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બેગમવાડીની હરિઓમ માર્કેટની દુર્ાનને
બાિોબાિ બીજી વ્યક્તિને વેચી દેવાઇ

બે માલલકોએ
ભાડુઆતની પાસલે ભાડુાં
માાંગતાાં ભાડુઆત પોતલે
અચાંબામાાં પડ્ો અનલે
ઘટના બિાર આવી

સુરત : એમ્બોઇડરીના
વલેપારીએ ધાંધામાાં નુકસાન થતા
પોતાની દુકાન બલે વયલતિનલે
વલેચી દઇનલે તલેઓનલે વલેચાણ
કરાર કરી આપયા િતા,
આ ઉપરાાંત પોતલે પણ અનય
વલેપારીનલે તયાાં નોકરી ઉપર
્ાગી ગયો િતો. દુકાનના બલે
માલ્કોએ ભાડુઆત પાસલે ભાડુ
માાંગતા સમગ્ ઘટના બિાર
આવી િતી.
પા્નપુર પાટીયા િાઉસીંગ
બોડ્ડમાાં રિેતા િરેશકુમાર
ગુરૂમુખદાસ
નલેભનાણી

કાપડનો વલેપાર કરે છે. તલેઓએ
રામનગરના લસાંધુવાડી પાસલે
રિેતા દેવાનાંદ સાંતકુમાર
બચ્ાણી પાસલેથી રરંગરોડ
બલેગમવાડીમાાં િરીઓમ માકકેટમાાં
આવલે્ી દુકાન નાં. 4057
ખરીદ કરી િતી. આ લમ્કત
પલેટે િરેશભાઇએ રૂા.10 ્ાખ
આપી દીધા િતા. આ દુકાનમાાં
પિે્ાથી જ એક વલેપારીએ
દુકાન ભાડલે ્ઇનલે વલેપાર કરતો
િતો. તયાાં દેવાનાંદએ આ દુકાન
પુનમબલેન રદનલેશભાઇ છાબડાનલે
પણ વલેચી દીધી િતી અનલે
તલેની પાસલેથી પણ રૂલપયા ્ઇનલે
વલેચાણ સલિતનો કરાર બનાવી
આપયો િતો. પુનમબલેન તલેમજ
િરેશકુમાર બાંનલેએ ભાડુઆતો
પાસલેથી ભાડુ માાંગયુાં િતુાં, તયારે
ભાડુઆત પોતલે અચાંબામાાં પડ્ો
િતો અનલે ભાડુ કોનલે આપવુાં

રેલવે સરટેશન રાસ્પલ ઓફિસ રાસેથી
િુંબઈ એરરોર્ટ ઉરર લોફડંગનું કાિ
કરતા 3 મવદેશી દારૂ સાથે ઝડરાયા
સુરત રેલવે ્ોક્
ક્ાઇમ બાાંચ અનલે
વડોદરા જીઆરપી
યુલનટે વોચ
ગોઠવી િતી

સુરત: મુંબઇ એરપોર્ટ ઉપર
લોરડંગનું કામ કરતા ત્રણ યુવકને
સુરત અને વડોદરા રેલવે પોલીસે
સુરત રેલવે સરેશનના પલેરફોમ્મ
નં.1 ઉપર આવેલી પાસ્મલ
ઓરફસ પાસે્થી હવદેશી દારૂની
36 બોરલ સા્થે ઝડપી પાડા
હતા. 62 હજારનો દારૂ અને
મોબાઇલ ફોન મળી પોલીસે કુલ
રૂ.90 હજારની મત્ા કબજે કરી
હતી.
પહવિમ રેલવે લોકલ ક્ાઇમ
બાંચ સુરત તેમજ વડોદરા યુહનર
દ્ારા દારૂની હેરાફેરી અરકાવવા

મારે તપાસ હા્થ ધરવામાં આવી
હતી. દરહમયાન એલસીબી
રેલવેના હેડ કોનસરેબલ મહેનદ્ર
સુરજી અને એએસઆઇ મહેશ
બાંગેશભાઇને મળેલી બાતમીના
આધારે રેલવે સરેશન પલેર ફોમ્મ
નં.1 પાસ્મલ ઓરફસ પાસે્થી
અનીશ મદન ઝા (રહે., ગહવયર
ગામ, ડુમસ રોડ), હવલાસ
અરહવંદ પરેલ (રહે.,બેલસન
્થાના, બેલસેન, સીતામઢી,
હબહાર) અને શની રાજેનદ્ર પ્રસાદ
કનોહજયા (રહે.,મગદલલા, ડુમસ
રોડ)ને ઝડપી પાડા હતા.
તેમની પાસે્થી અલગ-અલગ
બાનડની હવદેશી દારૂની કુલ
રૂ.62 હજારની રકંમતની 36
દારૂની બોરલો મળી આવી હતી.
ત્રણેયની પૂછપરછ કરતાં તેઓ
મુંબઇ એરપોર્ટ ઉપર લોરડંગનું
કામ કરતા હોવાનું જણાવયું હતું.

તલેનલે ્ઇનલે માથાકૂટ થતા સમગ્
ઘટના બિાર આવી િતી. આ
મામ્લે િરેશભાઇએ દેવાનાંદનલે
કિીનલે પોતાના રૂલપયા પરત
માાંગયા િતા. પરંતુ દેવાનાંદએ
રૂલપયા આપયા ન િતા. આ
મામ્લે િરેશકુમારે સ્ાબતપુરા
પો્ીસમાાં ફરરયાદ આપતા
પો્ીસલે ગુનો નોંધી દેવાનાંદની
ધરપકડ કરી િતી. બનાવ અાંગલે
સ્ાબતપુરા પો્ીસના જણાવયા
પ્રમાણલે દેવાનાંદ ભૂતકાળમાાં
એમ્બોઇડરી કાપડનો વલેપાર
કરતો િતો. ધાંધામાાં નુકસાન
આવતા તલેનલે પોતાની માલ્કીની
દુકાન િરેશકુમાર તલેમજ
પુનમબલેનનલે વલેચી દીધી િતી. આ
ઉપરાાંત દેવાનાંદ પિે્ા વલેપાર
કરતો િતો તયાાં જ િવલે નોકરી
ઉપર ્ાગી ગયો િોવાનુાં પણ
પો્ીસલે જણાવયુાં િતુાં.

અિરોલીિાં ગણેશિણી
એરાર્ટિેનરના ફલેરિાં
કુરણખાનું ઝડરાયું

પોલીસે રેઈડ કરી
ફ્લેટની માલ્ક
મલિ્ા, મલેનલેજર યુવતી
અનલે એક ગ્ાિક સામલે
ફરરયાદ નોંધી

સુરત: શહેરના અમરોલી
ખાતે આવેલી ગણેશમણી
એપાર્ટમેનરના ફલેરમાં ચાલતું
કુરણખાનું પોલીસે પકડી પાડું
હતું. પોલીસે ફલેરની મહહલા
માહલક, મેનેજર યુવતી અને એક
ગ્ાહકને ઝડપી પાડી તેમની સામે
ફરરયાદ દાખલ કરી હતી.
અમરોલી પોલીસને અમરોલી
માધવબાગ સકુલ સામે સત્ાધાર
સોસાયરીમાં
ગણેશમણી
એપાર્ટમેનરમાં કુરણખાનું ચાલતું
હોવાની બાતમી મળી હતી.
પોલીસે બાતમીના આધારે ડમી

ગ્ાહક મોકલી તયાં રેડ કરી
હતી. પોલીસને સ્થળ પર ત્રણ
મહહલા મળી આવી હતી. પોલીસે
તેમના નામ અંગે ત્થા પુછપરછ
કરતા મકાન જયાબેન સમાધાન
બાવીસકર (ઉ.વ.38) નું હોવાનું
જણાવયું હતું. તેને રોશની ઉફફે
ચાંદની રહવ કોલતે (ઉ.વ.22,
રહે.એસએમસી
આવાસ,
અડાજણ) ને મેનેજર તરીકે નોકરી
પર રાખી હતી. રેઈડ દરહમયાન
પોલીસે આવેલા ગ્ાહક સુધીર
ઓધવજી હદયોરા (ઉ.વ.41,
રહે.હસહધિહવનાયક સોસાયરી,
કતારગામ) ને પણ પકડી પાડો
હતો. રોશનીને 6 હજાર પગાર
આપવામાં આવતો હતો. પોલીસે
સ્થળ પર્થી 15 હજારનો મુદ્ામાલ
કબજે કયયો હતો. અમરોલી
પોલીસે આ અંગે ફરરયાદ નોંધી
વધારે તપાસ હા્થ ધરી છે.
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એકસાથે બે જણા રહેરી શકે અને વાહન ઢંકાઇ તેવો રેઇન કોર

એકસાથલે બલે જણા વાિન ઉપર બલેસીનલે રેઇનકોટ પિેરી શકે અનલે વાિન પણ ઢંકાઇ જાય તલેવા
અનોખા રેઇન કોટ આ વષષે માકકેટમાાં આવયા છે.
( તસવીર : િેમાંત ડલેરે)

કેનેડા-ગુજરાત વચ્ે શિક્ષણ અને ઇનવેસ્ટમેન્ટ માંડવીમાં રિ્યાન્સની ્સાથે જતિી ્યુવતિીનું
ક્ષેત્રમાં સહભાગીતા અંગે પરામિ્શ થયો અપહિણ ર્િનાિો પરિણીતિ પ્ેમી નીર્ળ્યો

ભૂપેન્દ્ર પટે્ તથા
કેનલેડાના કોન્સયુ્
જનર્ વચ્લે
ગાાંધીનગરમાાં
મિત્વની બલેઠક

ગાંધીનગર
:
આજે
ગાંધીનગરમાં મુખયમંત્રી ભૂપેનદ્ર
પરેલ અને કેનેડાના મુંબઇ સસ્થત
કોનસયુલ જનરલ સુશ્ી હદરાહ
કેલી વચ્ે મહતવની બેઠક યોજાઈ
હતી. કેનેડા-ભારત અને ગુજરાત
વચ્ેના પરસપર ઉષમાપૂણ્મ સંબંધો
અને ખાસ કરીને હશક્ષણ,
ઔદ્ોહગક રોકાણો તેમજ ગ્ીન
એનવાયરમેનર, કલીનરેક જેવા
હવષયોમાં સહભાગીતાની તકો
હવશે આ બેઠકમાં ફળદાયી
પરામશ્મ તેમણે કયયો હતો.
મુખયમંત્રી પરેલ સા્થેની
વાતચીતમાં કોનસયુલ જનરલ

વરસાદના વાતાવરણિાં વણેલાં ગાંફઠયાંની િજા

સુશ્ી કેલીએ જણાવયું હતું કે
કેનેડાએ ઓરોમોરરવ, કલીન
રેક-રરનયુએબલ એનજજી, હશક્ષણ,
ઇનફ્ાસટ્રકચર, લાઇફ સાયનસીસ
જેવા સેકરસ્મમાં બહુહવધ તકો પર
ધયાન કેનદ્રીત કરીને અમદાવાદમાં
એક ટ્રેડ કહમશનર સહવ્મસ ઓરફસ
શરૂ કરી છે તેને રાજય સરકાર
દ્ારા મળી રહેલા સહયોગની
તેમણે પ્રસંશા કરી હતી.
ગુજરાતના લાખો હવદ્ા્થજીઓ
કેનેડામાં અભયાસ મારે જાય છે
તેનો પણ તેમણે હવશેષ ઉલલેખ
આ મુલાકાત બેઠક દરહમયાન
કયયો હતો
મુખયમંત્રી પરેલે આ તકે
જણાવયું હતું કે, ભારતના
ફાયનાસનસયલ અને રેકનોલોજી
ગેર-વે અને હવવિકક્ષાની
માળખાકીય સુહવધા ધરાવતાં
હગફર હસરીમાં કેનેડાની
ફાયનાસનસયલ સંસ્થાઓ, રફનરેક

કંપનીઓ અને કેનેડીયન પેનશન
ફંડ મારે હવશાળ તકો રહેલી છે
તેમણે કેનેડાની આ ક્ષેત્રની
સંસ્થાઓને હગફર હસરીમાં
રોકાણ કરવા આગળ આવવા
મારે આમંત્રણ પણ પાઠવયું
હતું એરલું જ નહહ, કેનેડીયન
કંપનીઓને કલીન એનજજી,
ગ્ીન મોહબલીરી, ઉપરાંત ગ્ીન
એનજજી મારે સોલાર, વીનડ,
ગ્ીડ ઇનરીગ્ેશન અને ગ્ીન
હાઇડ્ોજન રેકનોલોજી વગેરેમાં
સંશોધન તેમજ નહવનતા મારે
ગુજરાતમાં રોકાણની તકો અંગે
પણ સંભાવનાઓ ચકાસવા
મુખયમંત્રીએ આ બેઠકમાં સૂચન
કયુ્મ હતું. કેનેડાના ઉદ્ોગોની
વેસર વોરર મેનેજમેનર રેકનોલોજી
અને સલમ એરરયામાં રરસાયકલડ
વોરરના પ્રોજેકર હવશેની
જાણકારી પણ કેનેડાના કોનસયુલ
જનરલે આ બેઠકમાં આપી હતી.

મુખ્ય આરોપી સલિત
9 સાગરીત મળી
10નલે જલે્ભલેગા કરાયા

માાંડવી: માાંડવીના રઘીપુરા
ગામલે રિેતા યુવકની કારનલે
આાંતરી માર મારી તલેની
રફયાનસીનુાં 10 શખસ અપિરણ
કરી ગયાની ફરરયાદ માાંડવી
પો્ીસ ્સટેશનમાાં નોંધાતાાં
પો્ીસલે ગણતરીના ક્ાકોમાાં જ
યુવતીનલે બચાવી મુખય આરોપી
સલિત અનય પાાંચ આરોપીનલે
ગત મોડી સાાંજલે ઝડપી પાડ્ા
િતા. જયારે બુધવારે અનય
ચાર સાગરીતો મળી કુ્ 10
આરોપીનલે જલે્ભલેગા કયા્ડ િતા.
આ અપિરણ કેસમાાં પ્રલેલમકાએ
અનય યુવક સાથલે સગાઈ કરી
્લેતાાં એ અદાવતમાાં પરરણીત
પ્રલેમીએ તલેના 9 સાગરીત સાથલે
મળી રફયાનસીનુાં અપિરણ

દારૂ ભરેલી ટરક્ષામાં આગ લાગતા
ડ્ાઈવર ટરક્ષા મૂકીને ભાગી ગયો

આગના પગ્લે તરકટ
પકડાયુાં, પો્ીસલે ગુનો
નોંધી તપાસ િાથ ધરી

સુરત: કાપોદ્રા હવસતારમાં
રહેતી અને પ્રેમલગન કરનાર
પરરણીતાએ લગન ્થયાના દોઢ
વષ્મના સમયગાળામાં અગમય
કારણોસર અંહતમ પગલું ભરી
લીધું હતું.
કાપોદ્રા
સૂય્મરકરણ
એપાર્ટમેનરમાં રહેતા હજગનેશ
શાહ રતનકલાકાર છે. તેમના
લગન દોઢ વષ્મ પહેલા હપ્રયા
નામની યુવતી સા્થે ્થયાં હતાં.
દરહમયાન બુધવારે બપોરે
ઘરે છતની હૂક સા્થે સાડી
બાંધી ફાંસો ખાઇ લીધો હતો.
વધુમાં પોલીસના જણાવયા
અનુસાર હપ્રયાએ કયા કારણસર
આતમહતયા કરી તેનું કારણ જાણી
શકાયું ન્થી. આ બનાવ અંગે
વધુ તપાસ પોલીસ કરી રહી છે.
અત્રે ઉલલેખનીય છે કે, સુરત
શહેરમાં આપઘાતના બનાવો
સતત વધી રહાં છે અને નાની
નાની બાબતમાં લોકો આતમહતયા
કરતાં અચકાંતા ન્થી

જાણ કરવામાં આવતા કાપોદ્રા
પોલીસ પણ સ્થળ ઉપર આવી
ગઈ હતી. પોલીસે જણાવયું હતું
કે કંતાનની અંદર દારૂની બોરલો
હતી જે કંતાન રરક્ષાની પાછળ
એનજીનના ભાગમાં છુપાવવામાં
આવયુ હતુ. દારૂની કેરલીક બોરલો
આગમાં બળી ગઈ હતી તેમજ
બાકી પાણીના લીધે તૂરી ગઈ
હતી. ૫૦્થી ૬૦ જેરલી બોરલો
અને રીક્ષા કબજે કરવાંમાં આવી
છે તેમજ રીક્ષા નંબરના આધારે
ડ્ાઇવરની તપાસ શરૂં પોલીસે શરૂ
કરી છે.

શસશનયર શસટ્ટઝન મા્ટે ‘સાદર નમન
સુરક્ષા’ અને જાગૃશત કાય્શક્રમ યોજાયો

પૂણાગામમાં
મોબાઇલ્ની દુકા્નમાંથી
છ મોબાઇલ અ્ને િોકડા
28 હજાિ્ની ચોિી

અડાજણમાં ગાડ્ડનમાાં
ગાાંજો પી રિે્ાાં
તત્વોની માલિતી
પો્ીસ કલમશનરનલે
આપતાાં કાય્ડવાિી
થઈ િતી
લસલન્યર લસરટઝન
પોતાની સુરક્ા સાથલે
પો્ીસનલે પણ મદદરૂપ
થઈ રહ્ા છે

સુરત : શહેર પોલીસ
કહમશનરના
સૂચન્થી
અડાજણ ખાતે સંજીવકુમાર
ઓડોરોરીયમમાં
અડાજણ
પોલીસ દ્ારા સુરક્ષાસેતુ અંતગ્મત
સુરત શહેર પોલીસ આયોજીત

મસમનયર મસફરઝનોને સંગીતના સૂરોથી પ્ફુલ્લત કરાયા

સાદર નમન હસનીયર સીરીઝન
સુરક્ષા અને જાગૃહત કાય્મક્મનું
આયોજન કરાયું હતું.
આ કાય્મક્મમાં પદ્દ્મશ્ી
યઝદી કરંજીયા ત્થા દક્ષેશભાઇ
ઠાકર અને સુરત શહેર પોલીસ
દ્ારા આમંહત્રત કરાયેલા 800
હસનીયર સીરીઝનો ઉપસસ્થત
રહા હતા. પોલીસ કહમશ્નર
અજયકુમાર તોમરે સીનીયર
સીરીઝનોની સમસયાઓ ઉકેલવા
સારૂ ત્થા તેમને મદદરૂપ ્થવાના
ઉદ્ેશ્થી ત્થા પોતે પોતાની

તયારબાદ યઝદીભાઇ કરંજીયા અનલે દક્લેશભાઇ ઠાકરે લસનીયર
સીટીઝનોનલે િળવી શૈ્ીમાાં વતિવય રજુ કયા્ડ િતા. અનલે લસનીયર
સીટીઝનના રજી્સટ્લેશન કરવામાાં આવયા િતા. તલેઓના સુચનો પણ
મલેળવવામાાં આવયા િતા. અનલે તયારબાદ સુરત શિેરના રઝાક બલેનડ
દ્ારા લસનીયર સીટીઝનોનલે સાંગીતના સુરોથી પ્રફુકલિત કરવામાાં
આવયા િતા.

તંદુરસતી જાળવવા પ્રોતસાહીત
કયા્મ હતા. અને પોલીસ સા્થે
હમત્રતા કેળવી પોલીસ સા્થે
રહી મદદરૂપ ્થવા સીનીયર
સીરીઝનો સા્થે ચચા્મ કરી હતી.
્થોડા હદવસ પહેલા અડાજણના
એક ગાડ્ટનમાં સવારે હસનીયર
સીરીઝને ગાડ્ટનમાં કેરલાક તતવો
ગાંજો પીતા હોવાની માહહતી
પોલીસ કહમશનરને આપી હતી.
જેના આધારે કહમશનરે કાય્મવાહી
કરાવી હતી.

દુકાન પાસલે આાંતયા્ડ િતા. લમતુ્
અનલે તલેના સાગરરતોએ ્સટી્નો
પાઇપ ્ઇ િેમત
ાં ની ગાડીની
તોડફોડ કયા્ડ બાદ િેમત
ાં નલે
્ાકડાના સપાટા માયા્ડ િતા
તથા ફોન અનલે ગળામાાં પિેર્
ે ી
ચલેઈન ્ૂટાં ી ્ીધી િતી.
તયાર બાદ તલેની રફયાનસીનો
ફોન છીનવી ્ઈ માર મારી
તલેમની કારમાાં ઉઠાવી ગયા
િતા. માાંડવી પો્ીસલે બપોરે 10
શખસ સામલે અપિરણની ફરરયાદ
નોંધી મોડી રાત્લે યુવતીનલે બચાવી
આરોપી લમતુ્ ચૌધરી સાથલે તલેના
અનય પાાંચ આરોપીની પો્ીસલે
ધરપકડ કરી િતી. જયારે
બુધવારે અનય ચાર આરોપીનલે
ઝડપી પાડી જલે્ભલેગા કયા્ડ િતા.
પ્રલેલમકાએ અનય યુવક સાથલે
સગાઈ કરી ્લેતાાં અદાવત રાખી
પરરણીત પ્રલેમીએ 9 સાગરીત
સાથલે મળી રફયાનસીનુાં અપિરણ
કયુ્ડ િોવાની લવગતો સાાંપડી છે.

સંમક્ષપત સિાચાર
નગર પ્ાથમિક સમિમતની શ્ી ઠક્કર
બારા પ્ાથમિક શાળાનું ગૌરવ

તસવીર : સતીષ જાદવ

સ્થળે પહોચયો હતો અને આગ
ઓલવવાની કવાયત શરૂ કરી
હતી. વધુમાં ફાયર હવભાગના
અહધકારીઓએ જણાવયું હતું કે
રરક્ષાની પાછળના ભાગે દારૂની
બોરલો ભરેલી હતી. જયારે
રરક્ષાનો ડ્ાઈવર ભાગી ગયો
હતો. આગ લાગવાના ચોક્કસ
કારણો જાણવા મળયા ન્થી.
રરક્ષામાં દારૂની બોરલો હોવાનું
જાણવા મળતા રસતા ઉપર લોકોનું
રોળું ભેગું ્થઇ ગયું હતું અને
મોબાઈલમાં હવડીયો પણ ઉતારવા
લાગયા હતા. જયારે ઘરના અંગે

ચોમાસાની લસઝન શરૂ થાય એટ્લે સુરતીઓ ભલજયાાં અનલે ખાજાની મજા માણતા
િોય છે, તયારે સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ વણલે્ાાં ગાાંરઠયાાંની ્િેજત માણલે છે. સૌરાષ્ટ્રવાસી
લવ્સતારોમાાં વણલે્ાાં ગાાંરઠયાાંની ભારે બો્બા્ા છે અનલે ચોમાસાની લસઝનમાાં તો
તલે ખાવાનો આનાંદ જ કંઇ અ્ગ િોય છે.
(તસવીર : સતીષ જાદવ)

કાપોદ્ામાં લગ્ન્ના
દોઢ વર્ષમાં જ
પરિણીતા્નો આપઘાત

સુરત : કાપોદ્રા પોલીસ મ્થકની
હદમાં આવેલા હીરાબાગ ખાતે
આજે સવારે એક રરક્ષામાં આગ
લાગી ગઈ હતી. ઘરનાને પગલે
સ્થળ ઉપર અફરાતફરી મચી
ગઈ હતી. એરલું જ નહીં લોકોને
આશ્ચય્મ તયારે ્થયું હતું. જયારે
રરક્ષામાં્થી દારૂની બોરલોનો
જથ્થો નીકળયો હતો.
ફાયર હવભાગના સૂત્રો
પાસે્થી મળતી માહહતી મુજબ
આજે સવારે ૯.૫૮ કલાકે ફાયર
કંટ્રોલ રૂમમાં કોલ મળયો હતો
કે હીરાબાગ્થી અહવિનીકુમાર
રોડ તરફ જતા રસતા પર એક
રરક્ષામાં આગ લાગી છે. જે્થી
કાપોદ્રા અને કતારગામ ફાયર
સરેશન્થી ફાયરનો કાફલો ઘરના

કયુ્ડ િોવાનુાં કારણ બિાર
આવયુાં િતુ.ાં
પો્ીસ સૂત્ોના જણાવયા
મુજબ માાંડવીના રઘીપુરા ગામલે
રિેતા અનલે ખલેતી કરતા િેમતાં ઉફકે
મુન્ા ગુરજી ચૌધરી (ઉં.વ.૩૩)
તલેમની ક્ેટા ગાડી નાં.(GJ-19
BA-7166)માાં તા.21મીએ સવારે
પોણા નવ વાગયલે રફયાનસી સાથલે
બાંનલે માાંડવી ખાતલે યુવા ઉપલનષદ
એકેડમીમાાં ્સપધા્ડતમક પરીક્ાની
તૈયારીના ક્ાસ કરવા માટે
આવવા નીકળયાાં િતાાં. એ
વખતલે ર્સતામાાં માાંડવીના મોરરઠા
ગામના ગોડાઉન ફલળયામાાં
રિેતા લમતુ્ ધનજી ચૌધરી
કાર નાં.(GJ-16-AJ-9780)
્ઈ તથા તલેની સાથલે બીજા 9
સાગરરત કાર અનલે બાઈક પર
આવી તલેમનલે ખોડાાંબા ગામની
સીમમાાં વાાંક્થી આાંબાપારડી
તરફ જતા રોડ ઉપર આવલે્ા
પ્રવીણ ચૌધરીની ના્સતાની

અજયકુમાર તોમરે જણાવયું
હતું કે, હસહનયર સીરીઝન આખી
જીંદગી મહેનત કરી હનવૃત્ ્થાય
છે. બાદમાં ઘણા પરરવારમાં
તેમની દરકાર લેવાતી ન્થી.
પોલીસ આવા હસહનયર સીરીઝન
સા્થે સંપક્કમાં રહીને તેમને મદદ
કરી રહી છે. અને તેમને અલગ
અલગ પ્રવૃહત્માં જોડવામાં આવી
રહા છે. જે્થી તેઓ પોતાની
સુરક્ષા સા્થે પોલીસને પણ ઘણી
રીતે મદદરૂપ ્થઈ રહા છે.

સુરત : પૂણાગામમાં આવેલી
ખુશી મોબાઇલ નામની
દુકાનમાં્થી ચોરી ્થઈ હતી. મુળ
અમરેલીના વતની અને સુરતમાં
પૂણાગામ હદપમાલા સોસાયરીમાં
રહેતા હહંમતભાઇ રામભાઇ
મકવાણા ઘરની બાજુમાં જ ખુશી
મોબાઇલના નામ્થી વેપાર કરે
છે. તેમની દુકાનને તસકરોએ
હનશાન બનાવીને રૂા. 67
હજારની રકંમતના છ મોબાઇલ
તેમજ 28 હજાર રોકડા મળી કુલલે
રૂા.95 હજારની ચોરી કરી હતી.
સવારના સમયે હહંમતભાઇએ
દુકાને જઇને જોયુ તયારે શરરનું
લોક તૂરેલી હાલતમાં હતુ.
હહંમતભાઇએ બનાવ અંગે પૂણા
પોલીસને જાણ કરી હતી અને
દુકાનની અંદર-બહાર લગાવેલા
સીસીરીવી કેમેરા ચેક કરતા તેમાં
ત્રણ અજાણયા ઇસમો દેખાતા
હતા. પોલીસે આ ત્રણેયની સામે
ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.

સુરત : નગર પ્રાથલમક લશક્ણ સલમલત સાંચાલ્ત શ્ી ઠક્કર બાપા પ્રા.
શાળા ક્માાંક ૩૩૯ માાં ૧ લવધાથથી રાજય પરરક્ા બોડ્ડ દ્ારા ્લેવાતી
લશષયવૃલત માટેની NMMS પરરક્ામાાં પાસ થઈ મલેરીટ માાં ્સથાન મલેળવી
શાળાનુાં ગૌરવ વધાયુું છે. રુદ્ર રાજુ બોરખડલે આ બાળક નલે દર વષ્ડ
૧૨૦૦૦ રૂલપયા લશષયવૃતી મળશલે. તલે બદ્ શાળા પરરવાર અલભનાંદન
પાઠવલે છે.

2021ની વસતી ગણતરી િારટે એજનસીને
કાિ સોંરવા શાસકોની િંજૂરી િંગાઇ

સુરત: દર દસ વષષે વસતી ગણતરી કરવામાાં આવલે છે જો કે 2011માાં
ગણતરી થયા બાદ 2021માાં વસતી ગણતરી કરવાની િતી પરંતુ
કોરોનાના કારણલે થઇ શકી ના િોય, લવધાનસભાની ચૂાંટણી આવી
રિી છે તયારે સરકાર દ્ારા િવલે કોરોનાના બલે વષ્ડથી અટકી પડલે્ી
વસતી ગણતરીનુાં કામ પણ િાથ પર ્લેવાશલે. સામાનય રીતલે સુરત
મનપાના માધયમથી વસતી ગણતરીનુાં જલે કામ થાય છે તલેમાાં મનપાના
કમ્ડચારીઓ તલેમજ ટીલચાંગ ્સટાફનલે જોતરવામાાં આવલે છે પરંતુ વષ્ડ
2021માાં કોરોનાના કારણલે નિીં થઇ શકે્ી વસતી ગણતરીના કામમાાં
િવલે ખાનગી એજનસીનલે કામ સોંપવા માટે મનપાએ તૈયારી કરી છે.
શાસકો સમક્ આ માટે ્સથાયી સલમલત સમક્ મુકાયલે્ી દરખા્સતમાાં
66 ટેકલનક્ આલસ્સટનટ અનલે 2 મલટી ટા્સકીંગ ્સટાફનલે કોનટ્ાકટ
ધોરણલે મલેળવવા માંજુરી માંગાઇ છે જલેમાાં એજનસીઓ પાસલેથી ઓફરો
માંગાવાઇ િોય સૌથી ઓછી રૂા. 2.42 કરોડની ઓફર આપનાર
એજનસનુાં ટેનડર માંજુર કરવા દરખાસત મુકવામાાં આવી છે.

બેંક ઓિ િહારાષ્ટ્રએ વધુ ગ્ાહકોને બેંક
સાથે જોડવા કાય્પક્રિ કયા્પ

સુરત: બેંક ઓફ મિારાષ્ટ્ર વધુ નલે વધુ ગ્ાિકોનલે જોડવા માટે
ક્સટમર કનલેકટ અનલે આઉટ રરચ પ્રોગ્ામ િેઠળ લવલવધ કાય્ડક્મ
આયોલજત કરી રિી છે. તલેના ભાગરૂપલે સુરત ઉપરાાંત આણાંદ અનલે
વડોદરામાાં લવવધ કાય્ડક્મ કરવામાાં આવયા છે. બેંકના એકકઝકયુરટવ
ડાયરેકટર આલશષ પાાંડલેએ જણાવયુાં િતુાં કે, અમલે લવચારીએ છે કે
ભારત સરકારની લવલવધ ્સકીમ બાબતલે બેંકની સલેવા સાથલે અવલેરનલેસ
ફે્ાવી વધુ નલે વધુ ્ોકોનલે અમારી બેંક સાથલે જોડીએ. જલે ્ોકોનલે
આતમલનભ્ડર બનાવશલે.

રમવવારે િાધસ્પ ડટેના મદવસે મરતા-રુત્રએ
તરણ સરધા્પ જીતી

સુરત: રલવવારે ફાધસ્ડ ડલેના રદવસલે ્ા્ભાઈ ્સટેરડયમ ખાતલે યોજાયલે્ી
તરણ ્સપધા્ડમાાં ઉંમર પ્રમાણલે ઈનામો પ્રાપ્ત થયા છે. જલેમાાં બાપ - બલેટાનલે
લગફટ આપવામાાં આવી િતી. પાથ્ડ ભાવસાર અનલે ભરત ભાવસાર
લજયો રાષ્ટ્રીય ક્ા કેનદ્રના સિમાંત્ી ઉપરાાંત સાંગીત ક્લેત્લે નાટક ક્લેત્લે
ઉજ્જવળ કારરકદથી ધરાવલે છે. સુરત રડક્સટ્કટ લક્કેટ એસોલસએશન
દ્ારા યોજાયલે્ી આ તરણ ્સપધા્ડમાાં ૯૦ થી ૧૦૦ ્ોકોએ ભાગ
્ીધો િતો.

