈ 
ક�શુભાઈ ચૌહાણની હોવાનું બહાર 
આવ્યું હતું. �થમ તબ�� પોલીસે 
અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધ્યો 
હતો. ત્યારબાદ ચહેરા ઉપર ઇજાનાં 
િનશાનો દેખાતાં ફોરે�ન્સક પીએમ 
કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં યુવકની 
બોથડ પદાથર્ મારી હત્યા કરી 
હોવાનું બહાર આવ્યું છ�. આથી 
આ ગુના સંદભર્માં મરણ જનારની 
પત્ની વષાર્બેન ચૌહાણ (રહે., ઘર 
નં.1051, પાથર્ સોસાયટી, અમરોલી 
હાઉિસંગ હનુમાન મંિદર પાસે, 
સુરત) �ારા ઉમરપાડા પોલીસમથકમાં 

હત્યારા િવરુ� ફ�રયાદ નોંધાવવામાં 
આવી છ�. વષાર્બેનના પિત નમર્દા 
િજલ્લાના ડ�ડીયાપાડાના દેવમોગરા 
ખાતે આવેલા મંિદરમાં દશર્ન કરવા 
ગયા હતા અને ત્યારબાદ આ ઘટના 
બની હતી. તેમના પિત શૈલેષભાઈ 
ડ��ડયાપાડા નજીકના એક ગામની 
સંગીતાબેન નામની એક મિહલા 
સાથે આડા �ેમ સંબંધ ધરાવતા હતા. 
તેમજ પિતના િમ� ઘનશ્યામ કાળ� 
સોલંકી પણ આ સંગીતા નામની 
મિહલા સાથે આડા સંબંધ ધરાવતા 
હતા. આથી તેમના િમ�એ જ 
પિતની હત્યા કરી હોવાની પત્નીએ 
નોંધાવેલી ફ�રયાદમાં શંકા વ્યક્ત 
કરી હતી. મરણ જનાર શૈલેષભાઈ 
મૂળ ભાવનગરના ઉમરાળાના ચોગઠ 
ગામના વતની છ� અને સુરતમાં રહી 
રત્નકલાકાર તરીક� કામ કરે છ�. આ 
હત્યાની વધુ તપાસ પો.સ.ઇ. એ.જે.
દેસાઈ કરી રહ્યા છ�. ક�વ�ડયામાં તીરંદાજી સ્પધાર્ યોજાઈ

રાજપીપળા: ક�વ�ડયાના સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી ખાતે ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત રા�ીય કક્ષાની તીર�દા�ની સ્પધાર્ યો�ઈ હતી. આ સ્પધાર્માં સમગ્ર દ�શના ક�ન્દ્ર શાિસત પ્રદ�શ અને રાજ્યો સિહતની ૪૫ ટીમના અંદાિજત ૩૨૦ જેટલા મિહલા અને પુ�ષ િતર�દા�એ ભાગ લીધો હતો. રા�ીય આચર્રી એસોિસએશન, ગુજરાત સ્ટ�ટ આચર્રી એસોિસએશન અને સ્પોટર્સ ઓથો�રટી ઓફ ગુજરાતના સંયુક્ત ઉપક્રમે એકતાનગર �સ્થત એસઆરપી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યો�યેલી સ્પધાર્ને ભ�ચના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા અને છોટા ઉદ�પુરનાં સાંસદ ગીતાબેન રાઠવા તેમજ સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટીના મુખ્ય કારોબારી અિધકારી ઉ�દત અગ્રવાલની ઉપ�સ્થિતમાં ખુલ્લી મુકાઈ હતી. આ સ્પધાર્નું શુક્રવાર� સમાપન કરાયું હતું.

નમર્દામાં ‘ખાખી’નો કહેર: િતલકવાડા પછી 
ગરુડ��રમાં પણ યુવાનને ફટકાયાર્નો આક્ષેપ
વાહન ચે�ક�ગ વેળા ડંડો બતાવતાં યુવાને ગભરાઈને બાઇક હ�કારી મૂક� હતી
બાદ પોલીસ સાથે ઝપાઝપીમાં પોલીસકમ�ને ઉઝરડો પડી ગયો હતો
ગ�ડેશ્વર પોલીસ કસ્ટડીમાં િવદ્યાથ� ઉપર ચાર પોલીસકમ� તૂટી પડ્યા
મોઢા, છાતી ઉપર મુક્કા મારતાં િજલ્લા પોલીસ વડાને રજૂઆત કરી

રાજપીપળા: નમર્દાના 
િતલકવાડાના એક આિદવાસી 
યુવાનને પોલીસે ઢોર માર માયાર્ 
હોવાની ઘટનાની સ્યાહી હજુ સુકાઈ 
નથી, ત્યાં તો ગરુડ��રના સાંજરોલી 

ગામના યુવાનને �ા�ફક પોલીસના 
કોન્સ્ટ�બલે માર માય� હોવાની એક 
બીજી ઘટના સામે આવી છ�.

નાંદોદના સાંજરોલી ગામના પણ 
પોતાના મામાને ત્યાં કલીમકવાણા 
ખાતે રહી માંગરોળ કોલેજમાં 
અભ્યાસ કરતા િવ�ાથ� િમતેશ 
રાજેશભાઈ તડવીએ નમર્દા િજલ્લા 
પોલીસ વડાને કરાયેલી લેિખત 
રજૂઆત મુજબ એ પોતે મોટરસાઇકલ 
લઈ ગત તા.16/03/2023ના સાંજે 
સાંજરોલીથી કલીમકવાણા જઈ રહ્યો 
હતો. ત્યારે ગરુડ��ર ચોકડી ખાતે 
�ા�ફક ચે�ક�ગમાં ઊભેલા પોલીસ 
જવાનો �ારા એને અટકાવવા લાકડી 
ઉગામતાં પોતે ગભરાઈ જઈ પોતાની 
મોટરસાઇકલ પલટાવી પરત જતો 

રહ્યો હતો. દરિમયાન ફરજ પરના 
પોલીસ જવાને દોડીને યુવાનની 
મોટરસાઇકલ પકડી પાડી હતી.

આ ઝપાઝપીમાં પોલીસ જવાનને 
હાથ ઉપર સામાન્ય ઉઝરડો પડી 
જતાં ઉશ્ક�રાયેલા પોલીસ જવાને 
િમતેશ પાસે લાઇસન્સ માંગતાં 
યુવાને પોતાની પાસે લાઇસન્સ નથી 
એમ કહેતાં જ ફરજ પરના પોલીસ 
જવાન અતુલ વસાવા અને અન્ય 
�ણ ખાખીધારીઓ ફ�ટ પકડી ગાળો 
ભાંડી પોલીસ વેનમાં નાંખી ગરુડ��ર 
પોલીસમથક� લઈ ગયા હતા. અને ત્યાં 
જઈ િવ�ાથ� યુવાનને પોલીસમથકમાં 
ઢોરમાર મારવામાં આવ્યો હતો. 
ગરુડ��ર પોલીસમથકમાં િવ�ાથ� 
સાથે થયેલી મારપીટ અને પોલીસની 
ગાળો માર ખાઈ રહેલા િવ�ાથ�એ 
પોતાના મોબાઈલમાં રેકો�ડ�ગ કરી 
લીધી હતી. આ મામલાની જાણ 
થતાં યુવાન િવ�ાથ�ના મામા 
પોલીસમથક� દોડી આવ્યા હતા અને 
યુવાનને સારવાર માટ� રાજપીપળાની 
GMERS િસિવલ હો�સ્પટલમાં 
દાખલ કરાયો હતો.

ખોલવડમાં ઝીંગા 
પકડવા બાબતે હત્યાની 
ધમકી આપતાં ફ�રયાદ

કામરેજ: કામરેજના ખોલવડ ગામે 
ટાવર ફિળયામાં રહેતા મોહમંદ 
ઈમરાન સલીમ મલેક ખોલવડ 
ગામની હદમાંથી પસાર થતી તાપી 
નદીમાં મચ્છી અને ઝીંગા હોડી �ારા 
પકડ� છ�. હાલ નદીમાં ઝીંગા પકડવા 
માટ� 50 પાંજરાં ખોલવડ તથા કઠોર 
ગામના નદી �કનારે મૂકવામાં આવ્યાં 
છ�. શુ�વારે રા�ે નદીમાં નાંખેલા 
પાંજરામાં ઘાસચારો નાંખવા માટ� 
િપતા સલીમ ગુલામ રસુલ મલેક સાથે 
ગયા હતા. 

જ્યાં નદી �કનારે ગામમાં જ 
અકબરની વાડીમાં રહેતા મોહમદ 
અઝીઝ ઉફ� અઝીઝ બદુ સીધુમીયા 
શેખ િપતા-પુ�ને ગાળો બોલવા 
લાગતાં ક�મ ગાળો બોલો છો? તેમ 
કહેતાં ફોન કરીને પુ� િબલાલ, 
મોયુદીન બંને (રહે.,કઠોર માયાત 
ફિળયું)ને બોલાવી લીધા હતા. 
�ણેય સલીમ મલેકને ગાળો બોલી 
માર મારવા લાગ્યા હતા. તમારે 
તાપી નદીમાં ઝીંગા-મચ્છી પકડવા 
આવવું નહીં અને આવશો તો 
તમને બાપ-દીકરાને જાનથી મારી 
નાંખીશું એવી ધમકી આપતાં કામરેજ 
પોલીસમથકમાં �ણેય ઈસમ સામે 
ફ�રયાદ નોંધાવી હતી.

ક�વ�ડયામાં ઇલે�ક્�ક �રક્ષાના 
ચાિજ�ગ સ્ટ�ન્ડમાં આગ લાગી
રાજપીપળા: નમર્દા િજલ્લાના 

ક�વ�ડયામાં ઇલે�ક્�ક �રક્ષા ચાજર્ 
કરવાના સ્ટ�ન્ડ ઉપર મોડી રા�ે 
અચાનક આગ લાગતાં ચકચાર મચી 
ગઈ હતી. સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી જોવા 
આવતા �વાસીઓ માટ� ઇલે�ક્�ક 
�રક્ષાની સેવા છ�લ્લા ઘણા સમયથી 
ચાલુ કરવામાં આવી છ�. પરંતુ આ 
ઈલે�ક્�ક �રક્ષાઓના ચાિજ�ગ સ્ટ�ન્ડ 
પર આગ લાગવાનો સતત �ીજો 
બનાવ બન્યો છ�. સદનસીબે કોઈ 

જાનહાિન થઈ નથી. પરંતુ આ 
અ�ગ્નમાં �ણ �રક્ષા બળીને ખાખ થઈ 
ગઈ હતી અને ધુમાડાના ગોટ�ગોટા 
ઊ�ા હતા. આગ કયાં કારણોસર 
લાગી એ જાણી શકાયું નથી. આ 
ઈલે�ક્�ક �રક્ષા ચાજર્ કરવાના સ્ટ�ન્ડ 
પર વહીવટી તં� �ારા એક ડઝન 
સીસીટીવી ક�મેરા લગાડવામાં આવ્યા 
છ�. જો સીસીટીવી ક�મેરાનાં ફૂટ�જ 
ચકાસવામાં આવે તો ઘણું તથ્ય બહાર 
આવે તેમ છ�.

ઉમરપાડામાં માવઠાને કારણે ૯૫ હેક્ટરમાં 
નુકસાન: ખેતીવાડી િવભાગે સરવે શરૂ કય�
ખેતીવાડી િવભાગની આઠ ટીમે નુકસાનીની કામગીરી હાથ ધરી, ત્રણ �દવસમાં તમામ કામગીરી પૂણર્ કરાશે

વાંકલ: રાજ્ય સિહત સુરત 
િજલ્લામાં પડેલા કમોસમી 
વરસાદના કારણે ખેતીપાકને 
થયેલા નુકસાન બદલ સુરત 
િજલ્લાના ખેતીવાડી િવભાગ દ્વારા 
સરવેની કામગીરી શ� કરવામાં 
આવી છ�.  તાજેતરમાં કમોસમી 
વરસાદ સંદભ� આગોતરી �ણ 
હોવાથી સુરત િજલ્લાના તમામ 
િવભાગોને કોઈપણ પ�ર�સ્થિતને 
પહ�ચી વળવા માટ� સ્ટ�ન્ડ બાય 
પર રાખવામાં આવ્યા હતા. ગત 
શુક્રવાર� ઉમરપાડા તાલુકામાં 

�રદાર પવન અને કરા સાથે 
વરસાદ પડ્યો હોવાની �ણ થતાં 
કલેક્ટર આયુષ ઓકની સૂચના 
મુજબ અગાઉથી રચાયેલી ક�િષ 
િવભાગની આઠ ટીમો દ્વારા 
પ્રાથિમક સરવેની કામગીરી શ� 
કરવામાં આવી છ�, 

જેમાં પ્રથમ �દવસે અંદાિજત 
અસરગ્રસ્ત ક�લ ૩૯૫ હ�ક્ટર 
િવસ્તાર પૈક� ૯૫ હ�ક્ટર 
િવસ્તારના પ્રાથિમક સરવેની 
કામગીરી પૂણર્ કરવામાં આવી છ�. 
આગામી ત્રણ �દવસમાં સરવેની 
કામગીરી પૂણર્ કરાશે.

સંિક્ષપ્ત સમાચાર

બારડોલી-વ્યારા-ભરૂચ
બારડોલી : ૦૨૬૨૨-૨૨૦૪૮૪ | વ્યારા : ૮૯૮૦૧૬૩૧૬૩ | ભરૂચ : ૯૪૮૪૯૯૬૩૨૪ રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩ ૭

આરતી ઇન્ડસ્�ીઝ �ારા બાવનમાં રાષ્�ીય 
સુરક્ષા સપ્તાહની ઉજવણી કરાઈ
ઝઘ�ડયા: ઝઘ�ડયા આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા સુરક્ષાને સવ�પરી મહ�વતા આપવાના ઉદ્દ�શથી તા.૩થી ૧૦ માચર્ સુધી બાવનમાં રા�ીય સુરક્ષા સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ સંપૂણર્ સપ્તાહ દરિમયાન અલગ અલગ પ્રકારની સ્પધાર્ઓ તેમજ તાલીમ જેવી ક� ‘સુરક્ષા �ગ�કતા િવશે નાટક’, ‘�રસ્ક એસેસમેન્ટ’, ‘રસાયણને સાચવવાની તાલીમ’ વગેર�નું આયોજન કયુર્ હતું, જેમાં કમર્ચારીઓએ ખૂબ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. સપ્તાહના અંતમાં તા.૧૩મી માચર્ના રોજ સમાપન સમારોહ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે DISHના આિસસ્ટન્ટ �ડર�ક્ટર ��િતબેન તેમજ એચ.બી.પટ�લ અને એસ.આર.ઓઝાએ આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ઝઘ�ડયાના ઉચ્ચ અિધકારીઓ સાથે રહી કાયર્ક્રમમાં ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. સેફ્ટીના મુદ્દ� આરતી ક�પનીના સુરક્ષા માપદ�ડો અને તેના અમલની પ્રશંસા કરી હતી.

ભ�ચ: ભ�ચમાં મુન્શી મિહલા બી.એડ કોલેજના એસ.વાયના તાલીમાથ�ઓ માટ� ઉજળા ભિવષ્ય માટ� સમારોહ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે ડો.ઈસ્માઈલ ભાણા, ડો.જપનભાઈ એમ.દ�સાઈ, ડો.કૌશલભાઈ પાર�ખ, ડો.ગાંધી, ડો.િવર�ન્દ્રિસંહ, ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી િનસાર, મુન્શી ટ્રસ્ટના કિમટી મેમ્બર સલીમભાઈ, વી.સી.ટી. ટ્રસ્ટના CEO નુસરતબેન, મુન્શી ટ્રસ્ટની શાળાના આચાય� ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. ઉપ�સ્થત મહ�માનનું શા�બ્દક અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત આશીફ મન્સૂરીએ કયુર્ હતું. જે પ્રસંગે ડો.ઈસ્માઈલ ભાણાએ એસ.વાય.બી.એડ.ની તાલીમાથ�ઓને સારા િશક્ષકો બની આવતીકાલનું બાળકને ભણાવીને દ�શ માટ� ઉત્તમ નાગ�રક બનવવા માટ� અનુરોધ કય� હતો. �વનનું મૂલ્ય સમ� િશક્ષકના વ્યવસાયને ન્યાય સાથે પૂણર્ કર�. મુન્શી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ તાલીમાથ�ઓને આખા વષર્માં શૈક્ષિણક પ્ર�િત્તઓ સાથે યોગ�દવસ, સેલ્ફ �ડફ�ન્સ પ્રોગ્રામ, થ્રીડી ચશ્મા મે�ક�ગ, સ્પોટ્સર્ ડે, ફ�ક્શનમાં ભાગ લેનારને ઇનામો તેમજ સ�ટર્�ફક�ટ આપી સન્માિનત કરાયા હતા. આ કાયર્ક્રમમાં દાઉદ મુન્શીના િપ્ર�ન્સપાલ િસરાજે આધારિવિધ કરી હતી.

ભરૂચની મુન્શી મિહલા બી.એડ. કોલેજમાં સમારોહ

મોન્ટ� રાજપીપળા

અંકલે�રમાં િસિનયર િસ�ટઝનો માટ� િનઃશુલ્ક મે�ડકલ ક�મ્પ

અંકલેશ્વર: અંકલેશ્વર પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીના સહયોગથી શેઠના હોલ ખાતે િસિનયર િસ�ટઝન માટ� િનઃશુલ્ક મે�ડકલ ચેકઅપ ક�મ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં િનષ્ણાત તબીબો દ્વારા �દ્ધ-વડીલોના આરોગ્યની શારી�રક તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ડાયાિબટીસ, બીપી, કા�ડર્યોગ્રામ સિહતના રીપોટર્ કાઢી જ��રયાતમંદો માટ� વધુ સારવારની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી.

સુરેશ ગાંધી

અંકલે�રની પીરામણ �ાથિમક શાળામાં G-20 
અંતગર્ત િવિવધ ��િત્તઓ યોજાઈ

અંકલેશ્વર: ભ�ચ િજલ્લા પંચાયત િશક્ષણ સિમિત સંચાિલત અંકલેશ્વરની પીરામણ પ્રાથિમક શાળામાં ચાલુ વષ� G-20 અંતગર્ત દ�શોની બેઠક સંદભ� ભારતને અધ્યક્ષ સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છ�. ત્યાર� સમગ્ર ભારત દ�શના નાગ�રક માટ� ગૌરવપૂણર્ બાબત છ�. G-20 બેઠકની આ વષર્ની િથમ “વસુધૈવ ક�ટુમ્બકમ્” છ�. ત્યાર� સમગ્ર દ�શમાં જુદી જુદી જગ્યાએ G-20 અંતગર્ત જુદા જુદા કાયર્ક્રમો યો�નાર છ�. આ ગૌરવપૂણર્ ક્ષણની ��િત, પ્રચાર-પ્રસાર તથા લોકભાગીદારી વધારવાના ભાગ�પે પ્રાથિમક શાળા પીરામણમાં િવદ્યાથ�ઓ, વાલીઓ, િશક્ષકો તેમજ આચાય�એ ર�ગોળી, પોસ્ટર સ્પધાર્, િનબંધ લેખન વગેર� જેવી સ્પધાર્નું આયોજન કયુર્ હતું. જેમા િવદ્યાથ�ઓ, િશક્ષકો, આચાયર્ તેમજ વાલીગણે ભાગ લીધો હતો. આ તમામ પ્ર�િત્તઓ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર કરવામાં આવી હતી.

સુરેશ ગાંધી

મોન્ટ� રાજપીપળા

િવનોદ મૈસુરીયા


