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મહુવા 1 પોવિટિવ, 
6 એક્િવ કેસ રહ્ા
બારડોલી | જિલ્લામલાં કોરોનલા 
સંક્રમણનલા કેસ એક્ દોક્ 
જોવલા મળી રહલંા છે. ગત રોિ 
જિલ્લામલાં એક પણ કેસ નોંધલાયો 
ન હતો, જયલારે શજનવલારનલા 
રોિ મહુવલા તલા્ુકલામલંા 1 કોરોનલા 
પોજિટિવ નોંધલાતલા મહુવલા 
તલા્ુકલામલાં અતયલાર સુધીમલાં 2513 
્ોકોએ કોરોનલાથી સંક્રમીત થયલા 
છે. જયલારે જિલ્લામલંા અતયલાર 
સુધીમલાં 32204 ્ોકો સંક્રમીત 
થયલા છે. 

મોરી પાસે ટ્રકની અડફેટે 
બારડોલીના યુવકનું મોત 
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સરુત જિલ્લાનલા બલારડો્ી 
તલા્કુલાનલા ંમોરી ગલામની સીમમલાથંી 
બલાઇક ઉપર પસલાર થઈ રહે્  
યવુલાનન ેએક ટ્રક ચલા્ક ેઅડફિેે 
્તેલા યવુકન ેગભંીર ઈજા પહોંચતલાં 
સરુત સલારવલાર મલાિ ેખસડે્ો હતો. 
જયલંા તનેુ ંસલારવલાર દરજમયલાન મોત 
નીપિયંુ હતંુ. બલારડો્ી નગરનલા 
ગલાધંી રોડ પર આવે્  ખોટડયલાર 
નગર સોસલાયિીમલા ં રહતેલા 
સિંયભલાઇ ઇશ્વરભલાઇ ચૌધરી 
(46) નલાઓ ક ેિ ેસરુત કપડલાની 
દકુલાનમલા ં નોકરી કરી ગિુરલાન 
ચ્લાવ ે છ.ે અન ે તઓે છલે્લા 
એક વર્ષથી કસેરકુિં સોસલાયિીમલાં 
રહતેી તમેની બહને સલાથ ેરહ ેછ.ે 

ગત તલા-30 ઓકિોબરનલા રોિ 
તેઓ સુિકુી એકસેસ મોપડે નબંર 
(GJ-19BB-3390) ઉપર સવલાર 
થઈ મોરી ગલામની સીમમલાથંી 
પસલાર થઈ રહયલા હતલા. તે સમયે 
પરૂ િડપ ે હકંલારી આવે્  એક 
ટ્રક નબંર (GJ-21-W-9081) 
નલા ચલા્ક ેસિંયભલાઈની મોપડે 
ન ેઅડફિે ે્ીધી હતી. સજા્ષયે્ લા 
અકસમલાતમલા ંતમેન ેસલારવલાર મલાિે 
સરુત નવી જસજવ્ હોસસપિ્મલાં 
ખસડેવલામલા ં આવયલા હતલા જયલંા 
તમેનુ ં સલારવલાર દરમયલાન મોત 
નીપિયંુ હતંુ. બનલાવ અંગ ેબહેન 
મિું્લાબને ે બલારડો્ી પો્ીસ 
સિશેનમલા ં ફટરયલાદ નોંધલાવતલાં 
પો્ીસ ેઆગળની કલાય્ષવલાહી હલાથ 
ધરી છે.

પતની પહેલા પતતની વરીષીમાં 
જતાં બીજા પતતએ ઝેર પી લીધું
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કલામરેિ તલા્ુકલાનલા કઠોર ગલામે 
િ્લારલામ એપલાિ્ટમેનિમલાં રહેતલા યુવક 
િયંતીભલાઈ િગદીશભલાઈ સો્ંકી 
િેઓ ગત 10મીનલા રોિ નવી પલારડી 
ખલાતે આવે્ી સુમુ્ ડેરી પલાસે િેરી 
પ્રવલાહી પી આતમહતયલા કરી હતી. 
િે અંગે પો્ીસે ગુનો નોંધી તપલાસ 
હલાથ ધરી છે. 

કઠોર ખલાતે રહેતલા િયંતીભલાઈ 
સો્ંકી (38)ની પતની  પોતલાનલા 

પહે્લા પજતની વરસી મલાિે મુંબઈ 
ખલાતે ગઈ હોય. િે િયંતીભલાઈને 
પસંદ ન હોય. પતનીને અવલાર 
નવલાર નલા પલાડવલા છતલાં પતની એકની 
બે ન થતલંા પજતને મલાઠુ ્લાગી આવયું 
હતું, અને આવેશમલાં આવી કલામરેિ 
તલા્ુકલાનલા નવીપલારડી સુમુ્ ડેરી 
ખલાતે િેરી પ્રવલાહી પી ્ીધી હતી. 
િે અંગેની જાણ પટરવલારને થતલાં તેને 
સલારવલાર મલાિે ખસેડવલામલાં આવયો 
હતો. િયંતીભલાઈનું સલારવલાર 
દરજમયલાન મોત નીપજયું હતું.
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નવસલારી જિલ્લામલાં શજનવલારે એક િ જદવસે કોરોનલાનલા 
4 પોજિટિવ કેસ નોંધલાયલા હતલા. નોંધનીય બલાબત એ 
છે કે પોજિટિવ તમલામે રસીનલા બનને ડોિ ્ીધે્ હોય 
સસથજત સલારી છે.

જદવલાળી બલાદનલા શુક્રવલાર સુધીનલા 5 જદવસ 
દરજમયલાન જિલ્લામલંા મલાત્ર 2 િ કેસ નોંધલાયલા હતલા. 
જોકે શજનવલારે એક િ જદવસે 4 પોજિટિવ કેસ બહલાર 
આવયલા હતલા. િે કેસ સરકલારી ચોપડે નોંધલાયલા તેમલાં 
વલાંસદલા તલા્ુકલાનલા 3 કેસ છે, િેમલાં રંગપુર ગલામનો 21 
વરીષીય અને 34 વરીષીય પુરુર ઉપરલાંત વલાસકુઈ ગલામનો 

32 વરીષીય પુરુરનો સમલાવેશ થલાય છે. ચીખ્ી 
તલા્ુકલાનલા રેઠવલાજણયલાની 33 વરીષીય મજહ્લાનો ટરપોિ્ટ 
પણ પોજિટિવ આવયો છે. નોંધનીય બલાબત એ છે કે  
4 કેસ બહલાર આવયલા તે તમલામ દદીષીએ રસીનલા બનને 
ડોિ ્ ીધલા છે. જોકે રસી ્ ીધે્ હોય દદીષીઓની સસથજત 
સલારી રહી છે. આ બલાબત એ પણ પ્રસથલાજપત કરે છે કે 
રસીનલા બનને ડોિ ્ેવલા છતલાં પણ સંક્રમણ થઈ શકે છે 
અને તેથી તકેદલારી રલાખવી િરૂરી છે. વધુ 4 કેસોની 
સલાથે જિલ્લામલંા કુ્ કેસોની સંખયલા 7254 થઈ છે. કુ્ 
ટરકવર સંખયલા 7054 િ રહી છે. એસકિવ કેસ વધી 7 
થયલા છે, િેમલાં 3 દદીષી હોસસપિ્મલાં સલારવલાર ્ઈ રહલા 
છે અને 4 િણલા હોમ આઇસો્ેશનમલાં છે.

તિવાળીમાં ફરવા 
ગયેલાનો કરાતો ટેસટ

હલા્ જદવલાળીની મોસમમલાં જિલ્લામલંા ઘણલાં ્ ોકો 
જિલ્લા, રલાજય બહલાર યલા દેશ બહલાર ફરવલા 
ગયલા હતલા. િેમલાંથી કેિ્લાક પરત આવી ગયલા 
છે અને કેિ્લાક હવે આવશે. આ સસથજતમલાં 
સરકલારે બહલારગલામથી પરત આવે્લાઓનો 
કોજવડ િેસિ કરવલાની સૂચનલા તંત્રને આપી છે. 
વધુમલાં િુરીસિ પ્ેસ યલા જયલાં વધુ ્ોકો ભેગલા 
થલાય તયલાં પણ િેસિ કરવલાની સૂચનલા આપી છે.

1 હજારે 800 RTPCR ટેસટ થાય છે
ભૂતકલાળમલાં જિલ્લામલંા િે કોજવડ િેસિ કરલાતલા હતલા. તેમલાં આરિીપીસીઆર 
િેસિ કરતલા રેપીડ એનિીિન િેસિ વધુ કરલાતલા હતલા. જોકે કેિ્લાક સમયથી 
વધુ જવશ્વસનીય આરિીપીસીઆર િેસિ િ વધુ કરલાય છે. મળતી મલાજહતી 
મુિબ દર 1 હજારે 700થી 800 આરિીપીસીઆર િેસિ િ વધુ કરલાય છે. 

સકકૂલોમાં તવદ્ાથીષીઓનો હાલ ટેસટ નહીં
18 વર્ષથી નીચેની વયનલા છોકરલાઓને રસી મુકલાઈ નથી. આ સસથજતમલાં 
થોડલા જદવસો અગલાઉ શલાળલાઓમલાં પણ જવદ્લાથીષીઓનો િેસિ કરલાતો હતો. 
િેમલાં કેિ્લાક પોજિટિવ પણ આવયલાં હતલા. જોકે હલા્ જદવલાળીનું વેકેશન 
હોય શલાળલાઓ બંધ છે તેથી શલાળલાઓમલાં જવદ્લાથીષીઓનો િેસિ બંધ છે.

નવસારી તજલલામાં એક જ તિવસે રસીના 
બનને ડોઝ લેનાર 4 જણા કોરોના પોતઝટટવ
સંપૂણ્ણ વેક્સનેટેડ પણ તકેિારી ન રાખે તો જોખમ, કોતવડ રસી લીધેલ હોય તેવા િિીષીઓની કસથતત સારી 

નવા 3 કેસ વાંસિા તાલુકાના અને એક કેસ ચીખલી તાલુકાનો, એક્ટવ કેસોની સંખયા 7 થઇ ખરોલીમાં િીપડાનું બચ્ુ 
જાહેરમાં ફરતુ િેખાતા ભય
વન તવભાગે બચ્ુંને કબજે લઇ સારવાર આપી
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ચીખ્ી તલા્ુકલાનલા ખરો્ી ગલામે 
દીપડલાનું બચું જાહેરમલાં ફરતું 
દેખલાતલા સથલાજનકોમલાં ગભરલાિનો 
મલાહો્ સજા્ષયો હતો. જોકે વન 
જવભલાગે દીપડલાનલા બચલાને કબિે 
્ઈ સલારવલાર કરલાવી હતી.

ખરો્ીનલા પહલાડ ફજળયલા 
જવસતલારમલાં ધોળીકૂવલા-અનલાવ્ 
રોડ સસથત પ્રદીપ ધીરુભલાઈ પિે્નલા 
ખેતરમલાં જાહેરમલાં દીપડલાનું બચું 
ફરતું નિરે ચઢતલા સથલાજનકોમલાં 
દહેશતનો મલાહો્ સજા્ષયો હતો. 
બચું ફરતું હોવલાથી તે તેની 
મલાતલાથી જવખૂિું પડ્ું હોવલાની 
આશંકલા વયકત કરલાઈ રહી હતી. 
અંદલાિે 5-6 મલાસનલા દીપડલાનલા નર 
બચલાને વન જવભલાગે કબિે ્ઈ 
સલારવલાર  કરવી હતી. આ પૂવવે 

વન જવભલાગ દ્લારલા બચલાને તેની 
મલા ્ઈ જાય તે મલાિે જનગરલાણી 
રલાખવલામલાં આવી હતી. દીપડલાનું 
બચું મળી આવતલા આ જવસતલારમલાં 
હિુ પણ બીજા દીપડલા હોવલાની 
આશંકલા સેવલાઈ રહી છે. ચીખ્ી 
તલા્ુકલામલાં હલા્ શેરડીનું કટિંગ 
ચલા્ી રહું હોય ખેતરો ખલા્ી 
થતલા હવે દીપડલાની અવર િવર 
ખુલ્ી િગયલામલંા જોવલા મળશે. 
જોકે ચીખ્ી રેનિનલા આરએફઓ 
એચ.એમ.વલાઘે્લા સજહતનલા સિલાફ 
દ્લારલા તકેદલારી રલાખવલામલંા આવી 
રહી છે.

ચીખલી-વાંસિા સટેટ હાઇવે પર આવેલા ગામોના 
મોટાભાગના પીકઅપ સટેનડ જજ્ણટરત હાલતમાં 

જોખમી ્બનેલા પીકઅપ સિટેનડની મરામત અંગે તંત્રની ્બેદરકારી, દુર્ઘિના સર્્ઘ્ તો જવા્બદાર કોણ તે મોિો સમાવ
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ચીખ્ી-વલાંસદલા સિેિ હલાઈવેનલા 
કેિ્લાક ગલામોમલાં પીકઅપ બસ સિેનડ 
છેલ્લા ઘણલા વર્ષથી ખંડેર અવસથલાને 
પગ્ે જબનઉપયોગી બનયલા છે. 
મુસલાફર વગ્ષ મલાિે મલાથલાનો દુઃખલાવો 
સમલાન બનયલા છે. િેને ્ઈને 
અંતટરયલાળ જવસતલારનલા ્ોકોમલાં 
યોગય કલામગીરી થલાય તેવી મલાગ 
ઉઠી છે.

ચીખ્ી તલા્ુકલાનલા અંતટરયલાળ 
જવસતલારનલા સમલાજવષિ ગલામો જોકે, 
મુખય મલાગ્ષથી પીકઅપ 1થી 2 
ટકમી દુર આવે્ આ ગલામ હોવલાથી 
ગલામની પ્રજા મલાિે પીકઅપ બસ 
સિેનડની અગતયતલા વધી જાય છે. 
આ ઉપરલાંત આ સિેનડથી અંદરનલા 
ગલામડલામલાં રહેતલા ્ોકોને 3-4 ટકમી 

અંતરે તયલાંનલા ્ોકોએ દુરથી બસ કે 
વલાહનો પકડવલા મલાિે પગે ચલા્ીને 
આવવું પડતું હોય છે. અહીંની પ્રજા 
મલાિે પીકઅપ સિેનડ જબન ઉપયોગી 
બનયલા હોવલાથી મુસલાફરોની સતત 

મુશકે્ી વધી રહી છે. ખલાસ કરીને 
હલાઇવે પર મોિલાભલાગનલા પીકઅપ 
સિેનડની ખંડેરતલાને પગ્ે અંદરનલા 
ભલાગે પ્રવેશ કરવલામલાં પણ મુસલાફરોને 
ભય અનુભવલાય છે. જોકે, ચોમલાસલા 

િેવલા જદવસોમલંા મિબૂરીવશ અંદર 
બેસવલાની નોબત આવે છે પરંતુ 
તૂિે્ી છતને કલારણે અંદર સહલારો 
્ેવલાનો પ્રયલાસ પણ વયથ્ષ બને છે. 
જયલારે અંતટરયલાળ જવસતલારમલાં ઘણલાં 
પીકઅપ સિેનડ ખંડેર હલા્તમલાં છે, 

તેમ છતલંા સરકલારી તંત્ર દ્લારલા કોઈ 
પગ્લંા ્ેવલાયલા નથી. પીકઅપ સિેનડ 
િિ્ષટરત બનતલા આમિનતલા મલાિે 
જબનઉપયોગી અને વધુ જોખમી બને 
તે પહે્લા િ તેનું ટરપેટરંગ કલાય્ષ થલાય 
તેવી ્ોકમલાગ ઉઠી છે.

તંત્ર દ્ારા કાય્ણવાહી હાથ ધરાય તે ખૂબ જરૂરી
પીકઅપ સિેનડમલાં ઉપરથી તૂિી ગયે્લા પતરલાઓ ઉપરલાંત બેઠક વયવસથલા પણ 
તૂિીને નષિ થઈ િતલંા તેમલાં પ્રવેશી સહલારો ્ ેવો મુશકે્ છે. િેને પગ્ે ્ોકોએ 
મુશકે્ી પડતી હોવલા છતલાં રોડની બલાિુમલાં તડકલામલાં ઉભલા રહેવું પડે છે તયલારે 
પ્રજાનલા જહતમલાં િડપી કલાય્ષવલાહી થલાય તે િરૂરી છે.

વવદ્ારીથીઓ ્બારેમાસ મુશકેલી વેઠી રહ્ાં છટે
ગલામનલા ્ોકો તલા્ુકલા મથકે કે અનય કલામ ધંધલાથથો મુસલાફરી કરતી વેળલા આ 
ખંડેર પીકઅપ સિેનડને ્ીધે મુસલાફરો પરેશલાન થઈ િતલા હોય છે. બલારેમલાસ 
અપડલાઉન કરતલા કો્ેિ કે આઈિીઆઈમલાં ભણતલા જવદ્લાથીષીઓ તો બલારેમલાસ 
મુશકે્ી વચે મુસલાફરી કરી રહલાં છે.

આસપાસના ગામવાસીઓ પણ અહીંરી મુસાફરી કરે છટે
રલાનકૂવલાનલા સથલાજનક દ્લારલા િણલાવવલામલાં આવયું કે આ પીક અપ સિેનડમલાં 
વરસલાદમલાં પલાણી ભરલાઈ જાય છે અને રલાનકૂવલા એ સતત જવકસતું ગલામ છે. 
આિુબલાિુનલા 10થી 15 ગલામનલા ્ોકો અહીંથી મુસલાફરી કરે છે.

આવદવાસી સમાજને ગેરમાગગે દોરવાનું કામ 
ભાજપ સરકાર કરી રહી છટે ઃ અનંત પિટેલ

વાંસિા કોંગ્ેસની કારોબારીમાં ધારાસભયના સરકાર પર ચાબખાં
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વલાંસદલા તલા્ુકલાનલા મલાનકુજનયલા 
ગલામે ખોરલા ફજળયલામલાં કોંગ્ેસ 
સજમજતની કલારોબલારીની જમિીંગ 
યોિવલામલાં આવી હતી. િેમલાં નવલા 
વરલાયે્લા જિલ્લા કોંગ્ેસ સજમજતનલા 
કલાય્ષકલારી પ્રમુખ શૈ્ેશભલાઈ 
પિે્ હલાિર રહલંા હતલા. 
વલાંસદલા-ચીખ્ીનલા ધલારલાસભય 
અનંત પિે્ે ભલાિપ સરકલારનલા 
ભ્રષિલાચલાર અને મોંઘવલારી અંગે 
રોર ઠલા્વયો હતો. િેમલાં જીવન 
િરૂટરયલાતની ચીિવસતુનલા ભલાવો, 
િુઠલા વલાયદલાઓ અને આજદવલાસી 
સમલાિને ગેરમલાગવે દોરવલાનું કલામ 
આ ભલાિપ સરકલાર કરી રહી છે. 
નવસલારી જિલ્લા કોંગ્ેસ સજમજતનલા 
કલાય્ષકલારી  પ્રમુખે િણલાવયું હતું કે 
આવનલારલા જદવસોમલાં કોંગ્ેસની 

સરકલાર બનશે. પ્રજા ત્રસત છે, 
મોંઘવલારી મલાિલા મૂકી છે. કોંગ્ેસ 
સજમજત હલા્ કોંગ્ેસનલા સભયપદનલા 
ફોમ્ષ ભરશે તેમિ ્ોકોમલાં 
િનજાગૃજત ્લાવવલા  ્ોકોનલા 
જવસતલારમલાં િઇ િનજાગૃજતનલા 
કલાય્ષક્રમો કરશે. જવરોધપક્ષનલા નેતલા 
ચંદુભલાઈ જાદવે પણ આજદવલાસી 
જવરોધી સરકલાર પર આકરલા પ્રહલારો 
કરતલા િણલાવયું હતું કે સરકલાર મફત 

ગેસ કનેકશન આપીને ગેસનલા 
ભલાવ આસમલાને ચઢલાવયલા છે.

ગ્લાહકોની સબજસડી પણ 
બંધ કરી નલાંખી છે. અમલારલા 
જવસતલારનલા ્ોકો ગેસ બંધ 
કરી ઘરમલાં ્લાકડલા સળગલાવતલા 
થઈ ગયલા છે. િરૂટરયલાતમંદ 
્ોકો જાજતનલા દલાખ્લાઓ મલાિે 
વલારંવલાર કચેરીઓમલાં ધરમધક્લા 
ખલાઈ રહલા છે. આ કલાય્ષક્રમમલાં 
તલા્ુકલા કોંગ્ેસ પ્રમુખ પ્રભુભલાઈ 
દેશમુખ, હસમુખભલાઇ, અંિનલા 
ગલામીત, બલારૂકભલાઈ ચૌધરી, 
પ્રભુભલાઈ, યોગેશ દેસલાઈ, અંટકત 
ગલામીત, કેશવભલાઈ, જનકુંિ 
ગલામીત સજહતનલા કલાય્ષકતલા્ષઓ 
સજહત મલાનકુજનયલાનલા સરપંચ 
િયંજતભલાઈ, દીપકભલાઈ, 
સંિયભલાઈએ િહેમત  
ઉઠલાવી હતી.

વર્ણ 2021નું લગનનું છેલલું 
શુભમુહૂત્ણ 13 ટડસેમબર રહેશે
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દેવઉઠી એકલાદશી જતજથ ભેદનલા 
કલારણે અમુક િગયલાએ 14 તો 
અમુક િગયલાએ 15 નવેમબરનલા રોિ 
ઊિવવલામલાં આવશે. આ જદવસથી 
્ગન અને અનય મલાંગજ્ક કલાયથોનો 
જસ્જસ્ો શરૂ થઇ જાય છે. ્ોક 
પરંપરલા પ્રમલાણે આ એકલાદશીને 
વણજોયું મુહૂત્ષ મલાનવલામલાં આવે 
છે, એિ્ે આ જદવસે દરેક પ્રકલારનલા 
શુભ કલામ થઇ શકે છે. નવેમબરમલાં 
્ગન મલાિે દેવઉઠી એકલાદશી સજહત 
મલાત્ર 7 િ જદવસ મુહૂત્ષ છે. તયલંાિ, 
ટડસેમબરમલાં ્ગન મલાિે 6 મુહૂત્ષ 
રહેશે. 13 ટડસેમબર વર્ષનું છેલ્ું 
મુહૂત્ષ રહેશે. તો, આવતલા વરવે પણ 
્ગનની ધૂમ 20 જાનયુઆરી પછી િ 

શરૂ થશે.
વર્ષ 2021ની વલાત કરીએ તો 

્ગન મલાિે મલાત્ર 51 જદવસ હતલા. 
18 જાનયુઆરીએ પહે્ું મુહૂત્ષ હતું. 
તે પછી ગુરુ અને શુક્ર ગ્હનલા કલારણે 
વર્ષનલા શરૂઆતનલા મજહનલામલાં ્ગન 
થઇ શકયલા નહીં. મકરસંક્રલાંજત પછી 
19 જાનયુઆરીથી 16 ફેબ્ુઆરી સુધી 
ગુરુ તલારો અસત રહો હતો. પછી 
16 ફેબ્ુઆરીથી િ શુક્ર તલારો 17 
એજપ્ર્ સુધી અસત રહો. આ કલારણે 
્ગનનું બીિુ મુહૂત્ષ 22 એજપ્ર્નલા 
રોિ આવયું હતું. તે પછી દેવશયન 
પહે્લાં એિ્ે 15 િુ્લાઈ સુધી 37 
જદવસ ્ગનનલા મુહૂત્ષ રહલાં. હવે 
15 નવેમબરે દેવઉઠી એકલાદશીથી 
13 ટડસેમબર સુધી ્ગન મલાિે 13  
જદવસ રહેશે.

13રી વધુ મંડળીઅો દ્ારા 
ચીકુનું પટરવહન કરા્ છટે
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આ વરવે જદવલાળી પછી ચીકુની 
નવી જસિનનો ્લાભ પલાંચમથી 
પ્રલારંભ થયો છે તયલારે ફરી પલાછો 
આ પ્રશ્ન ખેડૂતોમલાં પૂછલાઈ રહો 
છે. આ પ્રશે્ન કેિ્લાક ખેડૂતોએ 
અને કેિ્લાક ખેડૂત અગ્ણીઓએ 
સલાંસદ સી.આર.પલાિી્, 
ગુિરલાત સરકલારનલા પુરવઠલા મંત્રી 

નરેશભલાઈ પિે્ અને ધલારલાસભય 
તેમિ અનયોને પણ રિૂઆત કરી 
છે. િેથી એક તરફ ડીિ્નલા 
વધે્લા ભલાવોને ્ઇને મલાગ્ષ 
પટરવહન ખૂબ િ મોંઘું થયંુ છે 
તો બીજી તરફ રે્વે દ્લારલા ફળ 
પટરવહન પર 50 િકલા િેવી 
રલાહતને ્ઈને ચીકુનો પટરવહન 
રે્વે દ્લારલા વધુમલાં વધુ થલાય 
એવી ્લાગણી પ્રવતીષી રહી છે. 
અમ્સલાડ યલાડ્ટથી ચીકુ સપેજશય્ 
ટે્રન રે્વે સત્લાધીશો દ્લારલા બને 
એિ્ી િડપી તવરલાએ પ્રલારંભ 
કરવલામલાં આવે એવી ્લાગણી 

ખેડૂતો દ્લારલા આ પ્રજતજનજધઓ 
સમક્ષ અવલારનવલાર વયકત 
કરવલામલાં આવી છે. 

અમ્સલાડ ઉપરલાંત 
ગણદેવી, ગડત, ખલારે્, 
નવસલારી, અિરલાઇ, ચીખ્ી, 
બી્ીમોરલા સજહતની 13થી પણ 
વધુ ખેડૂત સહકલારી મંડળીઓ 
અને એપીએમસી દ્લારલા ચીકુનું 
અમ્સલાડથી ટ્રેન મલારફતે 
પટરવહન કરલાતું હતું અને રોજિંદી 
એક ટ્રેન જનયજમતપણે ચીકુનલા 
બોકસ ભરલાઈને જદલહી િતી 
હતી. િેનો સીધો ફલાયદો ગતવરવે 

ખેડૂતોને થયો હતો. ચીકુનલા સલારલા 
ઊંચલા ભલાવો ખેડૂતોને મળયલા હતલા. 
િેથી ખેડૂતો આ વરવે પણ ચીકુ 
સપેશય્ ટ્રેન બને એિ્ી િડપથી 
શરૂ થલાય તેવી ્લાગણી વયકત કરી 
રહલા છે. આ પ્રશ્ને અમ્સલાડ 
ખેડૂત મંડળી ઉપરલાંત ગડત, 
ખલારે્, ગણદેવી, અિરલાઇ 
સજહતની જવજવધ સહકલારી 
મંડળીનલા સત્લાધીશો પણ પ્રયતન 
કરી રહલા હોવલાનું િણલાવી રહલા 
છે. રે્વે સત્લાધીશો આ બલાબતે 
િરૂરથી ધયલાન આપશે એવી પણ 
આશલા વયકત કરલાઈ રહી છે.
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