
ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત૧૦ રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

અનુસંધાન પાના ૫ પર 

For live updates : Like /Gujaratmitra | Follow /Gujaratmitra | /Gujaratmitr | Subscribe  /Gujaratmitra |  /Gujaratmitra |  www.gujaratmitra.in

સુરતમાં પહેલી વખત હાઇટ�ક બ્લાસ્ટનો નજારો જોવા મળશે
સુરત શહ�રના ઉત્રાણ પાવર હાઉસ ખાતેના ક�િલંગ ટાવરને હાઇટ�ક રીતે બ્લાસ્ટ કરી જમીનદોસ્ત કરાશે. સુરત શહ�રમાં પહ�લી વખત ક�ટ્રોલ બ્લા�સ્ટ�ગ ઇગ્લોઝન ટ��ક્નકનો ઉપયોગ કરાશે. આ ટ��ક્નકથી બ્લાસ્ટ કરવાથી કોઇ �ખમ રહ�તું નથી. માત્ર ધૂળની ડમરીઓ ઊડશે. એ પણ ઉત્રાણ પાવર હાઉસના પ�રસરમાં જ �વા મળશે. તેમ છતાં લોકોને સતક� રહ�વા અપીલ પણ કરવામાં આવી છ�.

ગુજરાત સ્ટ�ટ ઇલે�ક્�િસટી કોપ�રેશનના 

કપરાડા, ધરમપુર, વાંસદા, માંડવી, કોસંબા, વ્યારા, મઢી, મહુવા અને કઠવાડામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ

િપતા પાનનો ગલ્લો ચલાવે છ� અને પુ� શો રૂમમાં જઈને રેન્જ રોવર ચલાવવા ગયો

સુરત એરપોટ� નજીક એર એિશયાની બેંગ્લુરુ અને કોલકાતાની ફ્લાઈટ ભેગી થતાં એટીસીએ સજાગતા વાપરી

અમન સૈની ગયા, સુરતના એરપોટ� ડાયરેક્ટર 
પદે રૂપેશક�માર લોહાણીએ ચાજર્ સંભાળ્યો

બે ફ્લાઇટ અેક જ સમયે પહા�ચી જતાં ATCના ધબકારા વ�ા
બ�ગ્લુ�ની ફ્લાઈટ 1500 મીટરની ઊંચાઈથી લેન્ડ થઈ રહી હોવાથી એટીસીએ કોલકાતાની ફ્લાઈટના પાયલટને ઊંચાઈ વધારી ચકરાવો લેવા જણાવ્યું

સુરત: બેંગલુરુથી સુરત એરપોટ�ના 
રનવે પર ઉતરવા માટ� એ�ોચ 
બનાવી 1500 મીટરની �ચાઇથી 
એર એિશયાની ફ્લાઈટ વેસુ 
તરફનાં રનવેથી લેન્ડ થઈ રહી હતી 
એ જ સમયે કોલકાતાથી આ જ 
એરલાઈન્સની બીજી ફ્લાઈટ નીચે 
આવી લે�ન્ડ�ગ માટ� એ�ોચ બનાવે 
તે પહેલા જ એર �ા�ફક કન્�ોલે 
પાયલટને �ચાઈ વધારવા અને 
ચકરાવો લેવા મેસેજ આપતાં પાયલટ� 
5000 મીટરની �ચાઈએ ફ્લાઇટને 
લઈ જઈ વેસુથી ઉતરાણ િવસ્તાર 
સુધીનો ચકરાવો લગાવી 15 િમિનટ 

મુ�યમં�ીની વ�યુ�અલ હાજર�મ� આજ ે
ઓલપાડ-સરોલી ��જનું લોકાપ�ણ

સુરત શહ�રની સાથે ઓલપાડનાં 40થી વધુ ગામને સીધો લાભ થશે
સુરત: જેની કાગડોળ� રાહ 

જોવાતી હતી તે સુરતથી સરોલી-
ઓલપાડ તરફ જતા 3 લેનના નવા 

રેલવે ઓવરિ�જનું આખરે રિવવારે 
લોકાપર્ણ કરાશે. િ�જના લોડ ટ�સ્ટનો 
�રપોટ� રેલવે િવભાગમાં મોકલવામાં 
આવ્યો હતો અને રેલવે તરફથી 
એન.ઓ.સી. મળતાં જ આ િ�જ 
જાહેર જનતાના ઉપયોગ માટ� ખુલ્લો 
મુકાશે તેમ મનપા �ારા જણાવવામાં 

આવ્યું છ�. હવે રિવવારે આખરે 
લોકોની આતુરતાનો અંત આવશે 
અને રિવવારે સરોલી-ઓલપાડ 
િ�જ ખુલ્લો મુકાશે. તેમજ િવિવધ 
ઝોન િવસ્તારમાં સાકાર થયેલા 
141.90 કરોડના થચ� સાકાર થનારા 

ટ�.વાય.બી.એ. એ�ટન�લના 
�ુજરાતી પાટ� -બીની પર��ામ� 50 
�� જૂના અ�યાસ�મના �ુછાયા

એક કલાક બાદ પરીક્ષા સેન્ટર ઉપર નવું તૈયાર કરાયેલું પ્રશ્નપત્ર મોકલવામાં આવ્યું
પરીક્ષા 1:30થી શ� થઈ 4:30 કલાક� પૂણર્ થવાની જગ્યાએ 6 કલાક� પૂણર્ થઈ

સુરત: વીર નમર્દ દિક્ષણ 
ગુજરાત યુિનવિસર્ટીમાં 18 માચર્થી 
એક્સટનર્લની પરીક્ષાનો �ારંભ 
થયો છ�, જેમાં ટી.વાય.બી.એ. 
એક્સટનર્લના ગુજરાતી પેપરમાં 
છબરડો જોવા મળ્યો હતો. ��પ�માં 
જૂના અભ્યાસ�મ અનુસાર ��ો 
પૂછવામાં આવ્યા હતા. જેને કારણે 

િવ�ાથ�ઓ હેરાન-પરેશાન થયા છ�. 
આમ, િવ�ાથ�ઓને હાલાકી પડતા 
જ યુિનવિસર્ટીના પરીક્ષા િવભાગે 
પેપર સેટરને નો�ટસ આપી હતી. 
ટી.વાય.બી.એ. એક્સટનર્લના 
િવ�ાથ�ઓએ ફ�રયાદ કરી હતી 
ક� શિનવારે ગુજરાતીનું પેપર હતું. 
જેમાં પાટ�-એમાં વ્યાકરણ હતું. જે 
યોગ્ય રીતે અને નવા અભ્યાસ�મ 
અનુસાર પુછાયું હતું. જ્યારે પાટ�-
બીમાં વણાર્ત્મક 50 �� હતા. જે 
તમામ ��ો જૂના અભ્યાસ�મના 
આધારે પૂછવામાં આવ્યા હતા. અ�ે 
ઉલ્લેખનીય છ� ક�, જૂના અભ્યાસ�મ 
અનુસાર પેપર હોવાથી િવ�ાથ�ઓ 
હેરાન-પરેશાન થયા હતા. અંતે 
િવ�ાથ�ઓએ ફ�રયાદ કરતાં જ 
યુિનવિસર્ટીનો પરીક્ષા િવભાગ દોડતો 

ટે� ડ્રાઈવ  લ વે ામ ાં બ ેકાર ય વુ કે 88 
લ ાખ ન ી ર�ેજ રાવે ર અથ ડાવ ી દ�ધ ી

કારને સ્ટાટર્ કરતા જ શો-�મની બહાર સિવર્સ રોડ ક�દાવી અન્ય બે કારને નુકસાન પહ�ચાડ્યું
ર�ન્જ રોવરનાં બોનેટ, બમ્પર, ગ્રીલ, ર��ડયેટર, ફ�ડર સિહતને 10 લાખનું નુકસાન

સુરત : મોટા વરાછા ખાતે રહેતો 
બેકાર યુવક રેન્જરોવર કારની ટ�સ્ટ 
�ાઈવ લેવા પહોંચ્યો હતો. જ્યાં તેણે 
કારનો અકસ્માત કરી 10 લાખનું 
નુકશાન કરતા શોરૂમના મેનેજરે 
તેની સામે ઉમરા પોલીસ સ્ટ�શનમાં 
ફ�રયાદ નોંધાવી છ�. 

પીપલોદ ખાતે રેન્જરોવર કારના 

શોરૂમમાં મેનેજર તરીક� નોકરી કરતા 
28 વષ�ય આકાશ સુિનલભાઇ શાહ 
(ઉ.વ.૨૮, રહે- આવધ ક�રોલીના 
સોસાયટી, ડી. એસ.પી. સ્ક�લ પાસે 
ડ�મસ) એ ઉમરા પોલીસ સ્ટ�શનમાં 
રોનક દીલીપભાઈ ચોવટીયા 
(ઉ.વ.28, રહે.સાઈ દશર્ન સંક�લ, 

મોટા વરાછા) ની સામે ફ�રયાદ 
નોંધાવી છ�. ગત 16 તારીખે બપોરે 
તેમના શોરૂમ ઉપર રોનક ચોવટીયા 
ગયો હતો. અને જેગુઆર ક�પનીની 
FPSCE ફોરવ્હીલ ગાડી ખરીદવાની 
વાત કરી હતી. આ કારની ટ�સ્ટ 

આરોપીએ નુકસાન પેટ� એડ્વાન્સમાં બે 
લાખનો ચેક આપી રાખ્યો
આરોપી પહ�લા રત્નકલાકાર તરીક� નોકરી કરતો હતો. અને પછી ફોટોગ્રાફર તરીક� કામ કરતો હતો. બાદમાં લાંબા સમયથી બેકાર હતો. બે �દવસ પહ�લા વરાછામાં �ન્ડાઈના શો�મમાં કાર ટ�સ્ટ ડ્રાઈવ કરી આવ્યો અને �ડનર પણ કરી આવ્યો હતો. બાદમાં ર�ન્જ રોવર શો�મમાં જઈને ત્યાં પણ ટ�સ્ટ ડ્રાઈવ માટ� ગયો ત્યાર� પહ�લા તો તેને ના પાડવામાં આવી હતી. પર�તુ તેણે ક�પનીના સીઈઓને મેઈલ કરવાની ધમક� આપતા ટ�સ્ટ ડ્રાઈવ માટ� હા પાડી હતી. આરોપીએ એડવાન્સમાં બે લાખનો ચેક પણ � કોઈ નુકશાન થાય તેના પેટ� આપી રાખ્યો હતો. અને પોતાને બ�ગ્લોર જવાનું છ� ફ્લાઈટ છ� તેમ કહીને વટ ઝાડતો હતો.

એર ટ્રા�ફક મેનેજમેન્ટના DGM �પેશક�મારને સુરત APD બનાવાયા, જુલાઈના અંત સુધીમાં 353 કરોડના પ્રોજેક્ટ પૂરા કરાવવાનો મોટો પડકાર
સુરત: સુરત એરપોટર્ના એરપોટર્ ડાયર�ક્ટર તરીક� અમન સૈનીની મુંબઇ બદલી થયા પછી એસ.સી.ભાલસેને ઇનચાજર્ બનાવવામાં આવ્યા હતા. એ પછી શિનવાર� એરપોટર્ ઓથો�રટી ઓફ ઇ�ન્ડયાએ સુરત એરપોટર્ પર જ એર ટ્રા�ફક મેનેજમેન્ટના DGM તરીક� ફરજ બ�વતા મૂળ િબહારના શેખપુરાના ટાઉન બારબીઘાના વતની �પેશક�માર લોહાણીની સુરત એરપોટર્ ડાયર�ક્ટર તરીક� િનમણૂક કરવામાં આવી છ�. લોહાણી છ�લ્લા એક વષર્થી સુરત એરપોટર્ પર એર ટ્રા�ફક મેનેજમેન્ટના ચીફ તરીક� ફરજ બ�વતા હતા. એ અગાઉ તેઓ સુરત એરપોટર્ના પૂવર્ ડાયર�ક્ટર પ્રમોદક�માર ઠાકર� સાથે હુબલી એરપોટર્ પર ફરજ બ�વી ચૂક્યા છ�. વડાપ્રધાન કાયાર્લય તરફથી જુલાઈ અંત સુધીમાં ટિમર્નલ િબ�લ્ડંગ િવસ્તરણ, એપ્રન અને પેર�લલ ટ��ક્સ ટ્રેક સિહતનાં 353 કરોડનાં કામો પૂણર્ કરવા બી�વારનો આદ�શ છૂટ્યો છ�, ત્યાર� કોન્ટ્રાક્ટર પાસે ખાસ કરીને પેર�લલ ટ��ક્સ ટ્રેકનું કામ પૂણર્ કરાવવાનો મોટો પડકાર રહ�શે. વષર્-2019માં 

સુરત: હવામાન િવભાગની માવઠાની આગાહી અને શહ�રમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે શિનવાર� સાંજે 4થી 6 વાગ્યાના અરસામાં માંગરોળ તાલુકામાં અડધો �ચ વરસાદ ન�ધાયો હતો. શહ�રમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે મહત્તમ તાપમાનમાં દોઢ �ડગ્રીનો વધારો ન�ધાયો હતો. છ�લ્લા અઠવા�ડયાથી વેસ્ટનર્ �ડસ્ટબર્ન્સની અસરને લીધે સમગ્ર દિક્ષણ ગુજરાતમાં માવઠાની અસર �વા મળી છ�. શિનવાર� પણ શહ�રમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે તાપમાનમાં દોઢ �ડગ્રીનો વધારો ન�ધાયો હતો. શિનવાર� મહત્તમ તાપમાન 33.6 �ડગ્રી ન�ધાયું હતું. જ્યાર� લઘુત્તમ તાપમાન દોઢ �ડગ્રી ઘટીને 22.5 �ડગ્રી ન�ધાયું હતું. હવામાં 52 ટકા ભેજની સાથે 4 �કલોમીટરની ઝડપે પિશ્ચમનો પવન ફ��કાયો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છ� ક�, હવામાન િવભાગે આગામી 18 તારીખ સુધી માવઠાની આગાહી કરી હતી. � ક�, હ� એકાદ �દવસ વાદળછાયા વાતાવરણની અસર �વા મળશે. માવઠાની આગાહી વચ્ચે આજે માંગરોળ તાલુકામાં 10 મીમી એટલે ક� અડધો �ચ સુધીનો વરસાદ ન�ધાયો હતો. સાંજે 4થી 6 વાગ્યા સુધીમાં ન�ધાયેલા વરસાદથી માંગરોળમાં ઠ�ડક વ્યાપી હતી. જ્યાર� શહ�રમાં વાદળછાયા વાતાવરામ વચ્ચે પણ તાપમાનમાં વધારો થતાં ગરમીનો અનુભવ થયો હતો. 

માંગરોળમાં બે કલાકમાં અડધો �ચ 
વરસાદ, ખેતીવાડી િવભાગે સરવે શરૂ કય�

ધોરણ-12મ� �વ િવ�ાન સ�હતન� પેપરો 
ટ��બુક આધા�રત, િવ�ાથ�ઓ ખુશ

ધો.12 સાયન્સમાં 99.37 %, ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહમાં 99.33 % અને ધો.12 ઉ.ઉ.બુ. પ્રવાહમાં 96.86 % હાજરી
સુરત: ગજુરાત માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડ� શિનવારે 
ધોરણ-12 િવજ્ઞાન �વાહમાં જીવ 
િવજ્ઞાન િવષયની પરીક્ષા લીધી હતી. 
જ્યાર ે ધોરણ-12 સામાન્ય �વાહમાં 
વાિણજ્ય અન ેપ� વ્યવહાર િવષયની 
તથા ધોરણ-12 ઉ. ઉ. બુ. �વાહમાં 
ભગૂોળ િવષયની પરીક્ષા લીધી હતી. 

ધોરણ-12 િવજ્ઞાન �વાહમાં જીવ 
િવજ્ઞાન િવષયની પરીક્ષામાં 8,504 
પરીક્ષાથ� નોંધાયા હતા, જમેાંથી મા� 
54 પરીક્ષાથ� ગરેહાજર રહ્યા હતા. 
જ્યાર ે 8,450 પરીક્ષાથ� હાજર રહ્યા 
હતા. આમ, 99.37% હાજરી નોંધાઈ 

હતી. આ પપેરના પાટ� એમાં 50 
એમસીક્ય ૂહતા, જમેાં 45 એમસીક્યૂ 
િથયરીમાંથી બેઠા પછુાયા હતા. જ્યારે 
1 એમસીક્ય ૂ જોડકા ટાઇપ અન ે 4 
એમસીક્ય ૂ આક�િતવાળા હતા. પાટ� 
એ આખો ટ�ક્સબુકમાંથી જ આવ્યો છ� 
અન ેએ ખૂબ સહેલા હતા. ઉપરાંત પાટ� 
બી િથયરીની વાત કરીએ તો 4 �� 
આક�િતવાળા અન ેચાટ�વાળા હતા. જે 
પણ ટ�ક્સબુક આધા�રત હતા. જ્યારે 
6 �� અટપટી રીત ે પ�ૂા હતા. 
આમ, પપેર એક�દર ેસરળ અન ેસમસર 
પણૂર્ થાય એવુ ંહતુ.ં દર વષર્ કરતાં આ 
વષ� અટપટી રીત ે��ો વધાર ેપછુાયા 
હતા. હોંિશયાર પરીક્ષાથ� આરામથી 
95થી વધાર ે ગણુ લાવી શક� એવું 
પપેર હતુ.ં એવી જ રીત ે ધોરણ-12 
સામાન્ય �વાહની વાિણજ્ય અન ેપ� 
વ્યવહાર િવષયની પરીક્ષામાં 23,538 
પરીક્ષાથ�માંથી 23,380 પરીક્ષાથ� 
હાજર રહ્યા હતા. જ્યાર ે158 પરીક્ષાથ� 

અનુસંધાન પાના ૫ પર અનુસંધાન પાના ૫ પર 

અનુસંધાન પાના ૫ પર અનુસંધાન પાના ૫ પર 

ઉ�ાણ પાવર હાઉસના કુ�લ�ગ ટાવર 
ક�ટ� ોલને �લા�ટ કર� તોડ� પડાશે

સન-ે1993માં તૈયાર કરાયેલા આ ઢાંચાને 250 �કલોગ્રામ િવસ્ફોટક સામગ્રીથી ધૂળમાં ભેળવી દ�વાશે
સુરત: ગુજરાત સ્ટ�ટ 

ઇલે�ક્ટ્રકિસટી કોપ�ર�શનના 
ઉત્રાણ પાવર હાઉસના સને-
2017થી બંધ પડેલા ક�િલંગ 
ટાવરને તોડી પાડવા માટ� 
આખર� પરવાનગી મળી ગઇ 
છ�. લાંબા સમયથી આ પ્લાન્ટ 
બંધ હતો. સને-1993માં આ 
પ્લાન્ટ ઓપર�ટ કરાતો હતો. 
ત્યારબાદ મેઇન્ટ�નન્સ કારણોસર 
તબક્કાવાર આ ક�િલંગ ટાવર ઠપ્પ 

અનુસંધાન પાના ૫ પર 

ગરેહાજર રહ્યા હતા. આમ, 99.33 % 
હાજરી નોંધાઈ હતી. 

આ પપેરમાં હેતલુક્ષી �� અને 
ટ��કા �� ખૂબ જ સરળ હતા. જ્યારે 
સી અન ેડી િવભાગ મધ્યમ રહ્યો હતો. 
ઇ અન ેએફ િવભાગમાં થોડો ફ�રફાર 
જોવા મળ્યો હતો. જો ક�, આખંુ પપેર 
સમય મયાર્દામાં પણૂર્ થઈ જાય એવું 
હતુ.ં અંત ેધોરણ-12 ઉ. ઉ.બુ. �વાહના 
ભગૂોળ િવષયની વાત કરીએ તો 
પરીક્ષામાં 4,008માંથી 3,882 પરીક્ષાથ� 
હાજર રહ્યા હતા અન ે126 પરીક્ષાથ� 
જ ગરેહાજર રહ્યા હતા. જનેી હાજરી 
96.86 % નોંધાઈ હતી.

ગુદા માગર્માં 28 લાખનું િલ�ક્વડ 
સોનું સંતાડી શારજાહ-સુરત 

ફ્લાઈટમાં આવેલો પેસેન્જર પકડાયો
સુરત: ગઈકાલે એર ઈ�ન્ડયા એક્સપ્રેસની શાર�હથી સુરત આવેલી ફ્લાઈટમાં સુરતનાં વતની એક પેસેન્જરની િહલચાલ શંકાસ્પદ જણાતાં કસ્ટમ િવભાગે આ પેસેન્જરની અટકાયત કરી પૂછપરછ કરતાં તેણે 28 લાખની ક�લ �ક�મતની ત્રણ િલકિવડ ભર�લી ક�પસુલ ગુદામાગ� સંતાડી લાવ્યો હોવાની કબૂલાત કરતાં તાત્કાિલક તેને હો�સ્પટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.આ પેસેન્જરનાં ગુદા માગર્માં સંતાડેલી ત્રણે ક�પસુલ તબીબોએ બહાર કાઢી પેસેન્જરને પ્રાથિમક સારવાર આપી હતી.કસ્ટમ િવભાગે આ સોનુ કોના માટ� લાવ્યો હતો અને સુરતમાં કોને �ડિલવરી આપવાનો હતો.એને લઈ પેસેન્જરની આજે પૂછપરછ કરી હતી.આ અગાઉ ફ�બ્રુઆરી એ કસ્ટમ િવભાગે સુરત એરપોટર્ની લગેજ ટ્રોલીમાં સંતાડી રાખેલું 1166.65 ગ્રામનાં ગોલ્ડ બાર િબનવારસી જપ્ત કયાર્ હતાં. બેગેજ ટ્રોલીમાંથી 10 િવદ�શી મૂળના સોનાના બાર ક�લ મળી આવ્યા હતાં. ક�લ1166.65 ગ્રામ ધરાવતું એક ત્ય� દ�વાયેલું પેક�ટ અિધકારીઓએ જપ્ત કયુ� હતું. બી� ઘટનામાં ગત સોમવાર�  બુરખા પહ�રીને આવેલી બે સુદાની મિહલાઓની િહલચાલ મિહલા અિધકારીઓને શંકાસ્પદ લાગતાં તેઓની ઝડતી લેવામાં આવી હતી.એમાં બંને મિહલાઓએ શરીર પર ક�લ એક �કલો વજનની ભાર�ખમ જવેલરી જપ્ત કરી બંને મિહલાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.કસ્ટમ િવભાગે એ પછી સુદાન એમ્બેસીને �ણ કરી હતી.

તાપી િજલ્લામાં કાળા વાદળોને કારણે સાંજે જ રાિત્રનો આભાસ
ભરૂચ, અનાવલ, માંડવી, કપરાડા, 

વાંસદા, ધરમપુર, બારડોલી, હથોડા, 
વ્યારા : છ�લ્લા એક સપ્તાહથી દિક્ષણ 
ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો 
આવ્યો છ�. જે આજે શિનવારે પણ 
યથાવત રહેવા પામ્યો છ�. દિક્ષણ 
ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, તાપી, 
નવસારી અને વલસાડ િજલ્લાના 
અંત�રયાળ ગામોમાં વરસાદ નોંધાયો 
હતો. વાગરામાં વીજળી પડતાં યુવક 
દાઝી ગયો હતો જ્યારે કોસંબામાં 
કરાં પ�ાં હતાં. તાપી િજલ્લામાં 
તો સાંજે જ રાિ�નો આભાસ થાય 
તે રીતે અંધકાર છવાઇ ગયો હતો. 
આ વરસાદના કારણે બાગાયતી 

વાગરામાં વીજળી પડતાં યુવક દાઝ્યાે, કાેસંબામાં કરા પડ્યાં
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