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અનુસંધાન... રાના છેલ્ાનું

LLBની રેગ્યુલર અને ATKTની પરીક્ષા 
સળંગ ગોઠવષાતષાં વવદ્ષાર્થીઓ તણષાવમષાંએબીવીપીએ કુલસચિવને આવેદન પત્ર આપીને પરીક્ષાનષા કષાર્યક્રમમષાં ફેરફષાર કરવષા મષાંગ કરી
સુરત : વીર નર્મદ દક્ષિણ 

ગુજરાત યુક્નવક્સ્મટીએ લો 
ફેકલટીની રેગયુલર સાથે 
એટીકેટીની પરીષિાની તારીખ 
જાહેર કરી છે. આ પરીષિા 
એક્રિલ રક્હનારાં યોજાઇ રહી 
છે. રેગયુલર અને એટીકેટી બંને 
પરીષિા યુક્નવક્સ્મટીએ એક પછી 
એક ગોઠવી દીધી છે. જેને કારણે 
ક્વદ્ાથથીઓ પર ભારણ વધી જતાં 
અક્ખલ ભારતીય ક્વદ્ાથથી પરરષદે 
કુલસક્િવને આવેદન પત્ર આપયું 
છે. જેરાં બંનેરાંથી કોઈ એક પરીષિા 
વહેલી લેવાની રાંગ કરી છે.

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત 
યુક્નવક્સ્મટીના અક્ખલ ભારતીય 
ક્વદ્ાથથી પરરષદના અધયષિ 

રનોજ ક્તવારીએ જણાવયું હતું 
કે, યુક્નવક્સ્મટી સ્થત રિપાટ્ટરેનટ 
ઓફ લોરાં આવતા એક્રિલ 
રક્હનારાં એલએલબીની સેરે્ટર 
એકથી છની પરીષિાઓ યોજાનારી 
છે. જેરાં રેગયુલર અને એટીકેટી 
બંને પરીષિાનો સરાવેશ થાય છે. 
બંને પરીષિાઓ એક જ રક્હનારાં 
યોજાતા ક્વદ્ાથથીઓ તાણવરાં 
આવવા લાગયા છે. કારણ કે, 
ક્વદ્ાથથીઓ પાસે વાંિી પરીષિાની 
તૈયારી કરવા રાટેનો સરય જ 
રહ્ો નથી. જેથી ક્વદ્ાથથીઓ 
તણાવરુકત વાતાવરણરાં વાંિી 
શકે અને તૈયારી રાટે સરય રળી 
રહે તેરજ પરીષિા સારી જાય તે 
રાટે કુલસક્િવને આવેદન અપાયું 
છે. આવેદન પત્રરાં રેગયુલર કે 
પછી એટીકેટી બંનેરાંથી કોઈ પણ 
એક પરીષિા આગળ આવે તેવી 
રાંગ સાથે કેટલાંક ક્વદ્ાથથીની 
ફી ભરવાની બાકી હોવાથી તેની 
તારીખ લંબાવવા પણ રાગ 
કરવારાં આવી છે.

VNSGUની બોર્ડ ઓફ એકાઉન્ટની ચૂં્ટણી 
મા્ટે ચાર સેને્ટ સભ્યએ દાવેદારી નોંધાવી

ચારમાંથી બે સેનેટ સભર િુંટષારેલષા છે, તો બે સરકષારી સેનેટ સભર છે, 22 મષાિ્ય સુધી દષાવેદષારી  નોંધષાવી શકષાશે 
\સુરત : વીર નર્મદ દક્ષિણ 

ગુજરાત યુક્નવક્સ્મટીરાં આગારી 
29 રાિચે બોિ્ટ ઓફ એકાઉનટની 
પાંિ બેઠક રાટે િૂંટણી યોજવાની 
જાહેરાત કરવારાં આવી છે. 
અતયાર સુધીરાં િાર ઉરેદવારોએ 
ફોર્મ ભયા્મ છે. જેરાં બે િૂંટાઇ 
આવેલા સેનેટ સભય છે તો બે 
સરકારી સેનેટ સભય છે. આ 
િૂંટણી રાટે આગારી 22 રાિ્મ 
સુધી ઉરેદવારો ઉરેદવારી 
નોંધાવી શકાશે.

યકુ્નવક્સ્મટીરાં સેનટે સભાની 
િહલ પહલ વચે્ અગારી 29 

રાિચે બોિ્ટ ઓફ એકાઉનટની 
િંૂટણી યોજાશે. જ ે િંૂટણી રાટે 
ફોર્મ ભરવાની છેલલી તારીખ 22 
રાિ્મ છે. દરક્રયાન બારિોલી 
કોલેજના રિોફેસર અન ે સેનટે 
સભય રનોજ દસેાઇએ, કોરસ્મ 
ફેકલટીના સેનટે સભય રિદુ્રન 
જરીવાલા, સરકારી સેનટે 
સભય તથા સી.એ. બાલકુષણ 
અગ્રવાલની સાથ ેસરકારી સેનટે 
સભય ભાવીન પટેલે બોિ્ટ ઓફ 
એકાઉનટની પાંિ બેઠક રાટે ફોર્મ 
ભયા્મ છે. વધ ુ રળતી રાક્હતી 

રજુબ આ વખત ેપણ બોિ્ટ ઓફ 
એકાઉનટની પાંિ બેઠક રાટે 
િૂટંણી સરરસ થાય તવેા એંધાણ 
છે. અતે્ર ઉલલેખનીય છે કે બે વષ્મ 
પહેલા બોિ્ટ ઓફ એકાઉનટની 
પાંિ બેઠકો રાટે નવ જટેલા 
સભયોએ દાવદેારી કરી હતી. 
જરેાંથી રાત્ર એક જ ઉરદેવારે 
ફોર્મ પરત ખેચયુ ંહતુ,ં જયાર ેઆઠ 
ઉરદેવારો વચ્ ે િંૂટણીનો જગં 
જામયો હતો. ત ેસરયે યુક્નવક્સ્મટી 
વતુ્મળરાં ભાર ે િિા્મઓ છેિાઈ 
હતી. જોકે, ગત વષચે િંૂટણીરાં 
ક્નસરતા જોવા રળી હોવા સાથે 
સરરસ થઈ હતી. એવી જ રીત ે
આ વખત ેપણ થાય તો નવાઈ 
નહીં. યકુ્નવક્સ્મટીના નોરટરફકેશન 
રજુબ 22 તારીખ સુધીરાં ફોર્મ 
ભયા્મ બાદ 23 તારીખે ફોર્મની 
િકાસણી થશે અન ે તયાર બાદ 
29 રાિચે બે કલાક સુધી રતદાન 
િાલશે.

સૌરાષ્ટ્રના ૧૧ જિલ્ાનાં ૯૭૨ ગામના ૮.૨૫ 
્ાખ એકર જવસ્ારને જસંચાઈનો ્ાભ મળશે
૩૧ શહેર અને ૭૩૭ ગષામને પીવષાનષા પષાણીનો લષાભ મળશે : જળ સંપચતિ રષાજર મંત્રી મુકેશભષાઈ પટેલ

સુરત:નર્મદા નદીના વહી જતા 
નીરન ેસૌરાષટ્ર, કચછ અન ેઉત્તર 
ગજુરાતરાં પહોંિાિવાનો રુદ્ો 
આજ ેક્વધાનસભારાં િિા્મયો હતો.

આ અંગ ેજળ સંપક્ત્ત રાજય રતં્રી 
રકેુશભાઈ પટેલે જણાવયુ ં છે કે, 
તતકાલીન રખુયરતં્રી અન ેહાલના 
વિારિધાન નરનેદ્રભાઈ રોદીએ 
નર્મદાના ત્રણ ક્રક્લયન એકર રફટ 
વહી જતા પાણીનો લાભ સૌરાષટ્ર, 
ઉત્તર ગજુરાત અન ેકચછન ેરળી રહે 
એ આશયથી ‘સૌની’ યોજનાનો 
રિારભં કયયો હતો જ ેક્નણ્મય ખેિુતો 
રાટે આશીવા્મદરૂપ પરુવાર થઇ 
રહ્ો છે. આજ ેક્વધાનસભા ખાતે 
‘સૌની’ યોજના અનવય ે પાઈપ 

લાઈન ની કારગીરીના રિશ્નના 
રિતયતુરરાં રતં્રી રકેુશ પટેલ ઉરયેુું 
કે, નર્મદાના પાણીથી સૌરાષટ્રના 
જળાશયો ભરવા રાટે ‘સૌની’ 
યોજના અનવય ે૯,૩૭૧ કી.રી. 
પાઇપલાઇનના કારો રાટે રજંરુી 
આપવારાં આવી છે જ ેરાટે રૂક્પયા 
૧૬,૭૨૧ કરોિનો ખિ્મ કરાયો છે. 
આ યોજના હેઠળ ૧,૨૯૮ કી.રી 
ની પાઇપલાઇનના કારો પણૂ્મ 
કરાયા છે. જયાર ે૭૩ રકલોરીટર 
લંબાઈની પાઇપલાઇનના કારો 
બાકી છે જ ેસતવર ે પણૂ્મ કરાશે. 

તરેન ેઉરેયુું કે, ‘સૌની’ યોજના 
હેઠળ સૌરાષટ્રના ૧૧૫ જળાશયોનું 
જોિાણ કરવાનુ ં આયોજન હતું 
જ ેપકૈી ૯૫ જળાશયોનુ ંજોિાણ 
કરી દવેાયુ ં છે અન ેબાકી રહેતા 
૨૦ જળાશયોના જોિાણ સતવરે 
પણૂ્મ કરી દવેાશે. સૌરાષટ્રરાં આ 
યોજના થકી ૧૧ ક્જલલાના ૯૭૨ 
ગારોના આશર ે૮.૨૫ લાખ એકર 
ક્વ્તારન ેક્સંિાઇઓનો લાભ તથા 
૩૧ શહેર અન ે ૭૩૭ ગારોને 
પીવાના પાણી રાટે નર્મદાના 
નીરનો લાભ રળશે.

સુરત િનરાની જેિ હિે સુડા મિસતારિાં રણ 
ટી.રી. રોડ ખુલ્ા કરિાની ઝુંબેશ શરૂ કરાશે
મનપા ચવસતષારમષાં આજદદન સુધીમષાં 72 ટી.પી. રોડ ખુલ્ષા કરી દેવષારષા છે, વધુ 33 ટી.પી. રોડ ખુલ્ષા કરવષાનું આરોજન

સુરત: મનપષા કચમશનર 
શષાચલની અગ્રવષાલ દ્ષારષા 
શહેરમષાં ટી.પી રોડમષાં દબષાણો 
અને ગેરકષારદે બષાંધકષામો 
દૂર કરષાવી ટી.પી રોડ ખુલ્ષા 
કરવષાની ઝુંબેશ શરૂ કરવષામષાં 
આવી છે. જેમષાં આજદદન 
સુધીમષાં શહેરમષાં કુલ 72 ટી.પી 
રોડ ખુલ્ષા કરી દેવષારષા છે. 
અને આગષામી દદવસોમષાં વધુ 
33 ટી.પી રોડ ખુલ્ષા કરી 
દેવષાશે એટલે કે, શહેરમષાં 
કુલ 100 થી વધુ ટી.પી રોડ 

ટુંક સમરમષાં ખુલ્ષા થઈ 
જશે તેમ મનપષા કચમશનર 
શષાચલની અગ્રવષાલે જણષાવરું 
હતું. આ ટી.પી રોડ ખુલવષાથી 
ક્ેક્ટચવટી પણ વધશે અને 
ચવકષાસ કષામોને વેગ મળશે. 
મનપષાની જેમ જ હવે સુડષા 
ચવસતષારમષાં પણ ટી.પી રોડ 
ખુલ્ષા કરવષાની કષામગીરી શરૂ 
કરષાશે તેમ તેઓએ જણષાવરું 
હતું. 

મનપષાનષા બજેટમષાં પણ 
ખુલ્ષા કરષારેલષા ટી.પી રોડ 

બનષાવવષા મષાટે 100 કરોડની 
ફષાળવણી કરવષામષાં આવી 
છે. પ્રથમ તબક્ષામષાં 100 
ટી. પી. રોડ ખુલ્ષા કરવષાનું 
આરોજન કરવષામષાં આવરું 
હતું. ઇનડકસરિરલ ગ્રોથને ધરષાને 
રષાખી રસતષાઓની પસંદગી 
કરવષામષાં આવી રહી છે. 100 
ટી.પી રોડ પૈકી 72 ટી. પી. રોડ 
ખુલ્ષા કરી દેવષારષા છે. ઘણષાં 
રોડો પર મેટલ ગ્રષાઉદટંગ તો 
કેટલષાંક રોડો પર કષાપપેદટંગની 
કષામગીરી પણ શરુ કરી દેવષામષાં 
આવી છે. તેમજ હવે 33 ટી.પી 
રોડ ખુલ્ષા કરષાશે. એટલે કે, 
શહેરમષાં 100 થી વધુ ટી.પી 
રોડ ખુલ્ષા થઈ જશે. મનપષાની 
જેમ સુડષા ચવસતષારમષાં હવે આ 
ઝુંબેશ ટૂંક સમરમષાં શરૂ જશે 
તેમ મનપષા કચમશનર શષાચલની 
અગ્રવષાલે જણષાવરું હતું.

અંક્ેશ્વરના બ્ેઇન ડેડ યુિકનાં હૃદય, 
ફેફસાં, મ્િર, કકડની અને આંખોનું દાન
રોડ અકસમષાતમષાં રુવકને ગંભીર ઇજા થતષાં સુરતની હોકસપટલમષાં સષારવષાર મષાટે દષાખલ  કરષારો હતો

સુરત: અંકલેશ્વરનષા 
બ્ેઇન ડેડ રુવષાનનું હદર, 
ફેફસષા,ચલવર,દકડની અને 
આંખોનું દષાન કરીને સષાત 
વરદકતઓને નવજીવન 
આપવષામષાં આવરું છે. 

ડોનેટ લષાઈફનષા પ્રમુખ 
ચનલેશભષાઈ મષાંડલેવષાલષાએ 
જણષાવરું હતું કે અંકલેશ્વરનષા 
હજાત ગષામનો વતની શૈશવ 
ગીરીશભષાઈ પટેલ( 24 
વર્ય) ઇજનેર હતો. શૈશવ 
13 મષાિ્યનષા રોજ રષાત્રે તેની 
બુલેટ લઈને સુણેવ ગષામથી 
પોતષાનષા ગષામ આવતો હતો 
તરષારે રસતષામષાં બુલેટ સલીપ 
થતષા તેને ગંભીર ઇજા થઈ 
હતી. પદરવષારજનો તેને 
અંકલેશ્વરની હોકસપટલમષાં લઈ 
ગરષા હતષા. તરષાં બ્ેઈનમષાં સોજો 
હોવષાનું ચનદષાન થતષા તેને વધુ 
સષારવષાર મષાટે સુરતની એઇમસ 
હોકસપટલમષાં દષાખલ કરષારો 
હતો. બ્ેઈનમષાં સોજો હોવષાથી 
ડો્ટરો દ્ષારષા તેનું ઓપરેશન 
મષાટે સલષાહ આપવષામષાં આવી 

હતી. પરંતુ ઓપરેશન પહેલષા 
જ 15 મષાિ્યનષા રોજ રષાત્રે તેનું 
હદર બંધ પડી જતષા હદર 
મસષાજ આપવષામષાં આવરું જેથી 
હદર ફરીથી ધબકતું થઈ ગરું 
હતું. તરષાર બષાદ તેની તચબરત 
લથડી હતી. તરષાર બષાદ 
ડો્ટરોએ તેને બ્ેઇન ડેડ 
જાહેર કરયો હતો. તબીબોની 
ટીમે ડોનેટ લષાઈફનો સંપક્ક 
કરષાતષા તેમની ટીમ હોકસપટલ 
પહોંિી હતી. પદરવષારને 
અંગદષાનનું મહતવ સમજાવતષા 
તેઓ અંગદષાન મષાટે તૈરષાર 
થઇ ગરષા હતષાં. તેનષા અંગોનું 
દષાન સવીકષારી હદર સુરતની 
મહષાવીર હોકસપટલને, 
ફેંફસષા, અમદષાવષાદની કે.ડી.
હોકસપટલને, ચલવર અને 
બંને કીડનીઓ ઝષારડસ 
હોકસપટલને ફષાળવવષામષાં આવી 
હતી. આંખો લોકદૃષ્ી િક્ુ 
બેંકનષા ડો.પ્રફુલ ચશરોરષાએ 
સવીકષારી હતી. 

વિદ્યાર્થીઓને જી-20નયા કયાર્યક્રમો વનહયાળિયા 
મયાટે પ્ોત્યાવહત કરિયા શયાળયાઓને ્ૂચનયા

શિક્ષણ અને સષાક્રતષા ચવભષાગે શષાળષા-રુચનવચસ્યટીનષા ચવદ્ષાથથીઓ મષાટે જી-20 પર વષાંિન સષામગ્રી ચવકસષાવી 
સુરત: ક્શષિણ બોિડે જી-20ના 

કાય્મક્રરો ક્નહાળવા અન ેકવીઝરાં 
ભાગ લેવાની સાથ ે સૂિવલેી 
રિવૃક્ત્તઓ ક્વદ્ાથથીઓ પાસે 
કરાવવા તથા રિોતસાક્હત કરવા 
રાટે શાળાઓન ેસૂિના આપી છે. 

ગજુરાત રાધયક્રક અન ેઉચ્તર 
રાધયક્રક ક્શષિણ બોિડે પરરપત્ર 
જાહેર કયયો છે, જરેાં જણાવયું 
હતુ ંછે કે, જી-20રાં ભારત દશે 
રિરખુ પદ પર રહેશે. જ ેઅંતગ્મત 
આગારી 30રી નવમેબર, 2023 
સુધી ક્વક્વધ રિવૃક્ત્તઓ યોજવારાં 
આવશે, જરેાં ક્વદ્ાથથીઓ અને 
શાળા રાટે રિવૃક્ત્તઓનુ ંઆયોજન 

કરવારાં આવયુ ં છે. એક કવીઝ 
જી-20 પર સારાનય જાગૃક્ત અને 
બીજી કવીઝ પયા્મવરણ રાટે જીવન 
શૈલી પર છે. શાળા ક્શષિણ અને 
સાષિરતા ક્વભાગ દ્ારા શાળાના 
ક્વદ્ાથથીઓ અન ેયકુ્નવક્સ્મટીના 
ક્વદ્ાથથીઓ રાટે જી-20 પર 
વાંિન સારગ્રી ક્વકસાવવારાં 
આવી છે. શાળાના ક્વદ્ાથથીઓ 
રાટે બે વાંિન સારગ્રી ધોરણ-
૬ના ક્વદ્ાથથીઓ રાટે તથા 
ધોરણ-7 અન ે8 તરેજ ધોરણ-
9થી 12ના ક્વદ્ાથથી રાટે ઉપલબધ 
છે. ઉપરાંત જી-20 ઉપર એક 
િિા્મ કાય્મક્રર પણ ક્વકસાવવારાં 
આવયો છે અન ેસરાન રિોગ્રાર 
પણ ઉપલબધ છે. શાળાના 
ક્વદ્ાથથીઓન ેકાય્મક્રર ક્નહાળવા, 
કવીઝરાં ભાગ લેવા, સૂિવલેી 
રિવૃક્ત્તઓ કરવા અન ેરિોતસાક્હત 
કરવા શાળાઓન ેસૂિના આપવા 
ક્જલલા ક્શષિણાક્ધકારીઓને 
જણાવવારાં આવયુ ંહતુ.ં

બે ફ્ાઇટ એક...
પછી સેફ લેસનિિંગ કયુું હતું. એરપોટ્ટ 

પર કયારેક ફલાઈટ ક્બફોર ટાઈર આવી 
જતી હોય તયારે આ સ્થક્ત ઊભી થતી 
હોય છે. એક્વએશન ષિેત્ર રાટે આ 
સારાનય ઘટના ગણવારાં આવે છે. આવી 
સ્થક્તરાં એટીસી સજાગ ન હોય તયારે જ 
સર્યા ઊભી થતી હોય છે.

એરપોટ્ટનાં સૂત્રોનાં જણાવયાં રુજબ 
વેસુ નજીક આજે એક ફલાઈટ ખૂબ 
નીિે આવી ગયા પછી આ ફલાઈટ ફરી 
ઊંિાઈ પકિી િકરાવો લીધો હતો.  સાંજે 
િાર વાગયાનાં સરયગાળારાં બેંગલોર 
અને કોલકાત્તાથી ફલાઇટ સુરત એરપોટ્ટ 
નજીક આવી પહોંિી હતી. બંને ફલાઈટ 
એક સાથે રનવે પર આવી જાય તો 
અક્રાત થવાની શકયતા બને, પણ 
સજાગ એટીસી દ્ારા બેંગલુરુથી આવેલી 
ફલાઇટ1500 રીટર સુધી આવી ગઈ 
હોવાથી લેસનિિંગ સકલયરનસ અપાયું હતું 
અને એ યથાવત રાખી કોલકાતાથી 
આવેલી બીજી ફલાઇટનાં પાયલટને 
ઊંિાઈ વધારવા  સાથે િકરાવો લઈ 
લેનિ કરવા જણાવવારાં આવયું હતું. સુરત 
એટીસીનાં ્ટાફે કોલકાત્તાની ફલાઇટનાં 
પાયલટને લેસનિિંગ રાટે રાહ જોવા 
જણાવયું હતું.એર એક્શયાની બંને ફલાઈટ 
સેફ લેસનિિંગ કયુું હતું. 

અિન સૈની ગયા,...વડષાપ્રધષાન નરેનદ્ર મોદી દ્ષારષા સુરતમષાં આતંરરષાષ્ટીર એરપોટ્યનંુ મષાળખંુ તરૈષાર કરવષા મષાટે 353 કરોડનષા પ્રોજે્ ટનષંા ખષાતમહુતૂ્ય કરષાાં હતષંા, જેમષંા 163 કરોડનષા ખિપે ટચમ્યનલ ચબક્ડગં, 88.29 કરોડનષા પરેેલલ રિે્ સી રિકે અને 4.47 કરોડનષા ઇલકે્રિ્ટ કષામ અન ેએપ્રન પ્રોજે્ટનો સમષાવેશ થતો હતો. હરષાત ટચમ્યનલ ચબક્ડંગની બંને તરફ ચવસતરણ કષાર્ય પૂણ્યતષાન ેઆરે છે અન ે5 નવષા ં ચવમષાન પષાદકિંગ ઊભષંા કરવષામષા ં આવરષા ં છે. બીજંા 5 નવષા ંપષાદકિંગ બનષાવવષાનષા બષાકી છે, પણ 80 કરોડનષા ખિપે તરૈષાર થઈ રહેલષા પેરેલલ ટેક્સ રેિકનંુ કષામ મષાડં 50 % જ પૂણ્ય થઈ શ્રંુ છે. સુરતમષાં 15 જનૂથી િોમષાસંુ જામતુ ંહોવષાથી આ 
કષામ વરસષાદ પહેલષા ંપણૂ્ય થષાર એ શ્ર 
નથી. પ્રથમવષાર વડષાપ્રધષાન કષારષા્યલરની 
સિૂનષા પછી એચવએશન ચમચનસરિીનષા 
િીફ સકેે્રટરી રષાજીવ બંસલ અન ેએરપોટ્ય 
ઓથોદરટી ઓફ ઇકનડરષાનષા િરેમેન 
સજંીવ અગ્રવષાલની સરુત એરપોટ્યનષા 
ચવકષાસનષંા કષામોનંુ ચનરીક્ણ કરી ગરષા 
હોવષા છતષા ં પરેેલલ ટેક્સ રેિકનંુ કષામ 
હજી ટલ્ ે િઢંુ હતંુ. લોહષાણી સરુત 
એરપોટ્યનષા પ્રશ્ોથી વષાકેફ હોવષાથી તેઓ 
ચવકષાસનષંા કષામોમષા ં ગચત લષાવશે એવી 
અપકે્ષા રષાખવષામષા ંઆવી રહી છે.

િુખયિંત્રીની િરયુ્પઅ્...
રિોજેક્ટસનાં લોકાપ્મણ અને ખાતરુહૂત્મ 

પણ થશે. આ કાય્મક્રરરાં રુખયરંત્રી 
વચયુ્મઅલી જોિાશે તેર જાણવા રળયું છે. 

આ રેલવે ઓવરક્રિજ રાજય સરકારના 

આરએનિબી ક્વભાગ દ્ારા ક્ક્રભકો રેલવે 
લાઈન પર બનાવવારાં આવયો છે. આ 
રેલવે ઓવરક્રિજ 1990રાં ખુલલો રુકાયો 
હતો અને 2006રાં સુરત રહાનગર 
પાક્લકાની હદનું ક્વ્તરણ થતાં આ રેલવે 
ઓવરક્રિજનો સુરત રહાનગરપાક્લકાની 
હદરાં સરાવેશ થતાં ક્રિજની રરારતની 
જવાબદારી રનપા પર આવી હતી. ક્રિજ 
જજ્મરરત થતાં રનપા દ્ારા આ ક્રિજની 
જગયાએ નવો ક્રિજ બનાવવારાં આવયો 
હતો. આ ક્રિજના લોકાપ્મણની સાથે સાથે 
રનપા દ્ારા કતારગારરાં 70 કરોિના 
ખિચે સાકાર થનારા ઓરિટોરરયરનું 
ખાતરુહૂત્મ, સરથાણારાં 2 કરોિના ખિચે 
ગાિ્ટન, વરરયાવરાં 4 કરોિના ખિચે ઢોર 
િબબાનું ખાતરુહૂત્મ સક્હતનાં કારો તેરજ 
સુિાનાં ક્વક્વધ કારોનાં ઉદઘાટન થશે.

બેકાર યુિક...
ડ્ાઈવર કરવાનું કહ્ું હતું. પરંતુ તે 

શોરૂરરાં અવેલેબલ નહીં હોવાથી તે 
જતો રહ્ો હતો. બીજા ક્દવસે બપોરે 
ફરીથી શોરૂરરાં જઈને રેનજરોવર ઇવોક 
ગાિી ખરીદ કરવાની વાત કરી તેની 
ટે્ટ ડ્ાઇવ રાટે કહ્ું હતું. 88 લાખની 
આ કાર ટે્ટ ડ્ાઇવ રાટે આપતા તેને 
ગાિીને સેલ રારી ગાિી ્ટાટ્ટ કરતા જ 
શો-રૂરની બહાર સક્વ્મસ રોિ કુદાવી દીધી 
હતી. અને ફુટપાથરાં પાક્ક કરેલી શો 
-રૂરના કર્મિારી જયોતીંદ્રનાથ પરરારની 
કાર અને ક્વશાલ જરીવાલાની કારને 
અક્રાત કરી નુકશાન કયુું હતું. રેનજ 
રોવર કારના આગળના ભાગે બોનેટ, 
બમપર, ગ્રીલ, રેિીયેટર, ફેિર, બનને 
હેિલાઇટ રળી 10 લાખનું નુકશાન 
પહોંિાડું હતું. આ અંગે ઉરરા પોલીસ 
્ટેશનરાં ફરરયાદ નોંધાવતા પોલીસે 
તેની અટકાયત કરી હતી.

ટી.િાય.બી.એ. ...
થઈ ગયો હતો. અંતે એક કલાકની 

કવાયત પછી ઇ-રેઇલ દ્ારા પરીષિા 
સેનટર ઉપર નવું તૈયાર કરાયેલું રિશ્નપત્ર 
રોકલવારાં આવયું હતું. જે પછી નવા 
રિશ્નપત્રની ક્રિનટ કાઢી ક્વદ્ાથથીઓને 
આપવારાં આવી હતી. આર, પરીષિા 
1:30થી શરૂ થઈને 4:30 કલાકે પૂણ્મ 
થવાની જગયાએ 6 કલાકે પૂણ્મ થઈ 
હતી. પરીષિારાં રેગયુલરના 1012 અને 
એટીકેટીના 381 ક્વદ્ાથથી બેઠા હતા. 
અહીં ક્વદ્ાથથીઓને હેરાનગક્ત થતાં જ 
પરીષિા ક્વભાગે પેપર સેટરને નોરટસ 
આપી છે અને તાતકાક્લક ખુલાસો પણ 
રાંગયો છે. હવે આગારી ક્દવસોરાં બોિ્ટ 
ઓફ ્ટિીઝરાં પેપર સેટરનો ખુલાસો 
રુકાશે અને તયાર બાદ તેનો રરપોટ્ટ 
બનાવી ક્સસનિકેટરાં રૂકી પેપર સેટર સારે 
ક્શષિાતરક કાય્મવાહી કરવારાં આવશે. 

િાંગરોળિાં બે ...મષાવઠષાની આગષાહીને પગલે ચજલ્ષાનષા તમષામ ચવભષાગો કોઈપણ પદરકસથચતને પહોંિી વળવષા મષાટે સટેનડ બષાર રખષારષા હતષા. જેથી ગત રોજ ઉમરપષાડષા તષાલકુષામષાં જોરદષાર પવન અને કરષા સષાથ ેવરસષાદ પડ્ો હોવષાની જાણ થતષા ં કલે્ટર આરરુ ઓકની સિૂનષા મજુબ અગષાઉથી 

રિષારેલી કૃચર ચવભષાગની કુલ 8 ટીમ દ્ષારષા પષાક નુકસષાન અંગ ે પ્રષાથચમક સરવેની કષામગીરી શરૂ કરવષામષા ંઆવી હતી. સરવે દરચમરષાન અદંષાચજત અસરગ્રસત કુલ 395 હે્ટર ચવસતષાર પકૈી 95 હે્ટર ચવસતષારનો પ્રષાથચમક સરવ ેશચનવષારે થરો હતો. ત્રણ દદવસમષા ં આ કષામગીરી પૂણ્ય કરવષામષાં આવશે.
ઉત્રાણ રાિર...

થઇ ગરો હતો. જને ે ઉતષારી પષાડવષા 
ઓનપપેર કવષારત િષાલતી હતી. 
તષાજતેરમષા ં આ પલષાનટ ઉતષારી પષાડવષા 
ભષારત સરકષારની પરવષાનગી મળી ગઇ છે. 
ઉત્રષાણ ચવસતષારમષંા ગેસ બેઈઝ પષાવર સટેશન 
પષાછલષા ંઅનેક વરયોથી કષાર્યરત છે. ઉત્રષાણ 
પષાવર સટેશનમષા ંકુલ 375 અને 135 મેગષા 
વોટનષા બે પલષાનટ િષાલી રહ્ષા છે, જમેષા ં135 
મેગષા વોટ પલષાનટ જનૂો છે. દરચમરષાન કેનદ્ર 
સરકષારની ગષાઈડ લષાઈન મુજબ ચનધષા્યરીત 
વરયો પછી જનૂષા પલષાનટન ેતોડવો પડતો 
હોર છે. ઉત્રષાણ પષાવર સટેશનમષા ં 135 
મેગષા વોટનષા પલષાનટને તોડવષાની કષામગીરી 
પષાછલષા ં બે વર્યથી િષાલી રહી છે. આ 
કષામગીરીનષા ભષાગરૂપે આગષામી તષારીખ 21 
મષાિ્ય અને મંગળવષારનષા રોજ તેનષા કુચલગં 
ટષાવરને કનરિોલ બલષાસટ કરી તોડી પડષાશ.ે 
આ કષામગીરી જનેી દેખરેખ હેઠળ થવષાની 
છે ત ેકૈલષાસ મેટલ કોપયોરેશન કંપનીનષા 
સષાઈટ ઇનિષાજ્ય પદમગીરી ગૌસવષામીએ 
મષાચહતી આપતષા ંકહ્ ંકે, ઉત્રષાણ પષાવર 
સટેશનમષા ંકષાર્યરત 135 મેગષાવોટ પલષાનટ 
જનૂો થતષા ંતેને તોડવષાની કષામગીરી પષાછલષંા 
બે વર્યથી િષાલી રહી છે. આ કષામગીરીનષા 
ભષાગરૂપ ેઆગષામી તષારીખ 21 મષાિ્ય અને 
મંગળવષારનષા રોજ સવષારે 11 વષાગરષાથી 85 
મીટર ઊિંષા RCC કુચલગં ટષાવરને કનરિોલ 
બલષાસટ કરી તોડી પષાડવષાની કષામગીરી હષાથ 
ધરષાશ.ે કનરિોલ બલષાસટની કષામગીરી પૂણ્ય 
થતષંા આશરે 30થી 40 ચમચનટનો સમર 
લષાગી શકે છે. નોંધનીર છે કે, બલષાકસટંગ 
ટષાઈમ મષાત્ર 10થી 15 સકેનડનો રહેશે. 
એટલ ેકે, મષાત્ર 10થી 15 સેકનડમષા ંજ 
આખો ટષાવર કડડભૂસ થઈ જશે. તેમણે 

ઉમરુે્ય કે, આજથી ત્રણ મચહનષા અગષાઉ 
દદ્હી નજીક આવેલષા નોઇડષામષા ંપણ આ જ 
રીતે ટ્ીન ટષાવરને કનરિોલ બલષાસટ દ્ષારષા 
સફળતષાપૂવ્યક તોડી પષાડવષામષા ંઆવરો હતો. 
ઊિંી ઈમષારતો અને ઊિંષા ટષાવરોને તોડી 
પષાડવષા મષાટે કનરિોલ બલષાસટ એક આસષાન 
અને સફળ પદ્ધચત છે. 

ઉત્રષાણ કસથત 85 મીટર ઊંિષા RCC 
કુચલગં ટષાવરને પણ કનરિોલ બલષાસટ દ્ષારષા 
તોડી પડષાશે. આ કષામગીરીનષા કષારણે 
ટષાવરની આસપષાસનષા મષાત્ર 50 મીટરનષા 
ચવસતષારમષા ંજ ધળૂની ડમરી ઊડશ ેઅને 
પષાિં-દસ ચમચનટ મષાટે વટંોચળરષા જવેું 
હવષાનંુ દબષાણ સજા્યઈ શકે છે. જથેી ધળૂની 
ડમરી ઊડવષાની સંભષાવનષાઓનષા કષારણે 
આજબુષાજમુષંા રહેતષા લોકોએ ઘરનષા બષારી-
દરવષાજા બંધ રષાખવષા જોઇએ. આ ચસવષાર 
તેની કોઇ મોટી અસર જોવષા મળશ ેનહીં. 
જથેી ખોટી અફવષામષા ંઆવરષા વગર કે ડર 
રષાખવષાની જરૂર નથી.
રહે્ી કડસેમબરના રોજ બે 
કુમ્ંગ ટાિર આ રીતે જ તોડી 
રડાયા હતા
સુરત શહેરનષા ઉત્રષાણ પષાવર હષાઉસનષાં બંધ પડેલષા કુચલંગ ટષાવરને તોડી પષાડવષા જે ટેકક્ક ઉપરોગ થઇ રહી છે, તે ટેકક્કનો અગષાઉ સને-2019ની પહેલી દડસેમબરનષા રોજ પષાટનગરમષાં થરો હતો. ગષાંધીનગરનષા પષાવર હષાઉસનષા 118 મીટર ઊંિષા ટષાવર મષાટે આ જ કંપનીએ ઓપરેશન પષાર પષાડ્ું હતું.

િાગરાિાં િીજળી...
તરેજ ખેતીના પાકન ે ભાર ે નકુસાન 

થાય તવેી સંભાવના જોતો ખેતીવાિી 
ક્વભાગ ે સરવ ે પણ શરૂ કરી દીધો છે.  
વાગરા પથંકરાં બપોરના સરય ેએકાએક 
વાતાવરણરાં પલટો આવતાં વરસાદ પડો 
હતો. તો બીજી તરફ વાગરાના બદલપરુા 
ગાર ે50 વષથીય ક્દનશે ગોરધન વસાવા 
આબંલીના ઝાિ નીિ ેઆરાર કરતા હતા. 
એવા સરય ેઆબંલીના ઝાિ પર વીજળી 
પિતાં ક્દનશેના શટ્ટ અન ેગજંીનો ભાગ 

બળી ગયો હતો. આથી 108 રારફત ે
વાગરા સારૂક્હક આરોગય કેનદ્રરાં ખસેિાયો 
હતો. જયાં તપાસ દરક્રયાન તરેને 
સારાનય ઇજા થઈ હોવાનુ ંજાણવા રળયુ ં
હતુ.ં સુરત: રાંિવી તાલુકારાં વાવાઝોિા 
અન ેકિાકાભિાકા સાથ ેકરોસરી વરસાદ 
પિતાં ઠેર ઠેર પાણી પાણી થઈ ગયુ ંહતુ.ં 
સુરત ક્જલલાના રહુવા તાલુકારાં બપોર 
બાદ ગાજવીજ સાથે અિાનક કરોસરી 
વરસાદ વર્યો હતો. કિાકાભિાકા સાથે 
વરસાદી પિતાં રાગયો ઉપર પાણી પાણી 
થઈ ગયા હતા. જરેાં વલસાિ ક્જલલાના 
કપરાિા તાલુકાના અંતરરયાળ ક્વ્તારોરા 
ભરઉનાળે ધોરધખતા તાપ વચ્ ેશક્નવારે 
અિાનક ધોધરાર વરસાદ વરસતા 
ધરતીપતુ્રો દોિતા થયા હતા, ઉપરાંત 
ધરરપરુ તાલુકાના અંતરરયાળ ક્વ્તારનાં 
ગિી, ક્બલધા, હનરતરાળ, રોલવરેી, 
જારલીયા, રારાભાિા સક્હતના આઠ 
જટેલાં ગારરાં કરોસરી વરસાદ પિયો 
હતો. જયાર ેવાંસદા પથંકરાં બપોરબાદ 
વાદળછાયુ ં વાતાવરણ રહંુ્ હતંુ. અને 
અિાનક વાતાવરણરાં પલટો આવી 
આકાશરાં કાળા િીબાંક વાદળો અને 
ગાજવીજ સાથે વરસાદ તટુી પડો હતો. 
શક્નવાર ેહથોિા, કઠવાિા અન ેકોસંબા 
પથંકરાં બપોર ેભાર ેબફારા બાદ રાવઠુિં 
થયુ ંહતુ.ં 

જયાર ે કોસંબારાં બરફના કરા સાથ ે
કરોસરી વરસાદ તટૂી પડો હતો. કોસંબા 
ક્વ્તારરાં કિાકાભિાકા સાથ ે થયલેા 
15થી 20 ક્રક્નટ સુધી વરસાદ પિવાની 
સાથોસાથ કરા પડા હતા. આ સ્થક્તરાં 
એક તરફ શેરિીની કાપણી િાલી 
રહી છે, હવારાન ક્વભાગની 
આગાહીન ેલઇન ેવયારા, સોનગઢ 
સક્હત સરગ્ર તાપી ક્જલલારાં 
બપોર બાદ રીની વાવાઝોિુિં 
ફંુકાવાની સાથે વરસાદી રાહોલ 
છવાયો છે. કાળારિબાંગ વાદળો 
ઘરેાઈ જતાં સાંજ ે જ રાક્ત્રનો 
આભાસ થયો હતો. છેલલાં બે 
ક્દવસથી સાંજ પિતાં જ એકધારો 
વરસાદ પિતો હોવાથી ખેિૂતોની 
ક્િતંારાં વધારો થયો છે. 

્ુરત શહેર 
અને વિલ્યામયાં 

કોરોનયાનયાં 12 કે્
સુરત: છેલલા 2 ક્દવસથી 

શહેરરાં કોરોનાના કેસ િબલ 
રિક્જટરાં નોંધાયા હતા. 
જયારે શક્નવારે આ આંકરાં 
ઘટાિો નોંધાયો હતો. શક્નવારે 
શહેરરાં કોરોનાના નવા 9 કેસ 
નોંધાયા હતા, જેરાં વરાછા-એ, 
રાંદેર અને અઠવા ઝોનરાં 
એક-એક કેસ, વરાછા-બી 
અને કતારગાર ઝોનરાં 3-3 
કેસ નોંધાયા હતા. શહેરરાં 
હાલ 45 એસકટવ કેસ છે અને 
હોસ્પટલરાં એકપણ દદથી 
દાખલ નથી. તરાર દદથીઓ ઘરે 
આઈસોલેશન હેઠળ સારવાર 
લઈ રહ્ા છે. સુરત:આજે સુરત 
ક્જલલારાં કોરોનાના વધુ ૩ કેસ 
નોંધાયા હતાં. જેરાં રાંિવીરાં 
એક તેરજ પલસાણારાં બે કેસ 
નોંધાયા હતા. તેરજ ક્જલલા 
ક્વ્તારરાં આજરોજ એક દદથીને 
રિ્િાજ્મ કરવારાં આવયા હતા. 
આ સાથે ક્જલલારાં એસકટવ કેસ 
નો આંકિોિો ૧૫ થઈ ગયો છે.

્વચન જીઆઈડી્ીમયાં 8 િર્યની બયાળકી પર 
બળયાતકયાર ગુજારનયાર નરયાધમને પયાંચ િર્યની કેદ

સુરત : સક્િન જીઆઇિીસી 
પોલીસ ્ટેશન ક્વ્તારરાં રળૂ 
રધયરિદશેનુ ં શ્રરજીવી પરરવાર 
રહેતુ ં હતુ.ં પરરવારન ે સંતાનરાં 
8 વષ્મની દીકરી અન ે6 વષ્મનો 
દીકરો છે. 8 ઓગ્ટ 2021ના 
રોજ સવાર ે ક્પતા નોકરી પર 
ગયા હતા. રાતા ઘરરાં ઘરકાર 
કરતી હતી. દીકરો અન ેદીકરી 
ઘર પાસે રહેતા ઉપનેદ્ર ભીરલ 
સહાનીના ઘરરાં રોબાઈલ જોતાં 
હતા. દરક્રયાન નરાધર ઉપનેદ્ર 
સહાની આઠ વષ્મની બાળકી પર 
બળાતકાર ગજુાયયો હતો. શરૂરાં 
બદનારીના િરથી રાતાએ કોઈને 
કાંઈ કહંુ્ નહતુ.ં પરતં ુિાલીના 

રાક્લકન ે બનાવની જાણ થતાં 
તરેણ ે પોલીસ ફરરયાદ કરવાનું 
કહેતા રાતાએ નરાધર ઉપનેદ્ર 
સહાની (34 વષ્મ) ક્વરદુ્ધ સિઇન 
જીઆઈિીસી પોલીસ ્ટેશનરાં 
બળાતકારની ફરરયાદ નોંધાવી 
હતી. પોલીસે આરોપી ઉપનેદ્ર 
સહાનીની ધરપકિ કરી કોટ્ટરાં 
િાજ્મશીટ રજ ુકરી હતી. આજરોજ 
આ કેસ િાલી જતા સરકાર તરફે 
એિવોકેટ ક્દપશે દવએે ધારદાર 
દલીલો કરીન ેસજાની રાંગ કરી 
હતી. બંન ેપષિની દલીલોના અંતે 
કોટડે આરોપીન ે કસુરવાર ઠેરવી 
પાંિ વષ્મની કેદની સજા અન ે૧૦ 
હજારના દિંની સજા ફટકારી હતી.


