
હાઇકોર્ટની લાલઆંખ
કોટ વિસ્તારમતંા કોમવ શ્િયલ 
બતંાધકતામોનતા મતામલ ેહતાઇકોટ્ટની 
લતંાલઆંખ, િતંાચો > p2

સૌરાષ્ટ્ર થયું તરબોળ
મઘેરતાજાનતા પ્રકોપ હેઠળ 

્રબોળ થયલેતા સૌરતાષ્ટ્રની 
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મોસમનો સરેરાશ વરસાદ 
૩૩.૯૫ ટકા, સૌરાષ્ટ્રનો 
૬૫.૯૯ ટકા નોંધાયો
અમદાવાદ: રાજ્યમાં ખાસ કરીને 
સૌરાષ્ટ્રના અમરલેી, ભાવનગર અને 
રાજકોટ જજલલામાં છેલલા ૩૨ કલાકમાં 
વરસાદ ેરૌદ્ર સવરૂપ ધારણ કરતા 
રાજ્યમાં સરરેાશ વરસાદ ૩૩.૮૫ ટકા 
થ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર પંથકનો મોસમનો કુલ 
વરસાદ ૬૫.૯૯ ટકા થ્યો છે. કચછમાં 
૭.૩ ટકા, ઉત્તર ગુજરાતમાં ૭.૪૫ ટકા, 
પવૂ્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં ૧૯.૯૨ ટકા અને 
દજષિણ ગુજરાતમાં સરરેાશ ૩૭.૮૨ ટકા 
વરસાદ થ્યો છે.

શહેરમાં ૧૫ જગયાએ વૃક્ો 
ધરાશાયી થઈ ગયાં
અમદાવાદ: શહેરમાં પડેલાં ભારે 
વરસાદના નવા પજચિમ ઝોનમાં જજીસ 
બંગલો, ગુરૂકુળ રોડ, ભાઇકાકા નગર 
થલતજે, ગુરૂકુળ રોડ, એકલવ્ય સપોટ્ટસ 
સંકુલ, ગુરૂદ્ારાથી એનએફડી સક્કલ 
રોડ જ્યાર ેપજચિમ ઝોનમાં જવદ્ાનગર 
સકકૂલ પાસે, સહજાનંદ કોલજે પાસે, 
ઉત્તર ઝોનમાં જરિકમલાલના ચોકઠા 
પાસે, કુબેરનગર પાણીની ટાંકી પાસે, 
સરદારનગર ભીલવાસ, પવૂ્વ ઝોનમાં 
અમરાઇવાડી ગુલાબવાડી પાસે અને 
દજષિણ ઝોનમાં મણીનગર રોડ પર ઝાડ 
પડવાના બનાવ બન્યા હતા.

સરકારની ચિંતન 
ચશચિર ભારે વરસાદને 
કારણ ેમલુતવી
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ભાર ેવરસાદને 
કારણે ઊભી થ્ેયલી પરરસસથજતને 
પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકારનું સમગ્ર 
તંરિ રાહત-બચાવની કામગીરીમાં 
જોતરા્ેયલું હોવાથી આગામી ૨૬થી ૨૮ 
જૂન દરજમ્યાન ગાંધીનગરમાં ્યોજાનારી 
વરરષ્ઠ અજધકારીઓની જચંતન જશજબર 
હાલ પરુતી મુલતવી રખાઈ છે.

અરાઉન્ડ ધ િસટી

RNI registration no. GUJGUJ/2014/55529 
વર્વ ૨, અંક ૧૪૭ બેનટે, કોલમેન એનડ કંપની 
જલજમટેડ વતી જહતેશ બુદ્ધભટ્ી દ્ારા ફરડ્યા 

ચેમબર, ૧૩૯, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯થી 
પ્રકાજશત ફોન નં.  ૬૭૭૭૩૩૦૦, ફેકસ 

૬૭૭૭૩૫૦૦ અન ેવધ્વમાન પસ્લશસ્વ જલજમટેડ, 
વેજલપરુ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧ દ્ારા મુજદ્રત. 

તંરિી: અજ્ય ઉમટ

અમદાવાદમાં મેઘરાજાએ ગણતરીના માટે જ જવજધવત્  પધરામણી કરતાં કોપપોરશેન દ્ારા બે મજહનામાં કરા્યલેી ‘આધી-અધરૂી’ કામગીરીના ધજાગરા ઉડી ગ્યા હતા. (પહેલી તસવીર) વજેલપરુમાં કરા્યલેું આડેધડ ખોદકામ જેમનું તમે છોડી દવેાતાં વાહન ચાલકોએ 
શહેર નહી ંગામડાંનો અહેસાસ ક્યપો હતો. વચે્ની તસવીરમાં એરપોટ્ટ ઘૂંટણ સમામાં ગરકાવ થ્ેયલું દખેા્ય છે. જ્યાર ેસૌથી જવકટ સસથજતનો સામનો શ્રીનંદનગરના રહેવાસીઓએ ક્યપો હતો, જ્યાં ઘરોમાં પાણી ઘસૂી ગ્યા હતા.  - પંકજ શકુ્લ

ખાડે ગયું મયચુન. તંત્ર એરપોટ્ટ પણ તરિોળ શ્ીનંદનગરમાં ઘરમાં પાણી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ -- આખર ે શહેર ઉપર મઘેરાજા 
મહેરબાન થયાં, પણ એ રીત ેથયાં કે 
બપોર ેઅઢી ત્રણ વાગયાના સુમાર ેશરૂ 
થયલેો વરસાદ હજ ુથંભવાન ુનામ લેતો 
નથી અન ેતનેા કારણ ેમોડી સાંજ સુધીમાં 
છ ઇંચ જટેલો વરસાદ પડી જતાં મયનુન.
ના કરોડો રૂનપયાના ખચાચા ઉપર પાણી 
ફરી વળયુ ં છે. ખોદાયલેા ખાડા અને 
ડાયવરચાનના કારણ ેવરસાદનો પ્ારભં 
જ આફતના વરસાદ જવેો સાનબત 
થયો છે. જ ેરીત ેલોકોના ઘરમાં પાણી 
ઘસૂયા છે અન ે રસતાઓ પર ભરાઇ 
રહેલા પાણી યથાવત રહ્ા છે ત ેજોતા 
નાગરરકો હાલાકીમાં મકૂાઇ ગયા હતા. 
તો ટ્ારફકજામની સમસયા પણ ઠેર ઠેર 
સજાચાવા પામી હતી. ચોમાસાના એકશન 
પલાન પર પાણી ફરી વળયુ ંછે. 

અરબી સમુદ્રમાં સજાચાયેલુ ડીપ 
રડપ્શેન રાજયના નવનવધ નવસતારોમાં 
વરસાદ વરસાવત ુઆજ ેબુધવાર ેબપોરે 

શહેરના આકાશમાં આવી પહોંચતાં 
અઢી ત્રણ વાગયાના સુમાર ેવરસાદની 
શરૂઆત થવા પામી હતી. વરસાદી 
પાણી ભરાત ુરોકવા કરોડો રૂનપયાનો 
ખચચો કયાચા બાદ મયનુન.ન ેવરસાદ ખેંચાતા 
તથા એકાદ બે રાપટાં પડવાથી રાહત 
હતી. પરતં ુ ડીપ રડપ્શેનના કારણે 
ભાર ેવરસાદ પડી રહયો છે. બપોર ેશરૂ 

થયલેો વરસાદ ધીમ ેધીમ ેવગે પકડવા 
માંડયો હતો અન ેરાત સુધીમાં તો છ ઇંચ 
જટેલો વરસાદ સમગ્ર શહેરમાં ખાબકી 
જતાં ચારકેોર જળબંબાકારની સસથનત 
સજાચાવા માંડી હતી. નવા પનચિમ રોનનાં 
વજેલપરુમાં જયાં કરોડો રૂનપયાના 
ખચચે સટોમચા વોટર લાઇન નાખી છે 
તયાં જ પાણી ભરાયા છે અન ેઉલટાનુ 

ખોદકામના કારણ ેકાદવકીચડ એટલો 
જામયો છે કે, રાહદારીઓ તો જઇ શકે 
તમે જ નથી અન ેવાહનચાલકો સલીપ 
થવાનો ભય વધી ગયો છે. મયેરના 
વોડ્ડ જોધપરુમાં પણ ખોદકામના કારણે 
રસતા બેસી જવાની ફરરયાદો મળી રહી 
છે અન ેપાણી ભરાઇ ગયાં હોવાની બૂમ 
ઉઠી છે. નવા રોનનાં સરખેજ પોલીસ 

સટેશન, જહુાપરુા રોડની બનન ેબાજનૂી 
સોસાયટીઓમાં પણ પાણી ભરાયા છે. 
મમેનગર, ઘાટલોરડયા, ચાંદલોરડયા 
વગરે ેનવસતારોમાં પણ રોડ ઉપર પાણી 
ભરાયાની >> અનસંુધાન p6

અમદાવાદ પર આફતનો વરસાદ: કરોડોના ખરાચા પર પાણી
મોડી સાંજ સુધીમાં છ ઇંચ વરસાદ ખાબકી જતાં ઠેર ઠેર એકથી ચાર ફૂટ પાણી અન ેભવૂા પડાં: મ્યજુન.એ ખોદલેા ખાડાએ હાલાકી વધારી છતાં તંરિ ક્યાં્ય ન દખેા્ંુય

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં 
બુધવાર બપોરથી શરૂ થયલેા ભારે 
વરસાદના પગલે શહેરની તમામ 
સકકૂલોમાં રજા જાહેર કરી દવેામાં 
આવી છે. વરસાદના પગલે કોઈ 
અનનચછનીય ઘટના ન બન ેત ેમાટે 
કલેકટરની સૂચના બાદ અમદાવાદ 
શહેર ડીઈઓ દ્ારા સકકૂલોમાં રજા 
અંગનેી સત્ાવાર જાહેરાત બુધવારે 
રાત ેકરી દવેામાં આવી હતી. 

અમદાવાદ શહેરમાં બુધવાર 
બપોરથી વરસાદ શરૂ થયો હતો અને 
ધીમધેીમ ેવગે પકડતા મોડી રાત સુધી 
તો સમગ્ર શહેર જળબંબાકાર થઈ 
ગયું હતું. હજ ુમોડી રાત સુધી વરસાદ 
ચાલુ રહે તો સસથનત વધ ુવણસે તમે 
હોઈ સકકૂલોમાં એક નદવસ રજા જાહેર 
કરવાનો નનણચાય લેવામાં આવયો 

છે. વરસાદના પગલે સવાર ે સકકૂલે 
જવામાં નવદ્ાથીથીઓન ેમશુકેલી પડે તમે 
હોઈ નનણચાય લેવામાં આવયો હોવાનું 
જાણવા મળે છે. અમદાવાદ કલેકટર 
રાજકુમાર બેનનવાલે જણાવયુ ંહતું કે, 
ભાર ે વરસાદના પગલે તકેદારીના 
ભાગરૂપ ે નજલલાની સકકૂલોમાં એક 
નદવસ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. 
તયાર બાદ વરસાદની સસથનત જોઈને 
નનણચાય લેવામાં આવશે. અમદાવાદ 
શહેર ડીઈઓ એ.કે. રાઠોડે જણાવયુ ં
હતું કે, ભાર ે વરસદાના પગલે 
અમદાવાદની શૈક્ષનણક સંસથાઓમાં 
એક નદવસની રજા જાહેર કરવામાં 
આવી છે. શહેરમાં વરસાદી પાણીના 
ભરાવા બાદ નવદ્ાથીથીઓન ેમશુકેલી ન 
પડે ત ેમાટે એક નદવસ રજા રાખવાનો 
નનણચાય લેવામાં આવયો છે.

શહેરની સકકૂલોમાં આજ ેરજા જાહેર

પાણી ભરાયલેા રહેતા પચચિમના ચવસતારોમાં ટ્રાફિક જામ
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ -- મોડી રાતે્ર વરસાદ તો થંભી 
ગયો હતો, પરતં ુ શહેરના કેટલાય 
નવસતારો પાણીમાં ગરકાવ રહ્ા હતા. 
તનેા કારણ ેમોડી સાંજ ેઓરફસેથી છૂટી 
ઘર ેજઈ રહેલા લોકોએ ટ્ારફક જામમાં 
કલાકો ફસાઈ રહેવું પડંુ હતું. લોકો જે 
રસતથેી નીકળે તયાં પાણી અન ેટ્ારફક 
જામનો સામનો કરો પડો હતો.

વરસાદનું સરવૈયું

સૌથી વધુ વરસાદ
વેજલપરુ: ૮.૦૦ ઇંચ
વટવા: ૭.૦૦ ઇંચ
નરોડા: ૬.૦૦ ઇંચ
પાલડી:૬.૦૦ ઇંચ

કયાં કેટલો વરસાદ?
નવો પજચિમ ઝોન: ૬.૦૦ ઇંચ
પજચિમ ઝોન: ૫.૫૦ ઇંચ
દજષિણ ઝોન: ૬.૦૦ ઇંચ
પવૂ્વ ઝોન: ૫.૫૦ ઇંચ
ઉત્તર ઝોન: ૫.૫૦ ઇંચ
મધ્ય ઝોન--૫,૫૦ ઇંચ

# પ્રહ્લાદનગર, આનંદનગર રોડ, માણેકબાગ
# સટેે્લાઈટ પ્રરેણાતીર્થ દરેાસર રોડ
# જોધપરુ ચારરસતારી યનુનક પાક્ક તરફનો રોડ
# પરરમ્લ અંડરપાસ વાસણા બાજુના છેડે.
# વેજ્લપરુ ભીમનાર મહાદવેરી જયનદપ ટાવર.
# જયદીપ ટાવરરી જીવરાજ ચાર રસતા, મ્લાવ તળાવ
# કોમસ્થરી નવજય ચાર રસતા
# હેલમેટ સક્ક્લરી માનવમંનદર, AEC ચાર રસતા
# નારણપરુા ગામ પાસ ેબસસટોપરી AEC ચાર રસતા
# મણીનગરમાં કૃષણબાગ, જવાહર ચોક, નમલ્લતનગર


