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વલસાડ
દવવિ આરોગ્ સસંથાએ 

નોવલે કોરોના વા્રસને 
મહામારી તરીક ે જાહરે ક્યો 
છે. ત્ાર ે રાજ્ સરકાર ે પણ 
આગમચતેીના ભાગરૂપે 
સાવચતેીના પગલા ં લીધા છ.ે 
વલસાડ દજલલાના લોકોન ેનોવલે 
કોરોના વા્રસ રોગ સામ ેરક્ણ 
મળેવવા  અન ે તનેી જાણકારી 
મળી રહ ેત ેમાટ ેદજલલા કલકેટર 
સી.આર. ખરસાણ ેપ્રસે કોન્ફરન્સ 
્ોર્ હતી.

આ પ્રસે કોન્ફરન્સને 
સબંોધતા જણાવ્ંુ હતુ ંક,ે નોવલે 
કોરોના વા્રસ સામ ે રક્ણ 
મળેવવા સાવચતેીના પગલા ંસાથે 
લોકસહ્ોગ જરૂરી છ.ે વલસાડ 
દજલલામા ં અત્ાર સધુીમાં ૧૧ 
દશેોમાંથી ૭૬ દવદશેી વ્રકતઅો 

આવી છ.ે તમેની સપંણૂયા મડેીકલ 
તપાસ કરવામા ં આવી છ.ે 
વલસાડ દજલલામા ં એક પણ 
કેસ નોîધા્ો નથી. દજલલામાં 
જદુી જદુી જગ્ાએ ૧૦૦ જટેલા 
આઇસોલટેડે બડે તૈ્ ાર કરવામાં 
આવ્ા છ.ે જ્ાર ે ખાનગી 
હોસસપટલોમા ં પણ ૩૬ બડેની 
વ્વસથા કરવામાં આવી છ.ે 
રાજ્ સરકારની સચુના મજુબ 
શાળા- કૉલજેા, દસનમેા ઘરો બધં 
રાખવામાં આવ્ા છ.ે જ્ાં ભીડ 
વધ ુ થતી હો્ તવેી સસંથાઅો, 
ઇન્ડસટ્રીઅો, મોલ વગરેનેે 
સવસૈચછક રીત ેબધં રાખવા અપીલ 
કરવામાં આવી છ.ે નોવલે કોરોના 
વા્રસ સમગ્ર દદુન્ામા ંપ્રસરી 
રહ્ા છ ેત્ાર ેઆપણ ેપણ સતક્ક 
રહવેાની ખબૂજ જરૂર છ.ે આ એક 
સકં્રદમત રોગ છ,ે નોવલે કોરોના 

વા્રસથી બચવા દબન જરૂરી 
ઘરથી બહાર ન નીકળવા, હાથ 
દમલાવવાનુ ંટાળી નમસત ેકરવા, 
સાબથુી ક ેસનેીટાઇિશેનથી હાથ 
ધોવા, ભીડભાડ વાળી જગ્ાએ 
જવાનુ ં ટાળવા, ગમ ે ત્ાં ન 
થૂકંવા, ખાંસી ક ેછીકં આવ ેતો 
રૂમાલ રાખવા જણાવ્ુ ંહતુ.ં 

દજલલા દવકાસ અદધકારી 
અદપયાત સાગર ે રોગપ્રદતકારક 
શરકત અોછી હો્ તવેા 
વ્રકતઅોન ેખાસ કાળર્ રાખવા 
જણાવ્ુ ં હતુ.ં નોવલે કોરોના 
વા્રસ અંગ ેલોકો જાગૃત બન ેતે 
માટ ેઆંગણવાડીની બહનેો દ્ારા 
પ્રચાર કરીન ેજાગૃદત કળેવવામાં 
આવી રહી છ.ે જાહેરમા ંથકૂવા 
ઉપર દડંની કા્યાવાહી શહરેમાં 
નગરપાદલકા તમેજ ગ્રામ્કક્ાએ 
તલાટી દ્ારા કરાશ.ે

ધરમપરુ
ધરમપરુની મામલતદાર 

કચરેીમા ં કોરોના વા્રસ 
સબંદંધત દવદવધ દવભાગો સાથે 
મદદનીશ કલેકટરના અધ્ક્ 
સથાન ેબઠેક ્ોજાઇ હતી. આ 
બઠેકમાં દરકે ગ્રામપચંા્તમાં 
કોરોના અવરેનસે અંગનેા 
બનેરો લગાડવાની સાથે 
થંુકનારન ે દડં કરવા સદહતની 
સચૂના આપવામાં આવી હતી. 
ધરમપરુના મદદનીશ કલકેટર 
ડો. હસરત જાસસમનના અધ્ક્ 
સથાન ે ્ોજા્લેી કોરોના 
વા્રસ અંતગયાતની બઠેકમાં 
મદદનીશ કલકેટર દ્ારા દરકે 
ગામોમાં અવરેનસે અંગનેા 
બનેર લગાડવા જણાવ્ુ ં હતુ.ં 
અન ેથુકંનારન ેદડં કરવા તમેજ 
સટાફન ે ખદુનુ ં ધ્ાન રાખવા, 

રૂમાલ રાખવા સચૂન ક્ુું હતુ.ં 
અન ે મળેાવડાની પરદમશન 
મોકકૂફ રાખવા મામલતદારને 
સચૂન ક્ુું હતુ.ં મામલતદાર 
દ્ારા આરોગ્ દવભાગને 
આ્વુચેદદક ઉકાળાની વ્વસથા 
કરવામા ંઆવ ેએવુ ંસચૂના ક્ુું 
હતુ.ં આ બઠેકમા ં ઉપસસથત 
આરોગ્ દવભાગના તબીબે 
આઈસક્રીમ, ઠડંા પીણાન ેટાળવા 

જણાવી હૂફંાળુ ં પાણી પીવા 
દવસતૃત સમજણ આપી હતી.

ધરમપરુ નગરપાદલકા દ્ારા 
કોરોના વાઇરસન ેધ્ાનમાં રાખી 
અગમચતેીના ભાગરૂપ ેપાદલકા 
પ્રમખુ જ્દીપદસહં સોલકંી 
અન ે સીઓ જ.ેવી.પરમારના 
માગયાદશયાન હઠેળ નગરમાં 
રીક્ા ફરેવી માઇકના માધ્મથી 
સાવચતેીના સદંશેા સાથે 

અપીલ કરી જનહીતના દવદવધ 
પગલાંઓ ભરવામા ંઆવી રહા 
છ.ે નગરમા ં ડીડીટી પાઉડરનો 
છટંકાવ, ભીડભાડના સથળો પર 
બનેરો લગાવવા અન ેપમેફલટે 
દવતરણની કામગીરી હાથ ધરી 
છ.ે સાથ ે પાદલકા સચંાદલત 
સપોરસયા કલબ, લા્રિરેી, દજમ 
અન ે બાલમદંદરમાં પણ પ્રવશે 
હાલ ેમોકકૂફ રખા્ો છ.ે આ સાથે 

નગરમા ં આગામી 23 અને 
30 માચયા સોમવારે હાટબજાર 
બધં રાખવા અપીલ કરી છ.ે 
જનદહતમા ં જારી પમેફલટેમાં 
જાહરેમા ં થૂકંનારાન ે રૂદપ્ા 
500ના દંડનો પણ ઉલલેખ 
કરા્ો છ.ે બનેરોમા ં નોવલે 
કોરોના વા્રસ (COVID19)
ના લક્ણો, કન્ટ્રોલ રૂમના 
નબંર અન ે શ ુ કરવુ ં અન ે શું 

નહી ંકરવાની માદહતી દશાયાવતા 
બનેરો લગાડવાની કામગીરી 
હાથ ધરી છ.ે  તમેજ પાદલકા 
દ્ારા જ્ાં ભીડ વધ ુ થતી હો્ 
તવેી સસંથાઅો, ઇન્ડસટ્રીઅો, 
મોલ વગરેને ેસવસૈચછક રીત ેબધં 
રાખવા અપીલ કરવામાં આવી 
છ.ે નોવલે કોરોના વા્રસ 
સમગ્ર દદુન્ામા ંપ્રસરી રહ્ા છે 
ત્ાર ેઆપણ ેપણ સતક્ક રહવેાની 
ખબૂજ જરૂર છ.ે આ એક 
સકં્રદમત રોગ છ,ે નોવલે કોરોના 
વા્રસથી બચવા દબન જરૂરી 
ઘરથી બહાર ન નીકળવા, હાથ 
દમલાવવાનુ ંટાળી નમસત ેકરવા, 
સાબથુી ક ેસનેીટાઇિશેનથી હાથ 
ધોવા, ભીડભાડ વાળી જગ્ાએ 
જવાનુ ં ટાળવા, ગમ ે ત્ાં ન 
થૂકંવા, ખાંસી ક ેછીકં આવ ેતો 
રૂમાલ રાખવા જણાવ્ંુ હતુ.ં 

વલિાિ દજલલા્મા ંએક પણ કિે નદહઃ દવિશેથી 
આવેલા ૭૬ વરડકતઅોની ્મિેીકલ તપાિ કરાઇ વલસાડ

વલસાડ દજલલા અદાલત 
તેમજ તાબા હઠેળની તમામ 
કોટ્ટમાં કોરોના વાઇરસના 
સકં્રમણન ે ફલેાતા અટકાવવા 
આગમચતેીના પગલાંરૂપે 
ગજુરાત હાઇકોટ્ટના 
દદશાદનદચેશના અનસુધંાને 
ઇ.ચા. દપ્રસન્સપાલ રડસસટ્રકટ 
જજ એમ.આર.શાહ દ્ારા 
માગયાદદશયાકા જાહરે કરવામાં 
આવી છ.ે 

જ ે અનસુાર પક્કારોને 
અદનવા્યા સજંાગો દસવા્ 
કોટ્ટમાં વ્સકતગત રીત ેહાજર 
રહવેુ ં નહી.ં જ્ડુીશી્લ 
અોરફસર, તમામ વકીલ, 
પક્કારો તથા સટાફ 
કમયાચારીઅોએ એક બીજાનું 
અદભવાદન, હસતધનુનની 
જગ્ાએ નમસતથેી કરવું 
ઉપરાંત પોતાના હાથ 

વ્વસસથત રીત ે સાફ કરવા. 
કોટ્ટમાં હાજર રહનેારા તમામ 
વ્સકતઅોના સક્રીદનગં માટે 
જરૂરી સખં્ામા ં ટમેપરેચર 
ગન/ થમયાલ સકનેર કરાવ્ા 
બાદ જ જ ેત ેવ્સકતઅોન ેકોટ્ટ 
સકંલુમાં પ્રવશે આપવામાં 
આવશ.ે કોટ્ટ દ્ારા વકીલો 
તથા પક્કારોન ે ગરેહાજરી 
બાબત ે તમેની સામ ે કોઇ 
ગભંીર ક ે આકરા પગલાં કે 
નો îધ  લે વા  ન હીં .  કો રો ના 
વાઇરસ ફલેા્ નહી ં તનેી 
સાવચતેીના ભાગરૂપ ે કોટ્ટ 
સકંલુમાં કોટ્ટ સટાફ, વકીલો, 
પક્કારો તમેજ પોલીસ 
કમયાચારીઅોએ સામદુહક 
રીત ે એક જગ્ાએ ભગેા 
થવાનુ ં ક ે ટોળામા ં ઊભા 
રહવેાનુ ં ટાળવુ.ં તમામ 
જ્ડુીશી્લ અોરફસરો તમેજ 
નાજરોએ તમેની કોટ્ટ તથા 

કોટ્ટ સકંલુમાં દન્દમતપણે 
સાફસફાઇ કરાવડાવવી તથા 
નગરપાદલકા સાથ ે સકંલન 
સાધી કોટ્ટ સકંલુમાં જરૂરી 
દવાઅોની છટંકાવ કરાવી 
તમેન ે જતંમુકુત બનાવવી. 
ઉપરાંત જ ે ત ે નગરપાદલકા 
પાસથેી જરૂરર્ાત પ્રમાણે 
ટમેપરચેર ગન, ગલોવિ, માસક 
તથા સનેીટાઇિસયા મળેવી તનેો 
કોટ્ટ સકંલુમાં બહોળો ઉપ્ોગ 
કરવો. તમામ વકીલોએ 
બાર લાઇરિરેીનો ઉપ્ોગ 
ટાળવો તથા એડવોકટે હાઉસ 
લાંબા સમ્ સધુી બસેી ન 
રહી જરૂરી કામ પરૂતુ ંજ કોટ્ટ 
સકંલુમાં હાજર રહવેુ.ં તમામ 
કોટ્ટ સટાફ કમયાચારીઅોએ 
તા.૩૧/૩/૨૦૨૦ સધુી 
બા્ોમદેટ્રક હાજરી 
પરૂવામાથંી મસુકત આપવામાં 
આવ ેછ.ે 

 ધરમપરુ
શ્ીમદ્ રાજચદં્ દમશન 

ધરમપરુ સચંાદલત ‘શ્ીમદ્ રાજચંદ્ 
દવદ્ાપીઠ’ દ્ારા સસંથાપક પજૂ્ 
ગરુદુવેશ્ી રાકશેભાઈની પ્રરેણાથી 
દવદ્ાથીદીઓન ે ઉચ્ અભ્ાસની 
સાથ ે સાથ ે ઔદ્ોદગક એકમોમાં 
રોજગારીની તકો પણ આપવામાં 
આવી રહી છ.ે જ ેએક સરાહની્ 
કા્યા આશ્મ દ્ારા કરવામાં આવી 
રહં ુછ.ે

ઉચ્ અભ્ાસ કરનાર 
દવદ્ાથીદીની સવાભાદવક ઈચછા તનેા 
અભ્ાસ થકી ત ે સારી કારરકદીદી 
બનાવી શક ેતવેી હો્ છ.ે આથી 
એ મહતવપણૂયા બની જા્ છ ેક ેતનેા 
શકૈ્દણક જ્ાન અન ે વાસતદવક 
ઉદ્ોગો વચ્ ેકોઈ સતે ુહો્. પજૂ્ 
ગરુદુવેશ્ી રાકશેભાઈની પ્રરેણાથી 

ધરમપુર શ્ીમદ્ રાજચંદ્ આશ્મ 
દ્ારા સચંાદલત શ્ીમદ રાજચંદ્ 
દવદ્ાપીઠમાં  B.Sc.અન ેM.Sc.
નો અભ્ાસક્રમ લવેામાં આવ ેછ.ે 
વીર નમયાદ ્ દુનવદસયાટી સાથ ેસલંગન 
દવજ્ાનપ્રવાહની કોલજેોમાંની 
આ એક માત્ એવી કોલજે હશે 
જ ે દવદ્ાથીદીઓન ે આસપાસની 
ઔદ્ોદગક કપંનીઓમાં 
ઈન્ટનયાશીપ માટ ેમોકલ ેછ.ે ક ેજથેી 

તઓે ઔદ્ોદગક કા્યાનો પ્રત્ક્ 
અનુભવ લઈ શક.ે આ ઈન્ટનયાશીપ 
કદેમસટ્રી તથા માઈક્રોબા્ોલોર્ના 
દવદ્ાથીદીઓન ેકરાવવામાં આવ ેછ,ે 
જ ે૧૦ થી ૧૨ દદવસની હો્ છ.ે 
હાલ T.Y.B.Sc. અને M.Sc.માં 
અભ્ાસ કરતાં ૩૦% દવદ્ાથીદીઓને 
આ ઈન્ટનયાશીપ કરાવવામા ંઆવી 
છ ે અને ભદવષ્્માં ૧૦૦ઽ 
દવદ્ાથીદીઓન ે કરાવવાનો તમેનો 

ઉદૃશ્ છ.ે આવી ઈન્ટનયાશીપ 
દ્ારા દવદ્ાથીદીઓને આ ઉદ્ોગો 
વાસતવમાં કઈ રીત ેચાલ ેછ,ે તનેી 
કા્યા પદદત શુ ં છ,ે કવેા મશીનો 
વપરા્ છ?ે ત ેમશીનો ચલાવવા 
ક્ા પ્રકારની કશુળતા જાઈએ? 
વગરેનેી જાણકારી મળ ેછ.ે 

 આ જ  ઉદૃશ્  સાથે 
‘શ્ીમદ્ રાજચંદ્ દવદ્ાપીઠ’ના 
T.Y.B.Sc. અને M.Sc.માં 
અભ્ાસ કરતાં કદેમસટ્રી તથા 
માઈક્રોબા્ોલોર્ દવષ્ના કલુ 
૧૮૦ દવદ્ાથીદીઓને વાપીની એક 
કપંનીમા ં ઈન્ડસટ્રી્લ દવદિટ માટે 
લઈ જવામાં આવ્ા હતા. આ 
દવદિટ દ્ારા તઓેએ અત્ાધદુનક 
મશીનરી અન ે તનેા ઔદ્ોદગક 
ઉપ્ોગો દવષનેી દવસતૃત જાણકારી 
મળેવી હતી. 

‘શ્ીમદ્ રાજચદં્ દવદ્ાપીઠ’ની 
દવદ્ાથીદીઓન ે ઔદ્ોદગક 
કપંનીઓમાં ઈન્ટનયાશીપ માટે 
મોકલવાની આ પહલે, દશક્ણ 
અને વાસતદવક ઉદ્ોગો વચ્ે 
સેતરુૂપ બની દવદ્ાથીદીઓન ે્ોગ્ 
કારરકદીદી ઘડવામા ં સહા્રૂપ 
બને છ.ે ત ે દવદ્ાથીદીઓને 
પાઠ્યપસુતકોના દસદાતંોન ે વધુ 
ઉંડાણપવૂયાક સમજવામાં મદદરૂપ 
બને છ,ે જે તમેન ે પરીક્ાઓની 
તૈ્ ારીઓમા ં પણ ઉપ્ોગી 
થા્ છ.ે સાથ ે જ અહી ં તઓેને 
જાહેર ક્તે્ોની રીતભાત તેમ 
જ પસયાનાદલટી ડવેલપમને્ટની 
પ્રવૃદત્તઓ અને અભ્ાસક્રમ પણૂયા 
થ્ા બાદ ્ોગ્ કારરકદીદી માટનેું 
માગયાદશયાન અને સહકાર પણ 
આપવામા ંઆવ ેછ.ે 

‘શ્ી્મદ્ રાજચદં્ર દવદ્ાપીઠ’ દ્ારા ઉચ્ અભરાિ િાથે 
ઔદ્ોદગક કપંનીઓ્મા ંઈનટનયાશીપ અપાઈ રહી છે

ધર્મપરુ્મા ંકોરોના અંગ ે્મિિનીશ કલેકટરની અધરક્ષતા્મા ં બઠેક ્મળી

િલિાડ કણોટટે કણોરણોના િાઇરિ િદંભવે 
આગમચતેીના પગલારંૂપ ેમાગમિદસશમિકા જાિરે કરી

ધરમપરુનુ ંસજલલા 
સિજ્ાન કનેદ્ર 

તા.૩૧મી માચમિ 
િધુી બધં રિશેે
વલિાિઃ દવવિ આરોગ્ 

સસંથાએ નોવલે કોરોના 
વા્રસન ે મહામારી 
તરીક ે જાહરે ક્યો છ.ે જનેે 
અનલુક્ીન ે નોવલે કોરોના 
વાઇરસના ફલેાવાની 
સભંાવના ધ્ાને લઇ આરોગ્ 
અન ે પરરવાર કલ્ાણ 
દવભાગના પરરપત્ મજુબ 
જાહરે દહતમા ં તકદેારીના 
ભાગરૂપે વલસાડ દજલલાના 
ધરમપરુ સસથત દજલલા દવજ્ાન 
કને્દ્ તાતકાદલક અસરથી 
તા.૩૧/૩/૨૦૨૦ સુધી બધં 
રાખવાનો દનણય્ા  કરા્ો છ.ે 
જનેી સબંદંધતોન ે નોંધ લવેા 
દજલલા દવજ્ાન અદધકારી 
આઇ.એ.ઢાલાઇત દ્ારા 
જણાવા્ુ ંછ.ે 

સદકરા-િિનુા ઠપકાથંી િખુશેની 
વૃદ્ધાએ ઝરેી દિા પીધી

કણોરણોના િાઇરિન ેપગલ ેપારડી 
પાસલકા દ્ારા દિા છંટકાિ શરૂએલઆરિી ભરતી્માં પુરુિોની િીટ વધારવાની 

્માંગ િાથે ખરેગા્મ ્મા્મલતિારને આવેિન અપારું
  પારડી         

સખુશેગામ ે દમસત્ી કામ 
કરતાંની પતનીન ેતનેા પોતાનો 
દીકરો અન ે વહ ુ સમાન્્ 
બાબત ેબોલાચાલી કરતાં ખોટું 
લાગી આવલેી માતાએ કીડી 
મારવાની િરેી દવા પી ર્વનનો 
અંત આણવાનો પ્ર્ાસ કરી  
દીધો હતો.         

પારડી તાલકુાના 
સખેુશગામ ે ધગડ ફદળ્ામાં 
રહેતા અન ેદમસત્ી કામ કરતાં 
રદતલાલ રઘભુાઈ પટલે આજ 
રોજ દમસત્ીગામ ે ગ્ા હતા 
ત્ાર ે ઘર ે હાજર તનેી પતની 

દસતાબને પટલે ઉવ 50એ 
કીડી મારવાની દવા પી લતેા 
તનેી તદબ્ત લથડી પડી 
હતી. જને ેસારવાર માટ ેપારડી 
મોહનદ્ાળ હોસસપટલમાં  
ખસડેવામાં આવી છ ેજોક ેદવા 
પીવા પાછળ દસતાબને જોડ ેગત 
મગંળવારના રોજ તનેો દીકરો 
અન ે વહએુ લાકડાની બાબતે 
તમેની સાથ ે બોલાચાલી કરી 
હતી જ ેઅંગ ેખોટુ ંલાગતા ંદવા 
પીધી હોવાનુ ંબહાર આવ્ુ ંછ.ે 
જોક ેહાલ અધયા બભેાન હાલતમાં 
દસતાબને હોસસપટલમાં સારવાર 
લઈ રહા છ.ે

વલસાડ
દવવિ આરોગ્ સંસથાએ 

નોવેલ કોરોના વા્રસને 
મહામારી તરીકે જાહેર ક્યો 
છે. ત્ારે રાજ્ સરકાર દ્ારા 
આગમચેતીના ભાગરૂપે 
સાવચેતીના પગલાં લેવામાં 
આવી રહ્ા છે. જેને અનુલક્ીને 
વલસાડના મદદનીશ દન્ંત્ણ 
કાનુની માપ અને ગ્રાહક 
સુરક્ા અદધકારી જે.આર.
ગરાસી્ાના માગયાદશયાન હેઠળ 
માસક અને સેનીટાઇિરના 
વેચાણમાં નાગરરકો પાસેથી 
એમઆરપી કરતાં વધુ ભાગ 
ન લેવા્ તે બાબતે દવભાગી્ 
દનરીક્કો દ્ારા ૨૮ જેટલા 
એકમોની તપાસણી કરતાં 
આઠ એકમો એમઆરપી કરતાં 
વધુ ભાવ લેતા િડપા્ા હતા. 

આ એકમોમાં (૧) શાહ 

સર્્ટકલ-વલસાડ, (૨) 
જગદીશ મેડીકલ સટોર, 
દતથલ રોડ, વલસાડ, (૩) 
સંર્વની મેડીકલ સટોર-
દતથલ રોડ, (૪) રદવ મેડીકલ 
સટોર-દતથલ રોડ, (૫) શ્ી 
દક્રષ્ના મેડીકલ સટોર-હાલર 
રોડ, (૬) દક્રષ્ના મેડીકલ એન્ડ 
સર્્ટકલ-ડી.એન.શોદપંગ 
સેન્ટર, વલસાડ, (૭) 
ફામાયાવીસટા-બીલીમોરા તેમજ 
(૮)  મેટ્રો મેડીકલ-વાપીનો 
સમાવેશ થા્ છે. આ એકમો 
સામે કા્દેસરની કા્યાવાહી 
કરી કુલ ૧૦ હજારનો દંડ 
વસુલ કરા્ો હતો. આ અંગે 
તપાસણીનો દોર રોજે-રોજ 
ચાલુ રાખવામાં આવ્ો છે, 
એમ કાનુની માપ અને ગ્રાહક 
સુરક્ા અદધકારી, વલસાડ 
દ્ારા જણાવા્ું છે. 

પારડી
કોરોના વાઇરસન ે પગલે 

પારડી નગર પાદલકાનું 
આરોગ્ દવભાગ એકશનમાં 
આવ્ુ ં છ.ે શહરેમા ં કોરોના 
વાઇરસનો  ફલેાવો ન થા્  
તનેી તકદેારીના ભાગ રૂપે 
પારડી પાદલકા આરોગ્ 
સદમદત ચરેમને અલી અંસારી 
દ્ારા આરોગ્ની ટીમન ેદોડતી 
કરી છ.ે નગર પાદલકાના દરકે 
વોડ્ટમા ંદવા છટંકાવ સદહતની 
કામગીરીનો આજથી પ્રારભં 
કરાવ્ો છ.ેપાદલકાની ટીમે 
આજ ે વોડ્ટ ન ં 1માં દવાનો 
છટંકાવ ક્યો હતો અન ે સાંજે 

ફોંદગગં કરાવ્ુ હતુ.ં આરોગ્ 
ટીમ દરરોજ દરકે વોડ્ટમા ંફરી 
જતંનુાશક દવા સાથ ે ફોદગગં 
મશીન દ્ારા ફોંદગગં કરવાની 
કામગીરી 15 દદવસ સધુી 
સતત કરશનેુ ં જણાવ્ ુ છ.ે છે 
જને ે લઈ કોરોના વાઇરસથો 
ફલેાતો અટકશ ેસાથ ે મચછરનો 
ઉપદ્વ પણ અટકશે. શહરે 
જ્ા ં જ્ાં ગદંકી નજર ે આવે 
તો આરોગ્ સદમદત ચરેમને 
અલી અંસારીના મોબાઈલ ફોન 
નબંર 9825179536  ઉપર 
વોરસઅપ અથવા પાદલકાને 
જાણ કરવા અનરુોધ કરવામાં 
આવ્ો છ.ે 

ખેરગામ
ખેરગામ તાલુકાના સવયાસમાજના 

બેરોજગાર એલ.આર.ડી ના ભાઈઓ દ્ારા 
મદહલાઓની સીટોમાં વધારો કરવામાં 
આવ્ો છે.તેમ ભાઈઓની એલ.આર.
ડી ની બેઠકમાં પણ વધારો કરવામાં આવે 
તેવી માંગ સાથે ખેરગામ મામલતદારને 
આવેદનપત્ પાઠવ્ું હતું.

ખેરગામ તાલુકાના સવયાસમાજના 
એલ.આર.ડી ના બેરોજગાર પુરુષો 
ભાઈઓ દ્ારા આજરોજ ખેરગામ 
મામલતદારને આપવામાં આવેલા 
આવેદનપત્માં જણાવ્ા અનુસાર 
સવયાસમાજના બેરોજગર ્ ુવાનોને લોકરક્ક 

દળની ભરતી પ્રદક્ર્ામાં ઉમેદવારી પત્કો 
ભરેલ છે.જે અંતગયાત તેમની લેદખત 
અને શારીરરક પરીક્ા પણ પૂણયા થઈ ગઈ 
છે.ભરતી પ્રદક્ર્ામાં રાજ્ સરકાર દ્ારા 
મૂળ જાહેરાત  દસવા્ મદહલા ઉમેદવારીની 

સીટોમાં ૨૪૮૫ નો વધારો કરવામાં 
આવ્ો છે.રાજ્ના મદહલા અનામત 
કા્દા મુજબ સરકારી નોકરીમાં ૩૩૫ 
મદહલા અને ૬૭% પુરુષોને સથાન મળવું 
જોઈએ મદહલાની સીટોમાં ૨૪૮૫ નો 
વધારો કરવામાં આવ્ો છે.તેની સવંપેક્માં 
પુરુષો ઉમેદવારની સીટોમાં પણ વધારો 
કરવા ન્્ા્ના દહતમાં છે.જેથી મદહલાની 
સવંપેક્માં પુરુષ ઉમેદવારોની સીટોમાં પણ 
વધારવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.આ 
સમસ્ાને કારણે ૫૦૦૦ જેટલા ઉમેદવારો 
અને તેના પરરવારો અસરગ્રસત છે.ત્ારે 
એલ.આર.ડી ભરતીની પ્રદક્ર્ામાં પુરુષની 
બેઠકોમા વધારો કરવાની માંગ કરી છે.

િનેીટાઇઝર અને માસકના િધાર ેભાિ લનેારા 
૮ િપેારીઅણો પાિ ેદિ િજારનણો દડં િિલુ 

કણોરણોના િા્યરિ અંગ ેધરમપરુ પાસલકા તતં્ એલટ્ટ, સિસિધ સિસતારણોમા ંબનેરણો લગાવ્યા, રીક્ષા ફરેિી િાિચતેીના િદંશેા િાથ ેઅપીલ કરી

પાણીખિક્મા ંરસતાની બાજ્ુમા ંઅચાનક 
આગ લાગતા લોકો્મા ંિોિધા્મ

ખરેગામ
ખરેગામ તાલકુાના 

પાણીખડક ગામે ગ્રામ પચંા્ત 
કચરેી અન ે પ્રાથદમક શાળા 
નર્કથી પસાર થ્લેી ગસે 
લાઈન પાસે અચાનક કોઈક 
કારણસર આગ લાગી જતા 
આસપાસના લોકોમાં ભારે 
દોડધામ મચી જવા પામી હતી.
જોક ે સરપચં ે તાતકાદલક ગસે 
દવભાગની કચરેીમાં જાણ કરતા 
ગેસ લાઇનના સપલા્નો વાલ 
બંધ કરી દતેા જમેતેમ આગ 
કાબુમા ંઆવી હતી.

પ્રાપત માદહતી મજુબ 
પાણીખડક ગામેથી ગુજરાત ગસે 
કપંનીની પાઇપલાઇન રસતાની 
બાજમુા ં જમીનમાંથીપસાર 
કરવામાં આવલેી છ,ેબધુવારે 
સવાર ે લાઈનમા ં અચાનક 
આગ ભભકૂી ઉઠી હતી.અને 

જોતજોતામા ં આગ વધ ુ સવરૂપ 
ધારણ કરી લેતા આસપાસના 
લોકોમા ંભાર ેદોડધામ મચી ગઇ 
હતી.દરમ્ાન ગામના સરપચં 
પદત ્ોગશેભાઈ સદહતના 
આગવેાનો તમેજ ગામલોકો સથળ 
ઉપર દોડી આવ્ા હતા,અને 
સરપચં પદતએ જણાવ્ુ ં ક ે ગસે 
લાઈનમા ં કોઈ કારણથી આગ 
લાગવાની જાણ થતા ં તરત જ 
ગસે કંપનીની કચરેીમાં જાણ 
કરતા કમયાચારીઓ તાતકાદલક 
ઘટના સથળ ઉપર પહોંચી ગસે 
લાઈનનો વાલ બધં કરી દતેા 
ગસેનો સપલા્ બધં થઈ ગ્ો 
હતો,જનેા પગલ ેઆગ ધીમધેીમે 
ઓછી થઈ હતી,અન ેએટલામાં 
જ ફા્ર દરિગડેની ગાડી પણ ત્ાં 
આવી પહોંચતા પાણીનો છંટકાવ 
શરૂ કરી દતેા લોકોએ રાહતની 
લાગણી અનભુવી હતી.

કણોરણોના િાઇરિ અંગ ે‘ધી ગજુરાત 
એપડેસેમક રગે્યલુશેન-૨૦૨૦’ 
િઠેળ પ્રસતબધંાતમક આદશેણો

વલસાડ
કોરોના વાઇરસનો ફલેાવો 

વિાસોવિાસ તમેજ ડ્ોપલટે 
દ્ારા સીધા સપંક્કથી થા્ છ.ે 
હાલ દવવિ તથા દશેમાં પ્રવતીદી 
રહલેી કોરોના વા્રસની 
પરરસસથદતન ે ધ્ાન ે લતેાં 
કોરોનાની ભદવષ્્ની અસરોની 
પહો îચી વળવા  તેમજ રોગ 
અટકા્ત અંગ ે દન્ંત્ણની 
કામગીરી કા્દાકી્ રીતે 
તવરરત હાથ ધરી શકા્ તે 
હતેસુર એપડમેીક ડીસીિ એકટ 
અન્વ્ ેરાજ્માં ‘ધી ગજુરાત 
એપડેદેમક રગે્લુશેન-૨૦૨૦’ 
લાગ ુકરા્ો છ.ે 

જ ે સંદભચે વલસાડ દજલલા 
મદેજસટ્રટે સી.આર.ખરસાણે 
માદહતી અન ે પ્રસારણ 
દવભાગના જાહરેનામાને 

ધ્ાન ે લઇ દજલલામા ં આવલેા 
તમામ દથ્ટેરો, નાટ્ગૃહો, 
મલટીપલકે્, દવડી્ો સીનમેા, 
ટરુરગં સીનમેા, ડ્ાઇદવગં 
સીનમેા વગરે ે તાતકાદલક 
અસરથી તા.૨૯/૩/૨૦૨૦ 
સુધી સતત બધં રાખવા 
ફરમાવ્ુ ં છ.ે  આરોગ્ અને 
પરરવાર કલ્ાણ દવભાગ દ્ારા 
જારી કરા્લેા જાહરેનામાને 
ધ્ાન ે લઇ સામદુહક કે 
સામાદજક મળેાવડાઅોના 
નાના-મોટા પ્રસગંો ટાળવાના 
હતેસુર દજલલાના શોદપગં 
મોલ, સવીદમગં પલૂ, દજમ 
તથા મળેાઅો અને હાટ 
બજારો આગમચતેીના 
પગલાંરૂપે તાતકાદલક અસરથી 
તા.૨૯/૩/૨૦૨૦ સધુી સતત 
બધં રાખવા ફરમાવ્ુ ંછ.ે 

Dharampur     20 March, 2020


