
માવજતના અભાવે ફૂલછોડને િબલોરી 
કાચથી શોધવા પડ� તેમ છ�

પાલના િલિનયર પાક�માં ફ�લછોડને શોધવા માટ� િબલોરી કાચ લઈને જવું પડે તેમ છ�. અનેક લેન્ડસ્ક�િપંગમાંથી ઘાસ ગાયબ થઈ ગયું છ�. ફ�લછોડની માવજત કરવામાં આવતી નહ� હોવાથી મોટાભાગના ફ�લછોડ ખરી પડ્યા છ�. �ળવણીના નામે માત્ર પાણી જ છાંટી દ�વામાં આવે છ� અને આખો િલનીયર પાક� હાલમાં ઉજ્જડ જેવો દ�ખાઈ રહ્યો છ�.

િલિનયર પાક�માં રા�ે દારૂની મહે�ફલો પણ 
થાય છ�, ક�તરા પણ રખડતા હોય છ�

િલનીયર પાક�માં અનેક વખત દા�ની ખાલી બોટલો પડેલી હોય છ� એટલે ક�, અહ� બેસીને લોકો દા�ની મહ��ફલ કરતા હોય તેમ જણાઈ ર�ં છ�. સાથે સાથે અહી પણ રખડતા ક�તરાઓની સમસ્યા છ� જેથી લોકો અહી વોક કરવા પણ જઈ શકતા નથી. િલનીયર પાક�માં સમખાવા પૂરતો પણ િસક્યુ�રટીનો સ્ટાફ રાખવામાં આવ્યો નથી. 

ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત૪ રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

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)
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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

િસિવલમાં સારવાર માટ� દાખલ 
�� હો�સ્પટલમાંથી ગુમ, બીજા 
િદવસે રાંદેરમાંથી લાશ મળી

પ�રવાર �દ્ધને િસિવલ હો�સ્પટલ ક�મ્પસમાં શોધતા હતા અને �દ્ધની લાશ િસિવલ હો�સ્પટલના પીએમ �મમાં હતી
સુરત: પાંડ�સરા િવસ્તારમાં રહેતા 

��ને પ�રવારે સારવાર માટ� નવી 
િસિવલ હો�સ્પટલમાં દાખલ કરાયો 
હતો. જે �� િસિવલમાંથી ગુમ 
થઈ ગયો હતો. પ�રવારજનો ��ને 
િસિવલ હો�સ્પટલના ક�મ્પસમાં 
શોધતા હતા અને ��ની લાશ 
િસિવલ હો�સ્પટલના પીએમ 
રૂમમાં હતી. બાદ આ લાશ રાંદેર 
િવસ્તારમાંથી મળતાં રાંદેર પોલીસે 
લાશને પોસ્ટમોટ�મ માટ� પીએમ 
રૂમમાં મૂકી હતી. 

નવી િસિવલ હો�સ્પટલમાંથી 
મળતી માિહતી અનુસાર પાંડ�સરા 
િવસ્તારમાં આવેલા નાગસેનનગરમાં 
રહેતા આપ્પા કાળ� આિહરે 
(�.વ.69) બે િદવસ પહેલાં ટ�બલ 
પરથી પડી જતાં સારવાર માટ� નવી 
િસિવલ હો�સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં 
આવ્યા હતા. ગત શુ�વારે ક�સ પેપર 
પર િસ�ા સિહતની �ોસેસ કરતા 

હતા, ત્યારે આપ્પાભાઈ અચાનક 
ગુમ થઈ ગયા હતા. પ�રવારજનોએ 
આખી હો�સ્પટલમાં શોધખોળ આદરી 
હતી. આપ્પા ઘરે ચાલ્યા ગયા હશે 
એવું માનીને પ�રવારજનો પણ ઘરે 
ગયા હતા. પરંતુ આપ્પાનો કોઈ પત્તો 
લાગ્યો ન હતો. સગાસંબંધીઓને ત્યાં 
પણ તપાસ કરી હતી, પરંતુ તેઓ 
મળી આવ્યા ન હતા. શિનવારે ફરીથી 
પ�રવારજનો આપ્પાની શોધખોળ 
માટ� નવી િસિવલ હો�સ્પટલમાં 
આવ્યા હતા. આખી હો�સ્પટલમાં 
ક્યાંય ન મળતાં તેમનો દીકરો શંકાના 
આધારે પોસ્ટમોટ�મ રૂમમાં ચેક કરવા 
ગયો હતો. ત્યાં રૂમમાં આપ્પાની 
લાશ પડી જોવા મળી હતી. તપાસ 
કરતા ખબર પડી ક�, આપ્પાની લાશ 
રાંદેર પોલીસ સ્ટ�શન િવસ્તારમાંથી 
મળી આવી છ�. આપ્પાને દેખીતી કોઈ 
ઇજા ક� અન્ય કોઈ એવાં િચન્હો નથી 
ક� તેમનું મોતનું કારણ ખબર પડ�. 
તેથી રાંદેર પોલીસે લાશને પીએમ 
માટ� પોસ્ટમોટ�મ રૂમમાં મૂકી હતી. 
રાંદેર પોલીસે પણ પહેલા અજાણ્યા 
તરીક� લાશ મૂકી હતી. જો ક�, આપ્પા 
િસિવલ હો�સ્પટલમાંથી રાંદેર ક�વી 
રીતે પહોંચ્યા એ પણ તપાસનો 
િવષય છ�.

સુરતના મ્યુિન.કિમ. શાિલની અ�વાલે જેમાં હાઈકોટ�ની માફી માંગવી પડી હતી તેવા

િલંબાયતમાં પ્લોટ અદલાબદલી �કરણમાં ઝોનલ 
અિધકારી કાિમની દોશીની પણ આખરે બદલી

કાિમની દોશીને ટ્રા�ફક-બીઆરટીએસમાં મૂક� દ�વાયાં, તેમના સ્થાને કતારગામના ગણેશવાળા મુકાયા
ઈલેક્શન �ડપાટર્મેન્ટના ડે. ઈજનેર રાક�શ મોદીને કતારગામ અને ડે. ઈજનેર મીતા ગાંધીને અઠવા ઝોનનો ચાજર્ અપાયો

સુરત: િલંબાયત ઝોનમાં ટી.પી સ્કીમ 
ન.ં 39, એફ.પી ન ં 10 ના પ્લોટનો 
કબજો ગજુરાત હાઈકોટ�માં િપ�ટશન 
પ�ેન્ડ�ગ હોવા છતાં પ્લોટની ફાળવણી 
કરી દવેાના મામલે ભરેવાયલેા િન�ત્ત 

આઈ.એ.એસ અિધકારી માંક�ડયા 
પાસેથી િલંબાયત ઝોનલ ચીફનો ચાજર્ 
લઈ લેવાયો હતો. સાથે સાથે ઝોનના 
કાયર્પાલક ઈજનરે કાિમની દોશીને 
અપાયલેો એ�ડ. િસટી ઈજનરેનો ચાજર્ 
પણ લઈ લેવામાં આવ્યો હતો. આજ 
�કરણમાં વધ ુકાયર્વાહી કરતાં મ્યિુન.
કિમ. શાિલની અ�વાલે હવે કાયર્પાલક 
ઈજનરે કાિમની દોશીની પણ ઝોનમાંથી 
બદલી કરી નાખી છ�. િલંબાયતના આ 
પ્લોટ અદલાબદલી �કરણમાં હાઈકોટ�એ 
સુરતના મ્યિુન.કિમ.ની ઝાટકણી કાઢી 
હતી અન ેઆખર ેમ્યિુન.કિમ. શાિલની 
અ�વાલ �ારા માફી માંગવામાં આવી 
હતી. ત્યારથી જ એવુ ંમનાતુ ં હતુ ં ક� 
ગમ ેત્યાર ેિલંબાયતના ઝોનલ અિધકારી 
કાિમની દોશી સામ ેપગલા લેવાશે અને 
આખર ેબદલી કરવામાં આવી છ�.

કાિમની દોશીની બદલી �ા�ફક અને 

બીઆરટીએસ સેલમાં કરવાની સાથે 
તમેન ે સેન્�લ સ્ટોરનો ચાજર્ સોંપાયો 
છ�. તમેની જગ્યાએ કતારગામ ઝોનના 
ઝોનલ અિધકારી િવપલુ ગણશેવાળાને 
મકુવામાં આવ્યા છ�. અન્ય જ ેબદલીઓ 
કરવામાં આવી તમેાં ઈલેકશન 
�ડપાટ�મને્ટના ડ�પ્યટુી ઈજનરે રાક�શ 
મોદીન ેકતારગામ ઝોનના કાયર્પાલક 
ઈજનરે તરીક�નો ચાજર્ આપવામાં આવ્યો 
છ�. તમેજ અઠવા ઝોનની ખાલી પડ�લી 
કાયર્પાલક ઈજનરેની જગ્યા રાંદરે ઝોનના 
ડ�પ્યટુી ઈજનરે મીતા ગાંધીન ેસોંપવામાં 
આવી છ�. અન ે િવજીલન્સ એન્ડ 
ઈન્સપકે્શન ઓ�ફસર જયશે ચૌહાણને 
સી.ઈ સ્પશે્યલ સેલની સાથ ે સાથે 
સોિલડ વસે્ટના કાયર્પાલક ઈજનરેનો 
ચાજર્ સોંપવામાં આવ્યો છ�. કાયર્પાલક 
ઈજનરે મઘેાવી દસેાઈન ેહે�રટ�જ સેલનો 
વધારાનો ચાજર્ સોંપવામાં આવ્યો છ�.

મોટા ઉપાડ� �ોજેક્ટનું લોકાપર્ણ કરવામાં આવ્યા બાદ રાંદેર ઝોન �ારા ધ્યાન જ આપવામાં નહીં આવતા

પાલ ખાતેના સુરતના �થમ િલિનયર પાક�ની હાલત ક�ડમ

િલિનયર પાક�ની મુલાકાત લઈ તાત્કાિલક 
તમામ પગલાંઓ લેવામાં આવશે: ઝોનલ ચીફ
િલનીયર પાક�ની ક�ડમ હાલત અંગે જ્યાર� રાંદ�ર ઝોનના ઝોનલ 
ચીફ અને ડે.કિમ. ધમ�શ િમસ્ત્રીને ને પૂછવામાં આવ્યું ત્યાર� 
તેમણે જણાવ્યું હતું ક�, િલનીયર પાક�ની ખરાબ હાલત અંગે 
તાક�દના ધોરણે સ્થળ મુલાકાત લેવામાં આવશે અને લોકોની 
સુિવધા યથાવત રહ�વાની સાથે તેને વધારી શકાય તે માટ� 
તાત્કાિલક જ�રી તમામ પગલાઓ લેવામાં આવશે.

મનપામાં લાંબા સમયથી 
ખાલી પડ�લી ગાડ�ન 

સુપ�રન્ટ�ન્ડ�ન્ટની જગ્યા ભરાઈ
સુરત: સુરત મનપાની લાંબા સમયથી 

ખાલી પડ�લી ગાડ�ન સુપ�રન્ટ�ન્ડ�ન્ટની 
ખાલી જગ્યા આખર ે ભરવામાં 
આવી છ�. સુરત મહાનરપાિલકાના 
બાગ-બગીચા ખાતાની ગાડ�ન 
સુપ�રન્ટ�ન્ડ�ન્ટની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટ� ઓગસ્ટ-2022માં જાહેરાત 
આપવામાં આવી હતી અન ેજાહેરાત 
આપી અરજીઓ મગંાવવામાં આવી 
હતી. મનપાન ેગાડ�ન સુપ�રન્ટ�ન્ડ�ન્ટની 
ખાલી જગ્યા માટ� ક�લ જટેલી અરજીઓ 
આવી હતી. એ પકૈી 8 ઉમદેવારના 
પસર્નલ ઇન્ટરવ્ય ુલેવામાં આવ્યા હતા. 
મનપા કિમશનર શાિલની અ�વાલની 
અધ્યક્ષતામાં ઈન્ટરવ્ય ુ લેવાયા હતા, 
જમેાં સ્ટાફ િસલેક્શન કિમટીએ 
ઉમદેવારની લાયકાત તમેજ અનભુવનાં 
પાસાંન ેધ્યાન ેરાખી યોગ્ય ઉમદેવારની 
પસંદગી કરી હતી. આમ લાંબા 
સમયથી ખાલી ગાડ�ન સુપ�રન્ટ�ન્ડ�ન્ટની 
જગ્યા માટ� ચ�ંિજતિસંહ મહોબતિસંહ 
રાઠોડની પસંદગી કરવામાં આવી હતી 
તમેજ શિનવાર ે િનમણૂક કરી ઝડપથી 
ભરતી �િ�યા કરવામાં આવી હતી.

આ છ�સ્માટર્ િસટી?
મનપા દ્વારા મોટાઉપાડે પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરી દ�વામાં આવે છ� અને તેની વાહવાહી પણ લૂંટી લેવામાં આવી છ� પર�તુ બાદમાં તેની પર સ્હ�જેય ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી અને તેને કારણે તે પ્રોજેક્ટ ખંડેર જેવા થઈ �ય છ�. આવી જ હાલત પાલમાં આવેલા મહાપાિલકાના પ્રથમ િલનીયર પાક�ની છ�. જ્યાર� આ પાક� બનાવવામાં આવ્યો ત્યાર� તેના માટ� અનેક દાવાઓ કરવામાં આવ્યા હતા પર�તુ બાદમાં પાક�ને નધિણયાતી હાલતમાં મુક� દ�વામાં આવ્યો છ�. ઝોન દ્વારા તેની સમયાંતર� �ણવણી નહ� કરવાને કારણે લેન્ડ સ્ક�િપંગથી માંડીને કસરતના સાધનોની ખસ્તા હાલત થઈ જવા પામી છ�. િલનીયર પાક�ના ગેટ તૂટ�લા છ�. પાક�માં કચરાના ઢગલાઓ �વા મળી રહ્યા છ� અને પાક� લુખ્ખાઓનો અડ્ડો બની ર�ં છ�.

મનપાની વોડ� ઓ�ફસ નજીકમાં જ 
હોવા છતાં કસરતનાં સાધનો ખરાબ

આ િલનીયર પાક�માં સ્થાિનકો વોક કરવાની સાથે કસરત પણ કરવા માટ� આવે છ� પર�તુ રાદં�ર ઝોન દ્વારા તેની �ળવણી કરવામાં આવતી નહ� હોવાથી વોક વનેી હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છ�. સાથે સાથે કસરતના સાધનો પણ ખરાબ થઈ ગયા છ�. કસરતના સાધનો કટાઈ ગયા છ�. કસરત કરનારને આ સાધનોથી જ ધનરૂ થઈ �ય તેમ છ�. આટલુ ંજ નહ�, મોટાભાગની કચરાપેટીઓ પણ તૂટી ગઈ છ�. 

અહીં કચરાના 
ઢગલા પડ�લા 
હોય છ�, હવે વોક 
કરવા જઈ શકતા 
નથી: રોનક શમાર્ 
(સ્થાિનક રહેવાસી)

પાલ િવસ્તારમાં રહ�તા રોનક શમાર્એ જણાવ્યુ હતું ક�, જ્યાર� પાલ િવસ્તારમાં િલનીયર પાક�નું લોકાપર્ણ કરાયું ત્યારથી અમે દરરોજ સવાર� અહી વોક કરવા જતા હતા. અહી કસરતના સાધનો પણ મુકાયા છ� જેથી કસરત પણ કરી શકતા હતા. પર�તુ હવે મેઈન ગેટ પણ તૂટ�લી હાલતમાં છ� અને મેઈન ગેટ ન�ક જ કચરાના ઢગ કર�લા હોય છ�. તેમજ અહી કસરતના સાધનો તુટી ગયેલી હાલતમાં છ� અને કસરતના સાધનોની નીચે મુક�લા રબરના પેડ પણ તુટી ગયા છ�. જેથી હવે અહી વોક કરવા પણ જઈ શકતા નથી.(તસવીર : હ�મંત ડેર�)


