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જિલ્લાનલા સમલાચલારો નવસારીના કચરાના ધુમાડાથી 
જલાલપોરમાં ગૂંગળામણ

બંદરરોડ પરના કચરાના ધુમાડાના ગોટેગોટા રાત્રે જલાલપોરમાં પ્રસરાયા
ભાસ્કર ન્યૂઝ | નવસારી
નવસારી શહરેનો ઘન્કચરો જ્ાાં 

ઠલવા્ છ ે એ બાંદરરોડ ઉપર ્કચરો 
બાળવાન ે્કારણ ેતનેો પ્રદષુિત ધમુાડાનો 
ભોગ નજી્કના જલાલપોર ષવસતારના લો્કો 
બની રહ્ા છ.ે 

નવસારી શહરેનો મોટાભાગનો 
ઘન્કચરો શહરેના પષચિમ ષવભાગમાાં 
આવલેા બાંદર રોડ ઉપર ઠાલવવામાાં આવે 
છ.ે બાંદરરોડ ઉપર ઘન્કચરો ઠાલવવાના 
મદુ્ ેપાાંચ્ેક વિ્ષ અગાઉ બાંદરરોડ-રા્ચાંદ 
રોડના લો્કોએ આંદોલન પણ ્ક્ુું હતુાં. 
જો્ક ે પાષલ્કાના આશ્ાસનન ે ્કારણે 
આંદોલન થમી ગ્ુાં હતુાં.  

નવસારી પાષલ્કા શહરેનો જ ેઘન્કચરો 
બાંદરરોડ ઉપર ઠાલવે છ,ે એ ્કચરો સળગતો 
પણ જોવા મળ ેછ.ે ષદવસ ેઉપરાાંત ખાસ 
્કરીન ેરાષરિના સમ્ ે્કચરો સળગાવવાને 
્કારણ ે ધમુાડાના ગોટગેોટા નજી્કના 
ષવસતારમાાં ફેલા્ છ.ે ્કચરામાાં મૃતપશઓુ 

સષહત અન્ેક ્કોહવાટ ધરાવતી વસતઓુ 
બળવાને ્કારણે પ્રદષુિત ધમુાડો નજી્કના 
જલાલપોર તથા જલાલપોર રોડ ષવસતારમાાં 
આવલેી માનવ વસાહતમાાં જા્ છ.ે 
રાષરિના સમ્ ેસસથષત વધ ુષવ્કટ બન ેછ.ે 
બાંદરરોડન ેલાગ ુજલાલપોર રોડના ્કટેલા્ક 
ષવસતારમાાં તો લો્કો રાષરિએ બારણા પણ 
બાંધ રાખ ેછ.ે અગાઉ આ સમસ્ા ચચા્ષસપદ 
બની હતી. હવ ેપનુ: આ મામલો પ્ર્કાશમાાં 

આવ્ો છ.ે જલાલપોરના સામાષજ્ક ્કા્્ષ્કર 
પરરમલ નાનભુાઈ પટેલે આજે સોમવારે 
આા ્કચરાના ધમુાડાન ે્કારણ ેજલાલપોર 
ષવસતારમાાં પદેા થતી સમસ્ાની રજયૂઆત 
નવસારી પાષલ્કામાાં પણ ્કરી છે. પાષલ્કા 
ધમુાડો ન રો્ક ે તો આંદોલન ્કરવાની 
ચીમ્કી પણ આપી છ.ે પરરમલ પટલે આ 
મામલો ્કલે્કટરાલ્ તથા ગજુરાત પ્રદિુણ 
્કટં્ોલ બોડ્ડમાાં પણ લઈ જઈ રહ્ા છ.ે

કસટોડડરલ ડેથ અનરે શિિુઓના 
મોત અંગરે કોંગ્રેસનો મોરચો

નવસારી કલરેકટરનરે કોંગ્રેસ અગ્ણીઓએ રજૂઆત કરી
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દાહોદ ષજલલાના જસેાવાડા પોલીસ 
સટશેનમાાં થ્લેા ્કસટોરડ્લ ડથે તથા 
અમદાવાદ ષસષવલમાાં થ્લેા નવજાત 
ષશશઓુના મોત સાંદભભે ્કોંગ્સેે 
સોમવાર ેમોરચો ્કાઢી નવસારીમાાં 
સર્કારની નીષતરીષત સામ ે ષવરોધ 
નોંધાવ્ો હતો. 

નવસારી ષજલલા ્કોંગ્સે 
સષમષતના પ્રમખુ ધમભેશ જ.ે પટેલની 
આગવેાનીમાાં ્કોંગ્સેના આગવેાનો, 
્કા્્ષ્કરોનો મોરચો આજ ેસોમવારે 
નવસારી ્કલ્ેકટરાલ્ પહોંચ્ો હતો. 
્કલ્ેકટરાલ્માાં ્કલ્ેકટરને દાહોદના 
્કસટોરડ્લ ડથે તથા અમદાવાદમાાં 
નવજાત ષશશઓુના મોત સાંદભભે 
રજયૂઆત ્કરી હતી. 

્કોંગ્સે અગ્ણીઓએ જણાવ્ુાં ્કે 
દાહોદ ષજલલાના જસેાવાડા પોલીસ 
સટશેનના સટાફ દ્ારા ચીલા્કોટાન 

રહીશ ્કનશેભાઈનુાં મોત થ્ુાં છ.ે આ 
હત્ા થઈ છ ેઅન ેજવાબદારો સામે 
હત્ાનો ગનુો દાખલ ્કરવો જોઈએ. 
રાજ્માાં પોલીસની ભયૂષમ્કા રક્ષ્કના 
બદલ ેભાજપના ઈશાર ે દમન ્કરી 
ગાંભીર ઘટના બની રહી છ.ે મોટા 
પ્રમાણમાાં રાજ્માાં ્કસટોરડ્લ ડથેની 
ઘટના બની રહી છ.ે ્કોંગ્સે ેઆ ઉપરાાંત 

અમદાવાદ ષસષવલ હોસસપટલમાાં મોટા 
પ્રમાણમાાં નવજાત ષશશઓુના થઈ 
રહલેા મૃત્ુન ેપણ ગાંભીર ગણાવી 
આ મદુ્ ેતપાસ ્કરવાની માગ પણ 
્કરી હતી. અહી ં ઉલલખેની્ છ ે્કે 
હાલ ચયૂાંટણી આચારસાંષહતા અમલી 
બની ગઈ હો્ ્કોંગ્સેીઓએ મોટો 
સયૂરિોચ્ાર ્ક્યો ન હતો.

નવસારી ્કલે્કટરાલ્માાં ્કોંગ્ેસનો મોરચો.

બરોડા ધુુશલરા એસટી 
બસ-કાર વચ્રે અકસમાત: 

1નું મોત, 39નરે ઇજા
અકસમાતમાં સુરત, બરોડા અને અંકલેશ્વરના 16 મુસાફરો ઇજાગ્રસત
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મહારાષ્ટ્ના સાક્ી તાલુ્કાના ઘોળડે ગામ 
નજી્ક સુરત ધુષલ્ા હાઇવે પર સોમવારે 
બપોરે ઘુષલ્ા ડેપોની બરોડા જતી એસટી 
બસ અને ્કાર વચ્ે અ્કસમાત થ્ો હતો. 
જેમાાં ્કાર ચાલ્કનુાં મોત થ્ુ હતુાં. જ્ારે 
્કારમાાં સવાર 3 સભ્ો તેમજ એસટી બસમાાં 
સવાર 36 મુસાફરો મળી ્કુલ 39ને ઇજા થતાાં 
સારવાર અથભે હોસસપટલમાાં ખસેડા્ા હતાાં.  
ઘટનાની જાણ થતાાં મોટી સાંખ્ામાાં લો્કો 
દોડી આવી ઇજાગ્સતોને બહાર ્કાઢી સારવાર 
માટે ઇમરજનસી અને ખાનગી વાહનોમાાં લઇ 
જવા્ા હતાાં.  

સોમવારે બપોરે બે ્કલા્કે નવાપુર ખાતે 
રહેતા ભટૂ રષતલાલ અગ્વાલ પોતાની વેગન 
આર ્કાર એમ એચ 20 બીએન 2998 લઇ 
પરરવાર સાથે ધુષલ્ા જઇ રહ્ા હતા. ધુષલ્ા 
ષજલલા સાક્ી તાલુ્કાના ઘોળદે ગામ નજી્ક  
સામેથી પયૂરપાટ આવતી ધુષલ્ા ડેપોની 
ધુષલ્ા-બરોડા સર્કારી બસ એમ.એચ 20 
બીએલ 2597 સાથે ્કાર ધડા્કાભેર અથડાતાાં 
્કાર રિણ ચાર પલટી ખાઇને ખેતરમાાં ઘુસી ગઈ 
હતી. લગભગ 10-20 ફૂટ જેટલી ઘસડાઇ 
હતી. જ્ાાંરે બસ રસતાની બાજુમાાં મોટો ખાડો 

હોવાથી પલટી મારી ગઇ હતી. જેના ્કારણે 
ઇજાગ્સત મુસાફરીની સાંખ્ા વધી ગઈ. આ 
્કારમાાં ચાલ્ક ઇમ્ાણ હમીદ ્કા્કર (30)નુાં 
ઘટનાસથળે મોત થ્ુ હતુાં. ્કારમાાં સવાર રિણને 
ગાંભીર ઇજા થઇ હતી. આ બનાવની વા્ુવેગે 
ધુષલ્ા સુરત હાઇવે ઉપર આવેલા ઘોળડેમાાં 
વાત પ્રસરી જતાાં ગામમાાંથી મોટી સાંખ્ા લો્કો 
સથળ પર ધસી આવ્ા હતા. 108, ્કાર, રરક્ષા, 
મોટરસા્્કલ ગમે તે સાધનથી ઇજાગ્સત 
મુસાફરીને સર્કારી હોસસપટલમાાં ખસેડવામાાં 
આવ્ા હતાાં. એ્ક ્કલા્ક સુધી હાઇવે પર 
ટ્ારફ્ક જામ થઈ ગ્ો હતો. 

ખેતરમાાં ઘુસી ગ્ેલી ્કારમાાંથી મૃતદેહને 
બહાર ્કાઢવા લો્કોએ ઘણી મહેનત ્કરી હતી. 
એ્ક ્કલા્ક સુધીની જહેમત ્કરવી પડી હતી. 
ચાલ્કનો મૃતદેહને પોસટ મોટ્ડમ માટે સાક્ી 
સર્કારી દવાખાનામાાં લઇ જવા્ા હતા.

કેવી રીતરે અકસમાત સજયારો  
ધુષલ્ા સુરત હાઇવે ઉપર રસતા નવષનમા્ષણ 
્કામ ચાલી રહ્ુાં છે. એ્ક તરફથી વાહન 
વ્વહાર ચાલુ છે. બીજા તરફ બાાંધ્કામ 
ચાલે છે.એ્ક જ રસતો ચાલુ હોવાથી બસ 
અને ્કારની સામસામે ટક્કર થઈ હતી.  ્કાર 
ખેતરમાાં રિણ ચાર પલટી ગઈ હતી.

સોશિયલ મીડીયામાં જાશિ શિષયક કોમેન્ટ કરાિા SP ને રાિ
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નવસારીમાાં એ્ક મષહલાએ 
સોષશ્લ મીડી્ા ઉપર જાષત 
ષવિ્્ક ્કોમેનટ ્કરી તે પોસટ ્કરતા 
તેમની સામે એટ્ોસીટીની ફરર્ાદ 
નોંધવા ્કોટનષમલ ચાલના ્ુવાને 
ષજલલા પોલીસવડાને લેષખત 
રજયૂઆત ્કરતા ચ્કચાર મચી જવા 

પામી છે.
સામાન્ લો્કો સોષશ્લ 

મીડી્ાનો પોતાનો મત વ્્કત 
્કરવા આ સોષશ્લ મીડી્ાનો 
જ ઉપ્ોગ ્કરી રહ્ા છે. પરંતુ 
ઘણી વખત ઉતસાહના અષતરે્કમાાં 
સોષશ્લ મીડી્ામાાં એવી ્કોમેનટ 
થઈ જા્ છે જેનાથી ઘણી વખત 
મુશ્કેલી ઉભી થઇ જા્ છે. 

હાલમાાંજ સોષશ્લ મીડી્ામાાં 
ભાજપ પાટીટીને લગતી પોસટ 
ઉપર જાષત ષવિ્્ક ્કૉમેનટ ્કરતા 
ષવવાદ સજા્ષ્ો છે. જાષત ષવિ્્ક 
્કૉમેનટ ને લઈ ્કોટનષમલચાલના 
પ્રષવણભાઇ ચૌહાણએ ષજલલા 
પોલીસવડાને લેષખત રજયૂઆત ્કરી 
ઘટતુાં ્કરી ્કા્્ષવાહી ્કરવા અનુરોધ 
્ક્યો છે.

નાનાપોંઢામાં કલરેકટર દ્ારા 
ઓવરલોડેડ ટ્રકો ડડટેઇન કરાઇ
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વલસાડ ષજલલા ્કલે્કટર  સી.આર.
ખરસાણની ્કપરાડા તાલુ્કાની 
મુલ્કાત દરષમ્ાન નાનાપોંઢા 
ખાતે બલે્કટ્ેપ ખનીજ ભરેલ બે 
ટ્્કોની તપાસ ્કરતા ષન્મ ્કરતાાં 
વધુ ઓવરલોડેડ જણાતા વાહન 
નાનાપોંઢા પોલીસ સટેશનમાાં જમા 
્કરાવ્ા હતા. જેને ખાણ ખનીજ 

ષવભાગ દ્ારા ્કા્દેસરની ્કા્્ષવાહી 
્કરી જપત ્કરવામાાં આવ્ા છે. જેમાાં 
ટ્્ક નાં DN-09-9333 વાહનમાાં 
10.435 મે.ટન ઓવરલોડેડ 
બલે્કટ્ેપ ખનીજ  સાથે આશરે  
રૂા.18 લાખ અને ટ્્ક નાં. GJ 15 
XX 6204 વાહનમાાં 6.61 મે.ટન 
ઓવરલોડેડ બલે્ક ટ્ેપ સાથેના રૂા.10 
લાખ મળી ્કુલ 28 લાખનો મુદ્ામાલ 
જપત ્કરવામાાં આવ્ો છે.

ઓવરલોડેડ ટ્રક સાથે કુલ રૂા. 28 લાખનો મુદ્ામાલ જપત
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દષક્ષણ અને મધ્ ગુજરાતમાાં ચાલુ 
વિભે ચોમાસાની સીઝનમાાં થ્ેલા 
પાછોતરા વરસાદને લઈને ડાાંગરના 
પા્કને મોટા પા્ે નુ્કશાન થવા સાથે 
ગત વિ્ષની સળખામણીમાાં ઉતપાદમાાં 
પણ નોંધપારિ ઘટાડો થ્ાનુાં નોંધા્ુાં 
છે. ત્ારે બીજી બાજુ ડાાંગરના ગત 
વિ્ષની સળખામણીમાાં ભાવ પણ 
ઓછા રહેવાની વાતે ખેડૂતો ષચાંષતત 
બની તત્કાષલ્ક અસરથી ટે્કાના 
ભાવે ડાાંગર ખરીદી ્કેનદ્ો શરૂ ્કરવા 
સાથે ્કપાસની માફ્ક સર્કાર બોનસ 
ચયૂ્કવે એવી ખેડૂતોએ માાંગ ્કરી છે. 

રાજ્ની સૌથી વધુ ડાાંગરની 
ખેતી દષક્ષણ અને મધ્ ગુજરાતમાાં 
થા્ છે. એ્ક મારિ દષક્ષણ 
ગુજરાતમાાં વિભે અંદાષજત 60 લાખ 
ગુણીથી વધુ ડાાંગરનુાં ઉતપાદન થા્ 
છે. ચાલુ વિભે ચોમાસાના અંતમાાં 
થ્ેલા વરસાદને લઈને ડાાંગરના 
પા્કને મોટી નુ્કશાની થવા સાથે જ 
પા્કનુાં 30 ટ્કા જેટલુાં ઉતપાદન ઓછુાં 
થવા ગતવિ્ષની સળખામણીમાાં મણ 
દીઠ 30 થી 40 રૂષપ્ા જેટલો ભાવ 
નીચો આવવાની વાતે ખેડૂતોએ 

આષથ્ષ્ક નુ્કશાની પણ સહન ્કરવી 
પડે તેમ છે. હજુ સુધી સર્કાર દ્ારા 
રાજ્માાં ડાાંગર ખરીદી ્કેનદ્ો શરૂ 
ન ્કરતા ખેડૂતો ખુલલા બજારમાાં 
વેપારીઓને વેચાણ ્કરવાની ફરજ 
પડતા ખેડૂતોની મજબુરીનો ગેરલાભ 
ઉઠાવી વેપારીઓ ટે્કાનાભાવ ્કરતા 
ઓછી ર્કમ ચયૂ્કવી ડાાંગરની ખરીદી 
્કરી ખડૂતોનુ સોિણ ્કરી રહ્ા છે. 

સહ્કારી ષમલોના વહીવટ 
્કતા્ષઓની વેપારીઓ સાથેની 
સાઠગાાંઠમાાં ખેડૂતોનુાં શોશણ છે. 
નોંધની્ બાબત મુજબ સહ્કારી 
માંદરીઓમાાં પા્કની આવ્ક સામે 
સર્કાર દ્ારા હજી રાજ્માાં ખરીદ 
્કેનદ્ો શરૂ ન ્કરતા માંડળીઓ પણ 
ત્કલીફમાાં મુ્કાઈ છે.  હાલના તબક્કે 
ઉત્તર ગુજરાતમાાં ્કપાસ પ્કાવતા 
ખેડૂતોની પણ દષક્ષણ ગુજરાતના 
ખેડૂતો જેવી હાલત થતા સર્કારે 
ટે્કાના ભાવ સાથે 500 રૂષપ્ા જેટલુાં 
બોનસ જાહેર ્ક્ુું છે ત્ારે ્કપાશની 
માફ્ક ડાાંગર પર પણ ્કવીનટલે 150 
રૂષપ્ા સુધી બોનસ આપવા સાથે 
રાજ્માાં ટે્કાનાભાવે સાથે ખરીદ 
્કેનદ્ો શરૂ્કરવા ખેડૂતોએ અને ખેડૂત 
સમાજની સર્કાર સામે માાંગ ્કરી છે.

ડાંગરના ખરીદ કેન્દ્ો િરૂ 
કરી બોનસ આપો

કવીનટલે 150 રૂક્પ્ા સુધી બોનસ આપવું જરૂરી
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બીલીમોરા નજી્કના ખાપરવાડા 
ગામે રહેતી 20 વષિ્ષ્ ્ુવતી પર 
ગત 31.10.2013 નાાં રોજ આજથી 
ચાર વિ્ષ પહેલા ્કોઇ અજાણ્ાએ 
જોરાવાસણ રેલવે સટેશનની પાસે 
ચી્કુવાડીમાાં બળાત્કાર ગુજા્ા્ષ બાદ 
તેની ્કરપીણ હત્ા ્કરી નાાંખી હતી. 
જે પ્ર્કરણમાાં સમગ્ દષક્ષણ ગુજરાતમાાં 
હાહા્કાર મચી જવા પામ્ો હતો. 
પોલીસે આ ્કેસને ઉ્કેલવા તેમની 

તમામ તા્કાત ઝો્કી દીધી હતી. 
તેમ છતાાં પોલીસને સફળતા મળી 
ન હતી. નામદાર ગુજરાત હાઇ્કોટ્ડ 
દ્ારા પરીજનોની માાંગણી ધ્ાને લઇ 
તેની તપાસ સીઆઇડી ક્ાઇમને સોંપી 
હતી. ત્ારે ઘણા લો્કોના ડીએનએ 
ટેસટ પણ ્કરવામાાં આવ્ા હતા. 
સથળનુાં ઝીણવટભ્ુ્ષ નીરીક્ષણ સથળ 
પરથી મળેલ મુદ્ામાલ ષવગેરેની 
તપાસ ઘણા લો્કોના લોહીના નમુના 
પણ લેવા્ા હતા. છતા 4 વિ્ષ બાદ 
હજુ પણ ્કેસ વણ ઉ્કેલ્ો છે.

ખાપરવાડાની રુવતીનો રરેપ 
વીથ મડ્ડર કેસ હજુ વણ ઉકેલરો

ચયૂંટણીને અનુલષિીને દમણ તરફથી આવતા વાહનોનું ચેકકંગ

વાપી નજી્ક દમણથી મોરાઇ તરફ આવતા વાહનોનુાં પોલીસ ષવભાગ દ્ારા સઘન ચે્કીંગ હાથ ધરવામાાં આવી રહ્ુાં 
છે. એ્ક તરફ ચયૂાંટણીના માહોલના ્કારણે સોમવારે વાહનોનુાં ચે્કીંગ ્કરતાાં જોવા મળ્ા હતાાં.

જોળવાનાં રુવકનરે 
કરંટ લાગતા મોત
બારડોલી | પલસાણાના જોળવા 
ગામ ે્ વુાન આંગણામાાં પાણી છાટતી 
વખતે  વીજ થાાંભલા પર પાણી 
છાાંટી દતેા વીજ ્કરટં લાગતા મોત 
થ્ ુહતુાં. જોળવા ગામ ેભરવાડની 
ચાલમાાં રહતેા બીરનેદ્ નથનુી 
શમા્ષ(22) રષવવાર ે સાાંજ ે ઘરના 
આંગણામાાં પાણી છાાંટતો હતો. આ 
સમ્ે  અચાના્ક પાણી નજી્કમાાં વીજ 
થાાંભલા પર પણ છાાંટતા ્વુાનને 
્કરટં લાગ્ો હતો. જથેી તાત્કાષલ્ક 
સારવાર માટ ેહોસસપટલમાાં ખસડેા્ો 
હતો. જ્ાાં ફરજ પરના તબીબ ેમૃત 
જાહરે ્ક્યો હતો. પલસાણા પોલીસે 
અમોતનો ગનુો નોંધી આગળની 
તપાસ હાથ ધરી છ.ે

શવધાનસભા ચૂંટણીના ખચયા 
ઉપર દરેખરરેખ સંદભભે બરેઠક
વલસાડ | ભારતના ચયૂાંટણીપાંચે ગુજરાત ષવધાનસભા 
સામાન્ ચયૂાંટણી-૨૦૧૭ જાહેર ્કરતા આદશ્ષ આચારસાંષહતા 
અમલમાાં આવી છે. ષજલલામાાં ન્ા્ી, ષનષ્પક્ષ અને મુ્કત 
વાતાવરણમાાં ્ોજા્ તે માટે ષજલલા ચયૂાંટણીતાંરિ દ્ારા 
ષવષવધ ટીમોની રચના ્કરી ્કા્્ષરત ્કરી દેવામાાં આવી  છે.  
વલસાડ ષવધાનસભાની પાાંચે્ બેઠ્ક ષવસતારમાાં  ચયૂાંટણી  
ખચ્ષ ઉપર દેખરેખ અને ષન્ાંરિણ રાખી શ્કા્ તે માટે 
ષજલલા ચયૂાંટણી ખચ્ષ દેખરેખ અષધ્કારી અને ષજલલા ષવ્કાસ 
અષધ્કારી ગૌરાાંગ મ્કવાણાની અધ્ક્ષતામાાં ખચ્ષ ષનરીક્ષ્કો 
સાથે  ષજલલા પાંચા્તના સભાખાંડમાાં બેઠ્ક ્ોજાઇ હતી.

શજલલામાં લાઉડ સપીકરના 
ઉપરોગ અંગરે સૂચનાઓ જારી
વલસાડ | ગુજરાત ષવધાનસભાની સામાન્ ચયૂાંટણી-
2017ને અનુલક્ષીને ચયૂાંટણી તથા ષજલલાની ્કા્દો અને 
વ્વસથાની પરરસસથષતને ધ્ાનમાાં લેતાાં જાહેર સલામતી 
જાળવાના હેતુસર ષજલલા મેષજસટ્ેટ સી.આર.ખરસાણે 
તાત્કાષલ્ક અસરથી 20મી રડસેમબર, 2017 સુધી 
વલસાડ ષજલલામાાં જાહેર શાાંષત, સલામતી જાળવવા 
જાહેરમાાં ધરણાાં, ઘેરાવો ્કે ઉપવાસ ઉપર જવા ઉપર 
મનાઇ ફરમાવી છે. આ હુ્કમનો ભાંગ ્કે ઉલલાંઘન 
્કરનાર સામે ્કા્દેસરની ્કા્્ષવાહી હાથ ધરવામાાં 
આવશે, એમ પણ જણાવા્ુાં છે.

શજલલામાં ચૂંટણી પ્રશરિરા 
દરશમરાન ધરણાં ઉપર પ્રશતબંધ
વલસાડ | વલસાડ ષજલલામાાં ચયૂાંટણી પ્રષક્્ા દરષમ્ાન 
લાઉડ સપી્કરના ઉપ્ોગ અંગે અષધ્ક ષજલલા મેજીસટ્ેટ 
આઇ.જે.માલી દ્ારા ્કેટલી્ક માગ્ષદશ્ષ્ક સયૂચનાઓ એ્ક 
જાહેરનામા દ્ારા જારી ્કરાઇ છે. ચયૂાંટણી પાંચના આદેશ 
અનુસાર વલસાડ ષજલલાના સમગ્ ષવસતારમાાં ચયૂાંટણી 
પ્રચારના ્કોઇપણ હેતુ માટે લાઉડ સપી્કરના ઉપ્ોગની 
જરૂરી પરવાનગી મેળવી સવારના 6 વાગ્ાથી રાતના 
10 વાગ્ા સુધી જ તેનો ઉપ્ોગ ્કરી શ્કાશે. સવારના 6 
વાગ્ા પહેલા અને રાતના 10 વાગ્ા બાદ ઉપ્ોગ ્કરવા 
પર પ્રષતબાંધ ફરમાવા્ો છે.

વલસાડ શજલલામાં હશથરારબંધી
વલસાડ | ષજલલામાાં આગામી સમ્માાં આવતા ષવષવધ 
તહેવારોને ધ્ાને લેતાાં જાહેર શાાંષત અને સલામતી 
જળવાઇ રહે તે જરૂરી છે. જેને અનુલક્ષીને અષધ્ક ષજલલા 
મેજીસટ્ેટ આઇ.જે.માલીએ વલસાડ ષજલલાના સમગ્ 
ષવસતારમાાં તાત્કાષલ્ક અસરથી 9 નવેમબર, 2017 સુધી 
હષથ્ારબાંધીના હુ્કમ જારી ્ક્યો છે. જે અનુસાર શસરિો, 
દાંડા, તલવાર, ભાલા, સોટા, બાંદયૂ્ક, ચપપુ, છરા, લા્કડી ્કે 
શારીરર્ક ષહંસા પહોંચાડતી બીજી ચીજો લઇ જવા, સફોટ્ક 
પદાથ્ષ લઇ જવા અને અપમાન ્કરવાના ઇરાદાથી ષબભતસ 
સયૂરિો પો્કારવાની પર પ્રષતબાંધ ફરમાવા્ો છે.

વલસાડ શજલલામાં સભા 
સરઘસબંધી ફરમાવાઇ
વલસાડ | ષજલલામાાં આગામી સમ્માાં આવતા ષવષવધ 
તહેવારોને ધ્ાને લેતાાં જાહેર શાાંષત અને સલામતી 
જળવાઇ રહે તે જરૂરી છે. જેને અનુલક્ષીને અષધ્ક ષજલલા 
મેજીસટ્ેટ આઇ.જે.માલીએ વલસાડ ષજલલાના સમગ્ 
ષવસતારમાાં તાત્કાષલ્ક અસરથી 9મી નવેમબર,2017 સુધી 
ગેર્કા્દે ચાર ્કરતાાં વધુ માણસોની ્કોઇ સભા ્કરવા ્કે 
બોલાવવા ્કે સરઘસ ્કાઢવા પર પ્રષતબાંધ ફરમાવ્ો છે. 
આ હુ્કમ લગનના વરઘોડા, સમશાન ્ારિા, એસટી. 
બસમાાં, રેલવેમાાં મુસાફરી ્કરવા માગતા, માંષદર મસસજદ 
્કે દેવળમાાં પ્રાથ્ષના માટે જતી અગર સક્ષમ અષધ્કારીની 
લેષખત પરવાનગી મેળવનાર બોનાફાઇડ વ્ર્કત તેમજ 
સર્કાર દ્ારા આ્ોષજત ્કા્્ષક્મો તથા અષભ્ાનને લાગુ 
પડશે નહીં. આ આદેશોનો ભાંગ ્કરનાર સામે ્કા્દેસરની 
્કા્્ષવાહી હાથ ધરાશે.


