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ઝઘ�ડયાના લીંભેટમાં જમવા
બાબતે િદયરનો ભાભી, ભાઈ
અને ભ�ીજા ઉપર હુમલો

‘ભાભી જમવાનું બનાવે
છ�, થોડીવાર પછી
આવજે’ તેમ કહ�તાં
�દયર� હુમલો કય�

ઝઘ�ડયા: ઝઘ�ડયાના લ�ભેટ
ગામે �દયર� ભાભી પાસે જમવાનું
માંગતાં િપતરાઈભાઈએ જણાવ્યું
ક�, ‘ભાભી જમવાનું બનાવે
છ�, થોડીવાર પછી આવજે’ તેમ
કહ�તાં �દયર એકદમ ઉશ્ક�રાઇ
ગયો હતો. અને લાકડીના
સપાટા મારી ભાભી,ભાઈ અને
ભત્રી�ને માથાના ભાગે ઇ�
કરતાં લોહીલુહાણ થયા હતા. જેથી
િપતરાઈ ભાઈએ તેના ભાઇ િવ�દ્ધ
ફ�રયાદ ન�ધાવી છ�.
ઝઘ�ડયાના લ�ભેટ ગામે રહ�તા
અજુર્ન ગંભીર વસાવા મજૂરી કરી
પ�રવારનું ગુજરાન ચલાવે છ�. ગત
રોજ અજુર્નનો િપતરાઈ ભાઈ મહ�શ
તેના ઘર� આવ્યો હતો અને જમવાનું
માંગતો હતો. આથી અજુર્નભાઈએ

જણાવ્યું ક�, તારી ભાભી જમવાનું
બનાવે છ�. થોડીવાર પછી આવજે.
મહ�શ અજુર્નના ઘરના આંગણામાં
ઊભો રહી ગાળો બોલતાં અજુર્ને
ગાળો બોલવાની ના પાડી હતી.
આથી મહ�શે એકદમ ઉશ્ક�રાઈ જઈ
તેના ઘરમાંથી લાકડીનો સપાટો લઇ
આવી અજુર્નને માથાના ભાગે કાન
પાસે સપાટો મારી નીચે પાડી દીધો
હતો. આથી તેની પત્ની છોડાવવા
આવતાં તેને પણ તેના �દયર મહ�શે
માથાના ભાગે સપાટો મારી દ�તાં
લોહી નીકળ્યું હતું. ત્યારબાદ
અજુર્નનો છોકરો કાિતર્ક પણ તેના
મા-બાપને છોડાવવા આવતાં મહ�શે
કાિતર્કને ખભાના ભાગે સપાટો
મારી દીધો હતો. આથી ઇ�ગ્રસ્તોને
૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ મારફતે વાિલયા
સરકારી દવાખાના લઈ જવાયા
હતા. આ બાબતે અજુર્ને િપતરાઈ
ભાઈ મહ�શ રમેશ વસાવા િવ�દ્ધ
ઝઘ�ડયા પોલીસ મથકમાં ફ�રયાદ
ન�ધાવી હતી.

બુધવાર ૯ સપ્ટ�મ્બર, ૨૦૨૦

ATMના પાસવડ� હેક કરી બારોબાર નાણાં
તફડાવી લેતા બે શખ્સો પંજાબથી ઝડપાયા
એ.ટી.એમ.ના ડાયલર પાસે આઈબોલ વાઈફાઈ
ક�પનીનો ક�મેરો �ફટ કરી ગ્રાહકોના પાસવડર્
મેળવી નાણાંની ઉઠાંતરી કરતા હતા
૧૫.૮૫ લાખ �િપયાની ઉઠાંતરી કરનાર
રચપાલિસંગ બલદ�વિસંગ અને જશપાલિસંગ
કૌરસ�ગની લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ભ�ટ�ડાથી
ધરપકડ કરી

ભરૂચ: ભરૂચના ઝાડ��ર
રોડપરના એક એ.ટી.એમ.માંથી
સાઈબર ચાંિચયાઓએ 4 માચર્,
2020ના રોજ 1585500 રૂિપયાની
ચોરી કરી હતી. જે અંગન
ે ી ફ�રયાદ
ભરૂચના સી-�ડિવઝન પોલીસ
મથક� નોંધાઈ હતી. જેની તપાસ
ભરૂચ લોકલ �ાઈમ �ાન્ચને સોંપાઈ હતી. એલ.સી.બી.ની ટીમે એ.ટી.એમ.
અને તેની આસપાસના િવસ્તારમાં લાગેલા સીસીટીવી ક�મરે ાના ફૂટ�જ મેળવી
આઈ.ટી.ની ટીમને કામે લગાડી સાઇબર ચાંિચયાઓનું પગેરું મેળવવાનો
�યાસ ક્યો હતો. જેનો રેલો છ�ક પંજાબના ભટીંડા સુધી પહોંચ્યો હતો. જેના
આધારે લોકલ �ાઈમ �ાન્ચની ટીમે ભટીંડા પહોંચી ત્યાંથી રચપાલસીંગ
બલદેવસીંગ અને જશપાલસીંગ કૌરસીંગની ધરપકડ કરી હતી.

એટીએમમાંથી રૂિપયા તફડાવનાર ટોળકી જે એ.ટી.એમ.નો પાસવડ� સીસ્ટમ
ઓનલાઈન ન હોય તેવા એ.ટી.એમ.ને ટારગેટ કરી તેની રેકી કરતા હતા. એ.ટી.
એમ.ના ડાયલર પાસે આઈબોલ વાઈફાઈ ક�પનીનો ક�મેરો ફીટ કરી �ાહકોના
પાસવડ� મેળવી તેના �ારા નાણાંની ઉઠાંતરી કરતા હતા.

રચપાલિસંગ ATMના ક�શફીડર તરીક� કામ કરતો હતો
એટીએમ માંથી નાણાં તફડાવનાર ટોળકીનો રચપાલસીંગ અગાઉ પંજાબના
ભટીંડા ખાતે એસ.બી.આઈ. બેંકના એટીએમ મશીનોમાં ક�શ ફીડર તરીક� કામ
કરતો હતો. જેને લઈ તે મશીનમાં રૂિપયા ફીડ કરવાની પધ્ધિતથી વાક�ફ હતો.
અને એટીએમની આંટીઘૂંટી પણ જાણતો હતો. જે સમ� �કરણમાં સુ�ધાર તરીક�
કામ કરતો હતો.

�ડટ�ક્ટ થયેલા ગુના
* ઉત્તરાખંડના દહેરાદૂનમાં રચપાલસીંગ, ગગનસીંગ, અને લખવીંદરસીંગે ભેગા
મળી એ.ટી.એમ.માંથી 1.40 લાખની ચોરી કરી હતી.
* રાજસ્થાનના ગંગા નગરમાં એસ.બી.આઈ.ના એટીએમમાંથી રૂા.30 લાખની
ઉઠાંતરી કરી
* દહેરાદનના એસ.બી.આઈ.ના એ.ટી.એમ.માંથી રચપાલ તેના સાથીદારો સાથે
મળી રૂા.20 લાખની ઉઠાંતરી કરી હતી.
* પઠાણકોટના એ.ટી.એમ. તોડવાના �યાસમાં ગાડ� સાથે મારામારી થઈ હતી.
* રાજસ્થાનના કોટા મહાવીર નગરમાં એ.ટી.એમ.માંથી 11 લાખની ઉઠાંતરી
કરી હતી.

ક�પનીને બંધ કરાવવા આખા પાલેજ ગામની
માંગ, સરપંચ પ�રવાર ક�પનીની તરફ�ણમાં
આરીફખાં પઠાણે ક�પની
બંધ ન થાય તેવી
માંગ અને ક�પનીના
કમર્ચારીઓએ ક�પનીની
તરફ�ણ કરી સાંસદ
મનસુખ વસાવાને
આવેદન આપ્યું

અંકલેશ્વરના રસ્તા
ઉબડખાબડ હોવાથી
ટ�મ્પોમાંનાં �ડાં ફ�ટી જતાં
વેપારીને નુકસાન

અંકલે�ર શહેર નગરપાિલકા કચેરી
સામે ઉબડખાબડ માગર્ પરથી પસાર
થતાં એક ટ�મ્પોમાંથી �ડાંની �� પડી
હતી. જેના કારણે સેંકડો �ડાં માગર્
પર ફૂટતાં અનેક વાહનચાલકોને ભારે
અંકલે�ર: અંકલે�ર શહેરના હાલાકીનો સામનો કરવો પ�ો હતો.
માગ� અિત િબસ્માર બન્યા છ�. આથી ભરૂચી નાકા નજીક આવેલ માગર્

કડોદરામાં કોમ્પ્લેક્સના
પા�ક�ગમાંથી ચીટર ગેંગની કાર
િબનવારસી હાલતમાં મળી
પલસાણા : કડોદરા નગરમાં સરદાર
કોમ્પ્લેક્ષના પા�ક�ગમાં એક કાર કોઈ
િબન વરસી હાલતમાં મૂકી ગયું હતું. જે
અંગે દુકાનદારોએ કારના નંબર �ારા
એ�પ્લક�શન મારફતે તપાસ કરતા આ
કારનું રજીસ્��શન ‘ઝૂમ કાર’ નામની
કાર ભાડ� આપતી મુંબઈની એક ક�પનીની
હોવાનું જણાય આવ્યું હતું. સરદાર
કોમ્પલેક્ષમાં જ ગત 2019ના જાન્યુઆરી
મિહનામાં આ જ ઝૂમકાર લઈ બે અજાણ્યા
ચીટરો આવ્યા હતા અને જવેલસર્ પાસે
70 હજારની ખરીદી કરી ખાતામાં રૂિપયા
નાખવાનું કહી બેંકનો ખોટો મેસેજ
બનાવી પલાયન થઈ ગયા હતા જેથી ફરી
આજ �માણેની કાર કડોદરા િવસ્તારમાં
દેખાઈ આવતા દુકાનદારોએ ચીટર ગેંગ
ફરી અહીં સિ�ય થઈ હોવાની શંકા
વ્યક્ત કરી હતી અને કડોદરા પોલીસ
મથકમાં અરજી આપી યોગ્ય તપાસની
માંગ કરી હતી.

અને મકાન િવભાગની કચેરી ખાતે
અંકલે�ર-હાંસોટ િવધાનસભા યૂથ
કોં�ેસના �મુખ ભરત પરમાર સિહત
યૂથ કોં�ેસના કાયર્કરોએ આવેદનપ�
પાઠવી તાત્કાિલક માગર્નું સમારકામ
શરૂ કરવામાં નહીં આવે તો ચ�ાજામ
કરવાની ચીમકી આપી હતી.

ભ�ચ: પાલેજમાં �ફિલપ્સ
કાબર્ન દ્વારા થયેલા પ્રદૂષણના
િવવાદમાં ગામ આખું એક તરફ
પ્રદૂષણ ઓકતી ક�પનીને બંધ
કરવાની માંગ ઉઠાવી રહ્યા
છ�. જ્યાર� બી� તરફ ખુદ
સરપંચના પ�રવારના સભ્યએ જ
કમર્ચારીઓની આગેવાની લઈ
ક�પનીની તરફ�ણમાં દ�ખાવ કરી
સાંસદ મનસુખભાઇને આવેદન
આપવામાં મુખ્ય ભૂિમકા િનભાવતા
ગામમાં નવો િવવાદ છ�ડાયો છ�.
ત્રણ �દવસ પહ�લા પાલેજમાં
આવેલી �ફિલપ્સ કાબર્ન ક�પની

રાજપીપળા: િવ�ની સૌથી �ચી �િતમા ‘સ્ટ�ચ્યુ ઓફ
યુિનટી’ના લોકાપર્ણને આગામી 31 મી ઓક્ટોબર 2020ના
રોજ 2 વષર્ પુરા થશે અને 3 જા વષર્માં �વેશ કરશે.
પીએમ મોદીની સંભિવત ઉપ�સ્થિતમાં 31 ઓક્ટોબરના
રોજ ‘સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી’ ખાતે રાષ્�ીય એકતા િદવસની
ઉજવણી થશે. એ માટ� નમર્દા િજલ્લા વહીવટીતં� �ારા
તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છ�. કદાચ પીએમ
મોદીએ િદવસે ‘સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી’ �વાસીઓ માટ� ખુલ્લો
મુકવાની જાહેરાત પણ કરી શક� એવી સંભાવનાઓ રહેલી
છ�. હાલ કોરોના મહામારી ચાલી રહી છ� �વાસીઓના
સ્વાસ્થ્ય માટ� પીએમ મોદીના આગમન પહેલા ‘સ્ટ�ચ્યુ
ઓફ યુિનટી’ િવસ્તારને કોરોના મુક્ત બનાવવા માટ� તં�

‘મુંબઈમાં સારો ધંધો છ�, હીરા વેચાઈ જશે’
કહી વેપારી સાથે 14 લાખની છ�તરિપંડી
મુંબઈ કિમશનથી હીરા વેચતા
ઈસમે વેપારીના 2855 ક�ર�ટ
હીરા લીધા હતા

કામર�જ: વરાછા ખાતે રહીને હીરા લે-વેચનો
ધંધો કરતા ઈસમ પાસે કિમશનથી મુબ
ં ઈમાં
હીરા વેચવા લઈ જતા ઈસમે 2855 ક�ર�ટ
હીરાની �ક�મત 14 લાખ લઈ છ�તરિપંડી કરી
હતી.
વરાછા બરોડા િપ્રસ્ટ�જ પાસે મહ�શ્વરી
સોસાયટીમાં ઘનશ્યામભાઈ ધી�ભાઈ પટ�લ રહ�
છ�. જે હીરા લે-વેચનો ધંધો કર� છ�. હીરા ડુમસમગદલ્લા રોડ પર વેસમુ ાં �લી ર�િસડન્સીમાં
સી ટાવરમાં ફ્લેટ નં.1304માં રહ�તા સુનીલ
સમુદ્રસેન ઝવેરી દ્વારા મુબ
ં ઈ ખાતે વેચાણ કર�
છ�. હીરા વેચવા માટ� અડધો ટકા કિમશન
સુનીલને આપે છ�. સુનીલ ઝવેરીએ �ન્યુઆરી,
ફ�બ્રઆ
ુ રીમાં 1400 ક�ર�ટ હીરા વેચવા માટ�
આપ્યા હતા. પર�તુ કોરોના મહામારી આવતા

લોકડાઉન થઈ જતાં ધંધા બંધ થઈ ગયા હતા.
લોકડાઉન �હ�ર થતાં ઘનશ્યામભાઈ અબ્રામા
ખાતે આવેલા ફામર્ હાઉસ પર પ�રવાર સાથે
રહ�વા માટ� આવી ગયા હતા. જૂન મિહનામાં
મુબ
ં ઈ ખાતે હીરાનું માક�ટ શ� થઈ જતાં સુનીલે
જણાવ્યું ક�, મુબ
ં ઈમાં હીરાની �ડમાન્ડ સારી છ�.
માલ વેચવો હોય તો મને આપો. તેમ કહ�તાં જ
પગ નીચેથી જમીન સરક� ગઈ હતી. અગાઉ
આપેલાં 1400 ક�ર�ટ હીરાનું શું થયુ,ં તેમ કહ�તાં
વેપારીને વેચી દીધા છ�. પેમન્ે ટ થોડા સમય પછી
આવશે. બાદ 12મી જૂનના રોજ 1455 ક�ર�ટ
હીરા વેચવા માટ� 18000ની �ક�મતે આપ્યા હતા.
સુનીલભાઈએ ફોન કરતાં ગોળગોળ જવાબ
આપ્યા બાદ ફોન પણ �રસીવ ન કરતાં �બ�
બોલાવીને પૂછપરછ કરતાં વેપારીને આપ્યા છ�,
પર�તુ વેપારીનાં નામો ન આપીને 2855 ક�ર�ટ
હીરાની �ક�મત 14 લાખની છ�તરિપંડી કરી
િવશ્વાસધાત કરતાં કામર�જ પોલીસ મથકમાં
ફ�રયાદ ન�ધાવી હતી.

�ારા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી રહી છ�. સરદાર સરોવર
નમર્દા િનગમ િલિમટ�ડ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટ�લ
રાષ્�ીય એકતા �ષ્ટ �ારા SOU િવસ્તારમાં રાજ્યનો સૌથી
મોટો કોરોના ટ��સ્ટ�ગ ક�મ્પનું આયોજન કરાયું છ�.
ક�વ�ડયા ખાતે ફરજ બજાવતા �ત્યેક કમર્ચારીનાં કોિવડ
ટ�સ્ટ 9/9/2020નાં રોજ સવારે 8 કલાકથી 10 અલગ
અલગ ક�ન્�ો પર કરવાનો િનણર્ય નમર્દા િનગમના વહીવટી
સંચાલક અને ગુજરાત વન િવભાગના અિધક મુખ્ય સિચવ
ડો. રાજીવ ક�માર ગુપ્તાએ લીધો છ�. આ ટ�સ્ટ ઝુંબેશમાં
ક�વ�ડયા ખાતે ફરજ બજાવતા સરદાર સરોવર નમર્દા
િનગમ લી., સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી, વનિવભાગ ક�વ�ડયા,
ગુજરાત �વાસન િવકાસ િનગમ લી., GSECL, નમર્દા
િજલ્લા કલેકટર કચેરી તેમજ L&T અને ટનર્રનાં તમામ
કમર્ચારીઓ તેમજ અિધકારીઓ તથા માધ્યમ કમ�ઓ મળી
ક�લ 2602 કમર્ચારીઓને આવરી લેવાશે. આ ટ��સ્ટ�ગ માટ�
50થી વધુ મે�ડકલ ટીમને તૈનાત કરાઈ છ�.

અંકલે�રના મહાવીર એપાટ�મેન્ટમાં
મકાનમાંથી પોણા પાંચ લાખની ચોરી
મકાનમાિલક પ�રવાર સાથે સુરત જતાં
તસ્કરોને મોકળું મેદાન મળ્યું

અંકલે�ર: અંકલે�રની જીનવાલા હાઈસ્ક�લ સામે
આવેલા મહાવીર એપાટ�મેન્ટમાં એક બંધ મકાનને તસ્કરોએ
િનશાન બનાવી રોકડ રકમ અને સોના-ચાંદીના દાગીના
મળી ક�લ 4.72 લાખની માલમત્તાની ચોરી કરી ફરાર થઇ
જતાં શહેર પોલીસે તસ્કરોનું પગેરું મેળવવાની કવાયત
હાથ ધરી છ�.
�ાપ્ત માિહતી મુજબ અંકલે�રના િપરામણ નાકા નજીક
જીનવાલા હાઈસ્ક�લ સામે આવેલા મહાવીર એપાટ�મેન્ટમાં
મકાન નં.14માં રહેતા અતુલ મણીભાઈ શાહ મકાન બંધ
કરી પ�રવાર સાથે સુરત ખાતે ગયા હતા. સુરતથી પરત
આવ્યા બાદ મકાનના દરવાજાનો નક�ચો તૂટ�લો જોતાં
ઘરમાં તપાસ કરતાં �ણ જેટલી િતજોરી તૂટ�લી હતી. આથી
શહેર પોલીસને જાણ કરી હતી. અતુલ શાહે રોકડા રૂ.70
હજાર અને રૂ.4 લાખ 2 હજારના સોના-ચાંદીના દાગીના
મળી ક�લ રૂ.4.72 લાખની માલમત્તાની ચોરી અંગે શહેર
પોલીસ મથકમાં ફ�રયાદ નોંધાવી હતી. શહેર પોલીસે ગુનો
નોંધી તસ્કરોનું પગેરું મેળવવાની કવાયત હાથ ધરી છ�.

ભરૂચ: ભરૂચના શ�ક્તનાથ િવસ્તારમાં આખલા યુ� કરી રહ્યા
હતા. આ જંગ લાંબા સમય સુધી ચાલતાં આસપાસનો િવસ્તાર જાણે
આખલાઓએ બાનમાં લઈ લીધો હતો. આખલાઓને લડતા જોવા માટ�
લોકોનાં ટોળાં ભેગા થયાં હતાં.

ભરૂચના ગીત-સંગીત તેમજ કલાક્ષે�ે જોડાયેલા
કલાકારોનું કલેક્ટરને આવેદન
ભરૂચ: ગુજરાત કલા�ંદ સાથે જોડાયેલા અને સંગીતની કલા ક્ષે�ે સંકળાયેલા
કલાકારોએ ભરૂચ કલેક્ટરને આવેદન આપી અનલોક-4 તબ�ામાં ધાિમર્ક
તેમજ સાંસ્ક�િતક કાયર્�મો માટ� છ�ટછાટ આપવા માટ� માંગ કરી હતી. 6 મિહના
બાદ પણ વ્યવસાય પુનઃ શરૂ થવાના કોઈ આસાર નહીં દેખાતાં વ્યવસાિયકો
સરકાર સામે ગુહાર લગાવી રહ્યા છ�. હાલ આવનાર નવરાિ�ના આયોજન
અંગે પણ વધુ ખેલૈયાઓ ઉપ�સ્થત રહી શક� તેવી પરવાનગી આપવા િવનંતી
કરવામાં આવી છ�.

આમોદમાં અંદર�ાઉન્ડ ક�બલમાં ફોલ્ટ થતાં નવ
કલાક વીજળી ડ�લ રહેતાં લોકો બફારાથી અકળાયા
ભરૂચ: આમોદમાં સોમવારે સાંજથી અંદર �ાઉન્ડ ક�બલ ફોલ્ટ થતા લોકો નવ
કલાક સુધી અંધારપટ છવાયો હતો. ગરમીના કારણે ઉકળાટ અને બફારાથી
અકળાયા હતા તેમજ મંગળવારે સવારે પણ વીજ લાઇન બંધ રહેતા લોકોના
સરકારી કામો અટવાયા હતા. જોક� આમોદ દિક્ષણ ગુજરાત વીજ ક�પનીના
કમર્ચારીઓએ યુ�ના ધોરણે કામગીરી આરંભી એક્સ્�ા વીજ લાઇન ચાલુ કરી
આપી લોકોને રાહત આપી હતી.

ઉમરા ગામ પાસે ��ન અડફ�ટ� અજાણ્યા આધેડ પુરુષનું મોત
દેલાડ: ઓલપાડ તાલુકાના ઉમરા ગામની રેલવે ફાટકની બાજુમાં ��ક પરથી
૫૫ થી ૬૦ વષર્ની વયનો પુરુષ તા. ૭એ સોમવારે રા�ે ૧૦ થી ૧૧ કલાક
દરિમયાન ચાલતો ચાલતો પસાર થતો હતો તે દરમ્યાન ��નની અડફટ�
આવી જતાં તેનું સ્થળ પર મોત થયું હતું. જેની જાણ ભ�ક્તધારામાં રહેતા
સંયુક્તક�માર અરુણક�માર િસંગે સાયણ પોલીસને કરી હતી. ઘટના બાબતે
પોલીસે કાયદેસરની કાયર્વાહી હાથ ધરી છ�.

આઝાદીનાં 74 વષર્ બાદ પણ �રંગાપાદરમાં
મતદાન મથકની સુિવધા જ નથી
દ્વારા મોટા પાયે હવામાં કાબર્ન
ડસ્ટ છોડાતાં પાલેજમાં પ્રદૂષણ
ઉભું થયું હતું. જેના પગલે સ્થાિનક
રહીશોમાં રોષ ઉભો થયો હતો.
લોકોના સ્વાસ્થ્ય સામે ખતરો
ઉભો થતાં ક�પની સામે િવરોધનો
પ્રચંડ સુર પણ ઉઠ્યો હતો.
સ્થાિનક રહીશોએ ક�પનીના ગેટ
પાસે દ�ખાવ કરી પ્રદૂષણ ઓકતી
ક�પનીને બંધ કરવાની માંગ ઉઠાવી
હતી એટલુંજ નિહ� બી� �દવસે
િજલ્લા કલેક્ટરને આવેદન આપી
આ ક�પનીને બંધ કરવા માટ�ની

માંગ દોહરાવી હતી. તો બી�બાજુ
સરપંચ પ�રવારના સભ્યો કાબર્ન
ક�પનીની તરફ�ણમાં હોવાનું બહાર
આવ્યું છ�. પાલેજના આરીફખાં
િનઝામખાં પઠાણે આગેવાની
લઈ ક�પનીના કામદારોને સાથે
રાખી ક�પનીની તરફ�ણમાં દ�ખાવ
કયાર્ હતા. એટલું જ નિહ� તેમણે
ભ�ચના સાંસદ મનસુખભાઈ
વસાવાને પણ લેિખતમાં આવેદન
આપ્યું હતું. જેમાં ક�પની દ્વારા
ગામના લોકોને રોજગારી અપાતી
હોવાનો મુદ્દો આગળ ધય� હતો.

PM મોદીના સંભિવત આગમનને પગલે તં� સજ્જ ખેતી માટ� નવું મીટર મુકાય તે
પહે
લ
ાં
તસ્કરો
11
થાં
ભ
લાના
SOU િવસ્તારમાં રાજ્યનો મેગા કોરોના ટ�સ્ટ ક�મ્પ વીજવાયરો ચોરી ગયા

‘સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી’ િવસ્તારમાં 2602
કમર્ચારીના કોરોના ટ�સ્ટ (RTPCR)
કરાશે, �રપોટર્ PMOમાં મોકલાશે

ભરૂચના શ�ક્તનાથ િવસ્તારમાં 2 આખલા વચ્ચે
યુ� લાંબું ચાલ્યું, જોવા લોકોનું ટોળ�� ભેગું થયું

આરોપીઓ કઈ રીતે કરતા હતા ચોરી

�ફિલપ્સ કાબર્ન બ્લેક �ારા �દૂષણનો િવવાદ

અંકલે�રમાં માગ�ના ખસ્તા હાલ
તં�ને જગાડવા યૂથ કોં�ેસનું આવેદન

૭

વરસાદ થંભી ગયો છ�
ને વીજ તાર કપાતાં
પાક બચાવવા ખેડૂતની
મથામણ

હથોડા: કઠવાડા ગામે રહેતા ખેડ�તનું
ખેતર વેલાછા િસયાલજ માઇનોર
ઉપર આવેલું છ� જેનો સવ� નંબર 355
છ� જે ખેતર માટ� જીઈબીમાં પૈસા ભરી
નવા વીજ કનેક્શનની માંગણી કરાઈ
છ�. જીઈબી �ારા નવું મીટર મુકાય તે
પહેલા ખેતર નજીકથી પસાર કરવામાં
આવેલી વીજલાઈનના ૧૧ ગાળાના
એટલે ક� ૧૧ થાંભલાના વીજતારો
ચોર ચોરી જતા િવસ્તારના ખેડ�તો
માટ� આફત ઊભી થવા પામી છ�
કઠવાડા ગામે રહેતા ખેડ�ત અિમત
ક�માર કનકિસંહ વશીનું ખેતર વેલાછા
િસયાલજ રૂટની સબમાઈનોર ઉપર
આવેલું છ� પાણીની ખેંચ પડતા નવા
મીટરકનેક્શન જીઇબી �ારા મેળવવા
�ોસેસ કરતા હજી તો જીઇબી �ારા
મીટર મળ� તે પહેલા વીજલાઈનના
૧૧ ગાળાના વીજતારો રાિ�ના
સમયે તસ્કરો કાપીને લઈ જતા
િવસ્તારના ખેડ�તોમાં ફફડાટ ફ�લાઈ
ગયો છ� વીજતાર કપાતા અને બીજી
તરફ વરસાદ બંધ પડતાં ખેડ�તો
પોતાના અનમોલ પાકને બચાવવા

ઈ�ાહીમ કાનુ

માટ� મથામણ કરી રહ્યા છ� ત્યારે
જીઈબી તં� આ બાબતે પૂરતું ધ્યાન
આપે એવી ખેડ�તોએ માંગણી કરી છ�
અને આ બાબતે ગુજરાત િવ�ુતબોડ�
કોસંબા કચેરીના પણ લેિખતમાં જાણ
કરવામાં આવી છ�

સાગબારા: ડ��ડયાપાડાનું �રંગાપાદર ગામ આઝાદીનાં ૭૪ વષર્ પછી પણ
િવકાસથી વંિચત છ�. અહીં રોડ-રસ્તા તેમજ વીજળીને લઈ મોટી સમસ્યા તો
છ�. પરંતુ બીજી એક સમસ્યા ગામમાં મતદાન મથકને લઇને પણ છ�. આઝાદીનાં
વષ� બાદ પણ ગામમાં મતદાન મથક જ નથી. જેના કારણે ગામના લોકોએ
મતદાન કરવા માટ� �રંગાપાદર ગામથી સાત �કલોમીટર દૂર ચોપડી ગામે
�ાથિમક શાળાના મતદાનમથક પર મતદાન કરવા જવાની ફરજ પડ� છ�. જેમાં
આ બે ગામને જોડતા સાત �ક.મી.ના માગર્ની હાલત તદન િબસમાર છ�. અને
રસ્તા વચ્ચે મોટી ખાડી અને કોતરો આવેલા છ�, જેમાં ધસમસતા પાણી વહે છ�
અને જે કારણે બંને ગામ વચ્ચે સંપક� પણ તૂટી જાય છ�. આથી �ામજનો �ારા
મામલતદાર કચેરી ખાતે મામલતદારને અલગ મતદાન મથકની માંગણીને લઈ
અને આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું.

