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રૂપિયાની વારંવાર માગણી કરી મારી નાખવાની ધમકી આપતા યુવકે ફરરયાદ નોંધાવી
(પ્રતિતિતિ)  વડોદરા િા.24
આર વી દેસાઇ રોડ પર રહેિા 

રરક્ા ચાલક યુવકે િેિા કહેવાિા 
વયાજખોર તિત્ર પાસેથી ઉછી રૂા. 
15 હજાર લીિા હિા. જેિા વેપારી 
તિત્ર રોજ રોકડ રૂતપયાિી ઉઘરાણી 
કર લઇ જિો હિો. તયારબાદ િેણે 
રરક્ા ચાલક પાસે અગાઉ રૂા.1.85 
લાખ ઉછીિા લીિા હોય િેવું 
લખાણ કરાવી લીિી હિું. કોરા 
ચેકિાં રૂા.1.85 લાખિી રકિ ભરી 
બેનકિાં જિા કરાવી બાઉનસ કરાવયો 
હિો. વારંવાર રૂતપયાિી િાગણી 
કરી િારી િાખવાિી િિકી આપિા 
યુવકે િવાપુરા પોલીસ સ્ટેશિિાં 
ફરરયાદ િોંિાવી છટે.

શહેરિા આર વી દેસાઇ રોડ 
પર આવેલી તલ્લ ફલાવર સકકૂલ 
પાસેિી વ્રજવાર્કા એપા્્ટિેન્િાં 
રહેિા તદતલપ તદિેશભાઇ સોિી 
(ઉં.વ.44) રરક્ા ડ્ાઇતવંગિો 
વયવસાય કરીિે પોિાિા પરરવારિું 
ગુજરાિ ચલાવે છટે. વર્ષ 2019િાં 
િેિિી પતિી સાથે ડભોઇ રોડ ખાિે 
અક્રતસ્ી સોસાય્ીિાં ભાડાિા 
િકાિિાં રહેિા હિા. ફેબ્ુઆરી 
િતહિિું ભાડુ ચૂકવવાિું હોવાથી 
રૂ. 5 હજારિી જરૂરીયાિ હિી. 
િેિિા વેપારી તિત્ર પ્રશાંિ ઠક્કરિે 

રૂતપયાિી વયવસથા કરી આપવા વાિ 
કરી હિી. જેથી વેપારીએ યુવકિે 
સુસેિ સક્કલ ખાિે િળયો હિો તયારે 
કહું હિું કે હુ િિે રૂતપયાિું સેર્ંગ 
રી આપું પરંિુ તયારે જયાં સુિી 
પૂરેપૂરા રૂતપયા ચૂકિે િા થાય તયાં 
સુિી રોજિા 100 રૂતપયા આપવા 
પડશે અિે એક કોરો ચેક પણ 
આપવો પડશે િેિ જણાવિા યુવકે 
િેિી પાસેથી રૂતપયા લેવાિું હા 
પાડું હિું. તયારબાદ બીજા તદવસે 
કીતિ્ષસિંભ પાસે િળિા રૂા. 5 હજાર 
આપયા હિા તયારે યુવકે સહીવાળો 
કોરો ચેક તિત્રિે આપયો હિો. તિત્ર 
રોજે રોજ રરક્ા ચાલક તિત્ર પાસેથી 
રૂા. 100 લઇ જિો હિો. તયારબાદ 
યુવક 10 હજાર િેિી પાસેથી લીિા 
હિા જેિાં રોજિા 500 આપિો 
હિો. કોઇવાર િંિો િા થાય િો 
રૂતપયાિી વયવસથા થિી િ હિી. 
જેથી પ્રશાંિ ઠક્કર યુવક પાસે 
પેિલ્ી ચઢાવીિે રકિિી િાગણી 
કરિો હિો. 

વર્ષ 2019િાં પ્રશાંિે યુવક 
પાસેથી 1.85 લાખ ઉછીિા લીિા 
હોય િવું લખાણ િહી કરી આપે િો 
િિે અિે િારા પરરવારિે જાિથી 
િારી િાખીશ.િારે િિે િારા 
રૂતપયા ગિેિિ પાછ આપવા પડશે. 
િિકીિા ડરથી યુવકે ઉછીિા રૂતપયા 
લીિા હોય િેવું િો્રીવાળુ લખાણ 
પ્રશાંિે લઇ લીિું હિું. વારંવાર 
રૂતપયાિી િાગણી યુવકે િારી 
િાખવાિી િિકી આપિા િવાપુરા 
પોલીસ સ્ટેશિિાં વયજખોર સાિે 
ફરરયાદ િોંિાવી છટે.

આરવી દેસાઇ રોડ રર રહેતા રરક્ા ચાલકે 
વેરારી મિત્ર રાસેથી રૂમર્ા લીધા હતા

રૂા.15000ના બદલામા ં1.85 લાખ 
લખી વ્ાજખોર ેચકે બાઉન્સ કરાવ્ો

વારંવાર રૂમર્ાની િાગણી કરતા ટેન્શનિાં 
આવી ્ુવકે ઉંધઇ િારવાની દવા રી લીધી
વ્યાજખોરે ્ુવક પયાસેથી લીધેલયા કોરયા ચેકમયાં રૂયા.1.85 લયાખની રકમ 
ભરી બેનકમયા જમયા કરયાવતયા બેલેનસ નયા અભયાવે બયાઉનસ થ્ો હતો. 
ત્યારબયાદ તે વયારંવયાર રૂપપ્યાની મયાગણી કરી હેરયાન કરતો હોવયાથી 
ટેન્શનમયાં આવી ્ુવકે ઉંધઇ મયારવયાની દવયા ગટગટયાવી લીધી હતી. જેમયાં 
તેમની તપબ્ત લથડતયા સયારવયાર મ મયાટે એસએસજીમયાં ખસેડયા્ો હતો. 
તેમ છતયાં રૂપપ્યાની મયાગણી ચયાલુ રયાખી હતી.

વોક ઈન એવવયરી પક્ી ઘરનો ધનતેરસે પ્ારંભ કરવામાં આવયો હતો
(પ્રતિતિતિ) વડોદરા, િા.24
વડોદરાિા કિા્ીબાગ ખાિેિા 

ઝ ૂિાં ઝ ૂડટેવલોપિને્ પ્રોજકે્ હેઠળ 
14.21 કરોડિા ખચચે વોક ઇિ એતવયરી 
પક્ી ઘરિો તદવાળી વખિે િિિરેસે 
પ્રારભં થયો છટે. ગજુરાિિાં આ પ્રકારિું 
બીજુ ં પક્ીઘર છટે. હાલ આ પક્ીઘર 
પ્રવાસીઓિાં આકર્ષણિુ ંકેનદ્ર બિલંુે છટે. 
પક્ી ઘરિાં ઓસટ્ટેતલયિ, આતરિકિ 
અિ ે ઇનનડયિ પરે્ િા ટ્ે અલગ 
તવભાગ રાખવાિાં આવલે છટે. જયારે 
કબૂિર અિ ેચકલી િા ટ્ે િિેજ રૂપાળા 
અિ ેઆકર્ષક પીંછા િરાવિા પક્ીઓ 
જિે ેિોર અિ ેિરઘા કુળિા કહે છટે 
િિેા િા ટ્ે પણ અલગ તવભાગ છટે. 
જયાર ે તચલોત્રા અિ ે તશકારી પક્ી 

િા ટ્ેિો તવભાગ અલગ રાખવાિાં 
આવલેો છટે, કેિકે આ પક્ીઓ બીજા 
પક્ીઓિો તશકાર કરિા હોવાથી ઈિર 
પક્ીઓ સાથે રાખવાિાં િથી. આ 
ઉપરાંિ બે િો્ા વોરકંગ ડોિ બિાવલેા 
છટે. આ ડોિ ફરિ ે40 પક્ીઓિા તપજંરા 
પણ બિાવવાિાં આવયા છટે. વોક ઇિ 
ડોિિાં ભારિીય પ્રજાતિ સતહિિા 

20 જળચર પક્ીઓ રાખવાિા છટે, 
જિેાંથી હાલ 12 છટે અિ ેબાકીિા આઠ 
એતિિલ એકસચનેજ પ્રોગ્ાિ હેઠળ 
લાવવાિાં આવશે. બીજા ડોિિાં દતક્ણ 
અિરેરકિ પ્રાંિિા એિઝેોિ પરેટસ 
વગરે ે તવદશેી પક્ીઓ રાખયા છટે. આ 
પાયલ્ પ્રોજકે્ શરૂ કયા્ષ બાદ હવે 
ફેસ-્ુ િાં િવા પક્ીઓ ્ંૂક સિયિાં 

લાવવાિાં આવશે.
વડોદરાિા વાિાવરણિ ે ધયાિિાં 

રાખીિ ેદશેી તવદશેી પક્ીઓ લાવવાિાં 
આવયા છટે. એવીઅરીિાં પક્ીઓ 
િૈસતગ્ષક વાિાવરણિાં િકુિ પણ ેઉડિા 
પ્રવાસીઓિ ેહરિા ફરિા જોવા િળટે છટે. 

અગાઉ કોપપોરશેિિી સ ટ્ેનનડંગ 
સતિતિિાં એવીયરી િા ટ્ે 75 લાખિા 
ખચચે તવદશેી પક્ીઓિી 240 જોડી 
ખરીદવાિી દરખાસિ િંજરૂ કરવાિાં 
આવિા પક્ીઓ વડોદરા આવી 
ગયા છટે. બગલા, િોર, ચકલી અિે 
પોપ્ કુળિા દખેાવે ગિી જાય િેવા 
પક્ીઓિી 38 પ્રજાતિ પસંદ કરી છટે 
.જિેાં એિજેોિ પરે્, બલેક સવાિ, 
ડાયિંડ ડવ, રિેબોલોરી, લવ બડ્ટ 
,આતરિકિ ગ ેપરેે્ , યેલોસાઈડટેડ કોિરુ, 
સલફર કે્સ ટ્ેડ કોકા્ુ, િનેડ્ીિ ડક વગરેે 
પ્રકારિા પક્ીઓિો સિાવશે કરવાિા 
આવયો છટે.

વડોદરાના નવા રક્ીઘરિાં મવદે્શી િહેિાન રધાર્શે

કમાટીબાગના ઝૂમાં 75 લાખના ખચચે 
વિદેશી પક્ીઓની 240 જોડી લિાશે

(પ્રતિતિતિ)  વડોદરા િા.24
વડોદરા એ્લે આપણાં દીઘ્ષદ્રષ્ા િહારાજા સર સયાજીરાવ 

દ્ારા િગરજિોિ ેઆપલેી કલા ,સંસકાર અિ ેસંસકકૃતિ િી એક 
અિૂલય તવરાસિ, એિિા દ્ારા તિિા્ષણ કરવાિાં આવલેી ભવય 
ઇિારિોએ વડોદરાિે તવશ્વ ફલક ઉપર એક આગવુ ં સથાિ 
અપાવયંુ છટે, વડોદરા િી િધય ેઆવલે નયાયિતંદર ,લાલકો ્્ટ, 
મયતુઝક કોલેજ િથા સુરસાગર િળાવ એ તવશ્વ ભર િાં 
અિોખંુ જ આકર્ષણ િુ ંકેનદ્ર બિી રહેલંુ છટે. અિ ેહવ ેજયારે 
સુરસાગરિી િધય ે111 ફુ્ ઉંચી સવચેશ્વર િહાદવે િી સુવણ્ષ 
આવરરિ પ્રતિિાિુ ં તિિા્ષણ થઇ ગયુ ંહોય તયાર ેઆપણ ેસૌ 
વડોદરાવાસી ઓ િા ટ્ે વડોદરા િો આ ભવય ઐતિહાતસક વારસો 
એ ગૌરવ િી વાિ છટે સાથ ેસાથ ેઆ ઐતિહાતસક વારસાિી 
જાળવણી કરવી િ ેપણ વડોદરાવાસી ઓ િિેજ વડોદરાિાં 
કાય્ષરિ સેવાભાવી સંસથાઓ િી િતૈિક જવાબદારી છટે.અિ ે
આ જવાબદારીિા ભાગરૂપ ે કે્ડાઈ, વડોદરા ભવય સાંસકકૃતિક 
વારસાિી જાળવણી અથચે રૂતપયા 50 લાખિંુ અિદુાિ આપશે 
િેિજ કે્ડાઈ-વડોદરા િવરાત્રી ફેનસ્વલ વીએિએફ રૂતપયા 25 
લાખિંુ અિદુાિ આપવાિી જાહેરાિ કરી હિી.

આ સંગ્હિાં વિ્ષિાિ વડોદરા શહેરિાં આવલેી અિકે 
ઐિહાતસક ઈિારિો પણ સિાતવષ્ થાય છટે, પરપંરા અિે 

ઐિહાતસક િલુયોિી જાળવણી એ ભારિીય સંસકાર છટેિતયારે 
વડોદરા િધય ેઆવલેી આવી ઐિહાતસક ઈિારિોિુ ંજિિ 
થાય અિે િેિી જાળવણી થાય િે સુતિતચિિ કરવુ ંસૌ 
વડોદરાવાસીઓિ ેપ્રાથતિક ફરજ બિ ેછટે.હાલ રાવપરુા 
તવિાિસભા િિ તવસિારિા િારાસભય અિ ેગજુરાિિા 
િખુય દડંક બાલકકૃષણ શુકલાએ શહેરિી ઐિહાતસક 
ઈિારિોિી જાળવણી િા ટ્ે મયતુિતસપલ કતિશ્નર 
બંછાતિતિ પાિીિ ેપત્ર લખી આહવાિ કયુું છટે.શહેરિો 
ઐિહાતસક વારસો જાળવવાિી બાલકકૃષણ શુકલાએ કરલેી 
આ પહેલિાં િિાિ વડોદરાવાસીઓએ િિ, િિ, િિથી 
સહયોગ આપવો જોઈએ અિ ેિ ેખરા અથ્ષિાં જનિભિૂી 
કિ્ષભૂતિ િ ેઅદા કરલંુે વયનકિગિ ઋણ હશે.તયાર ેએક 
વડોદરાવાસી િરીકે કે્ડાઈ શહેરિા સવાુંગી તવકાસ િા ટ્ે 
અતિ ઉપયોગી એવી શહેરિી ઐિહાતસક ઈિારિોિી 
જાળવણી થાય અિે િ ેવરપો સુિી શહેરિી ભવયિાિી સાક્ી 
બિ.ેઆવિાર પઢેીિ ેઆ અિલુય વારસો સારી રીિ ેસોંપી 
શકાય િ ેખૂબ જરૂરી છટે.તયાર ેઆ પ્રતક્યાિાં વડોદરા કે્ડાઈ  
શહેરિી ઐિહાતસક ઈિારિોિી જાળવણી િા ટ્ે 50 લાખિું  
અિ ેવીએિએફ વડોદરા િવરાત્રી ફેનસ્વલ રૂ.25 લાખિંુ 
યોગદાિ આપશે.

ક્રેડાઈ િડોદરા 50 લાખ અને VNF 
25 લાખ રૂવપ્ાનું ્ોગદાન આપશે

્શહેરની ઐમતહાસીક ઈિારતોના મવકાસિાં સહભાગી થ્શે

રોકડ રકમ, 4 વાહનો અન ે9 મોબાઇલ મળી 2.29 લાખનો મુદ્ામાલ કબજે કયયો
(પ્રતિતિિી)  વડોદરા, િા.24
સ્ટે્ િોતિ્રરંગ સેલ્િા પીએસઆઇ 

એિ બી ઝાલાિે બાિિી િળી હિી કે 
વાઘોરડયા િાલુકાિા જામબુરડયા ગાિ 
વસાવા ફતળયાિા રહેણાક િકાિિા 
પાછળિા ભાગિાં જુગારિાિ ચાલી 
રહો છટે. જેિા આિારે પીએસઆઇએ 
િેિિી ્ીિિા જવાિો સાથે રાખીિે 
બાિિી િુજબિા ઘરિાં દરોડો પાડો 
હિો. 

જોકે પોલીસિા દરોડા પગલે 
જુગારીઓિાં દોડિાિ િચી ગઇ હિી. 
જેિાં 11 ખેલીઓિા રજિીકાંિ િ્ુ 

વસાવા, િહેશ રતિલાલ ઠાકોર, બચુ 
છો્ાભાઇ વસાવા,જગદીશ રઘુિાથ 
રાઠોરડયા,અતિિ લીલાભાઇ વસાવા, 
િ્ુભાઇ તહરાભાઇ પરિાર, જયેશ 
ડાહાભાઇ વસાવા, રજિીકાંિ કસ્ષિભાઇ 
વસાવા, રિેશ ભયજી ચૌહાણ, બુિા 
સોિા ચૌહાણ અિે તચિિ ઉફફે સોિા 
બારરયા પોલીસિા હાથે ઝડપાઇ ગયા 
હિા. જયારે સથળ પર એક જુગારી 
ભાગી જિા િેિે વો્ટેનડ જાહેર કયા્ષ છટે. 

સ્ટે્ િોતિ્રરંગ સેલિી ્ીિે 
જુગારીઓિા અંગજડિી અિે દાવ પર 
લાગેલા રોકડા રૂા.38 હજાર, ત્રણ બાઇક 
અિે એક રરક્ા િળી ચાર વાહિો 1.60 
લાખ અિે 9 િોબાઇલ 31 હજાર િળી 
કુલ રૂા. 2.29 લાખિો િુદ્ાિાલ કબજે 
કયપો છટે.

જામબુડડ્ા ગામે મકાન પાછળથી જુગાર 
રમતા 11 ખેલીઓ ઝડપા્ાં : એક િોનટટેડ

મજલલાિાં સટેટ િોમનટરરંગ સેલની ટીિે વાઘોરડ્ા તાલુકાિાં દરોડો રાડ્ો

(પ્રતિતિતિ)  વડોદરા િા.24
વડોદરા ખાિે કેનદ્રીય તવદ્ાલય 

આિમી 2 શાળા ખાિે  યોજાયેલ તચત્ર 
સપિા્ષિાં શહેરિી તવતવિ શાળાઓિા 
100 થી વિુ તવિાથમીઓ સહભાગી 
થયા હિા અિે પરીક્ા દરતિયાિ 
િુઝવિી સિસયાઓિે તચત્રો થકી 
રજૂ કરી હિી.વડોદરાિાં યોજાયેલ 
એકઝાિ વોરરયર' થીિ  પર યોજાયેલ 
તચત્ર સપિા્ષિાં કેનદ્રીય તવિાયલય  , 
સીબીએસસી બોડ્ટ, રાજય બોડ્ટ અિે 
િવોદય તવદ્ાલયિા 100થી વિુ 
તવદ્ાથમીઓ દ્ારા તવચારોિી રચિાતિક 
અતભવયકતિ કરીિે વૈતવધયભર 
તચત્રો દોયા્ષ હિા.િેિાજી સુભાર ચંદ્ર 
બોઝિી જનિજયંતિ તવદ્ાથમીઓિે 
િહાિ િેિાજીિા જીવિ પર પ્રેરણા 
આપવા અિે િેિિાિાં દેશભનકિિી 
ભાવિા કેળવવા િા્ટે િેિી સાથે જ, 

તવદ્ાથમીઓિાં પરીક્ાિા િણાવિો 
સાિિો કરવા િા્ટે પ્રયાસોિા 
ભાગ રૂપે યોજાયેલ તચત્ર સપિા્ષિાં 
તિણા્ષયકોએ તવિાથમીઓએ દોરેલા 
તચત્રોિાંથી શ્ેષઠ પાંચ તચત્રોિી 
પસંદગી કરી હિી.કેનદ્રીય તવદ્ાલયિા 
આચાય્ષ અિે તિણા્ષયકો િા હસિે શ્ેષઠ 
પાંચ તચત્રો દોરિાર તવિાથમીઓિે  
પ્રિાણપત્રો અિે એકઝાિ વોરરયરિું 
પુસિક આપીિે સનિાતિિ કરવાિાં 
આવયા હિા.ઉપરાંિ સપિા્ષિાં 
સહભાગી તવિાથમીઓિે એ પ્રિાણપત્રો 

આપવાિાં આવશે.િેિજ શ્ેષઠપાંચ 
કકૃતિઓિાં સુિિ યાદવ - KV િં.2, 
આિમી વડોદરા , તહિાંશ સુતિલ દરજી 
- પોદાર ઈન્રિેશિલ સકકૂલ વાઘોરડયા 
,િિુષય કાતિ્ષક - િવરચિા ઉચ્ચિર 
િાધયતિક શાળા, સિા, વડોદરા , 
તિશ્ી િરસંરડયા - સેન્ કબીર ઈનનડયિ 
ઈન્રિેશિલ સકકૂલ, વડોદરા ,ઓતશકા 
િિોહર લાલ શિા્ષ - અિેરરકિ સકકૂલ 
ઓફ બરોડાિો સિાવેશ થાય છટે.આ 
પાંચ તવિાથમીઓએ દોરેલા તચત્રો 
રાષટ્ીય કક્ાએ િોકલવાિાં આવશે.

વચત્ર સપરાધામાં શહેરની 100થી િરુ 
શાળાના વિદ્ાથથીઓએ ભાગ લીરો

રીએિ દ્ારા ્શરૂ કરા્ેલ રરીક્ા રે ચચા્પ અંતગ્પત કા્્પક્રિ ્ોજા્ો હતો

બાળકોનું સવાાંગી વવકાસ થાય, સજ્જનશીલતા કેળવાય અને સુષુપ્ત શવતિઓ બહાર આવે તેવા શુભ હેતુ બાળ મેળો યોજાય છે
(પ્રતિતિતિ)  વડોદરા િા.24
બાળકોિંુ સવાુંગી તવકાસ થાય 

બાળકોિી સજ્ષિશીલિા કેળવાય અિે 
બાળકોિાં રહેલી સુરપુિ શનકિઓ 
બહાર આવે િવેા શુભ હેિથુી વડોદરા 
િગર પ્રાથતિક તશક્ણ સતિતિ દ્ારા 
પ્રતિ વર્ષિી જિે આ વરચે પણ 50 િાં 
સયાજી કાતિ્ષવલ િાિે સયાજી બાગ 
ખાિે બાળિળેાિુ ંઆયોજિ કરવાિાં 
આવયુ ંછટે.જિેુ ંઉદ્ા્િ રાજયિા િુખય 
પ્રિાિ ભપુનેદ્રભાઈ પ ટ્ેલ કરશે. તયારે 
સયાજી બાગ ખાિ ેિડાિાર િૈયારીઓ 
શરૂ કરી દવેાિાં આવી ગઈ છટે.

વડોદરા િગર પ્રાથતિક તશક્ણ 
સતિતિ દ્ારા 50 િાં બાળિેળાિંુ 
આયોજિ સયાજીબાગ ખાિે િારીખ 27 
થી 29 જાનયઆુરી દરતિયાિ કરવાિાં 

આવયુ ંછટે બાળિેળો એ સજ્ષિિી પાંખે 
ચડીિ ેકરાિી આિદં યાત્રા છટે.

આ બાળિેળો બાળકો થકી બાળકો 
વડટે બાળકોિો અિ ે બાળકો દ્ારા જ 
યોજવાિાં આવિો સિગ્ ભારિભરિાં 
સૌપ્રથિ વડોદરાિો આ બાળિળેો 
છટે.ત્રણ તદવસ ચાલિારા આ બાળિળેાિાં 
ગતણિ તવજ્ાિ તવતવિ પ્રવાહોિે 
આવરી લેિા 40 શૈક્તણક પ્રોજકે્ 120 
જે્ લી સાંસકકૃતિક કકૃતિઓ 34 જે્ લા 
આિદં બજારિા સ્ોલ એડવનેચર ઝોિ 
િિોરજંિ તવભાગ સાંસકકૃતિક તવભાગ 
શૈક્તણક પ્રોજકે્ કલા તવભાગ તવસરાિી 
રિિોિો તવભાગ આિદં બજાર જવેા 

તવભાગો તવતશષ્ આકર્ષણિુ ંકેનદ્ર બિી 
રહેશે.જયાર ેખાસ કરીિ ેઆ વખિ ેજી-
20 િાં ભારિિી અધયક્િા ભારિિા 
તદવયાંગ રતિો જવેા 40 પ્રોજકે્ પણ 
રજ ૂ થિાર છટે.દર વખિ ે બાળિળેાિે 
બાળ ભોગય ,લોકભોગય બિાવવા 
સંસકારી િગરી વડોદરા િા ચાર થી 
પાંચ લાખ જે્ લા િગરજિો પ્રવાસીઓ 
આ બાળિળેાિી િલુાકાિ લઈ આિદં 
િળેવ ેછટે.તયાર ેચાલુ વરચે છ થી સાિ 
લાખ લોકો આ બાળિળેાિી િલુાકાિ 
લેશે િેવુ ંઅિિુાિ છટે.તયાર ેસયાજી બાગ 
ખાિે બાળિળેાિે લઇ પવૂ્ષ િયૈારીઓ 
શરૂ કરી દવેાિાં આવી છટે.

50મા બાળમેળાને લઈ ્સ્ાજીબાગ 
ખાતે તડામાર તૈ્ારીઓ શરૂ કરાઈ

વહેલી સવારે આવીને ગુરુજનોના માગ્જદશ્જન હેઠળ સંગીત સાધના કરવી એ અતયંત આનંદનો વવષય છે. : ડો.રાજેશ કેલકર ,ફેકલ્ી ડીન
(પ્રતિતિિી)  વડોદરા, િા.24
એિ.એસ.યુતિ.િી પફપોતિુંગ આ્્ટસ ફેકલ્ી ખાિે ગાયિ 

તવભાગ દ્ારા સંગીિ સાિિાિું આયોજિ કરવાિાં આવયું 
હિું.જેિાં અલગ અલગ વગપોિાં 240 થી વિુ તવદ્ાથમીઓ 
દ્ારા ગુરુ સાથે સંગીિિી સાિિા કરી હિી.

એિ.એસ.યુતિ.િી પફપોતિુંગ આટસ્ષ ફેકલ્ી ખાિે ગુરુ 
તશષયિી પરંપરા જળવાઈ રહેિે હેિુથી ઘણા વરપોથી સંગીિ 
સાિિાિા વગપોિું આયોજિ કરવાિાં આવે છટે.આ અંગે 
ફેકલ્ી ઓફ પરફોતિુંગ આ્્ટસિા ફેકેલ્ી ડીિ ડો.ડોક્ર 
રાજેશ કેલકરે જણાવયું હિું કે ગાયિ તવભાગ ફેકલ્ી ઓફ 
પરફોતિુંગ આ્્ટસ સિિ સંગીિ સાિિાિાં તવદ્ાથમીઓ 
વયસિ રહે એ િા્ટેિા આગ્હી છીએ. તવદ્ાથમીઓ પણ 
પોિાિા િિ અિે િિથી કલાસરૂિિાં આવીિે સંગીિ 
સાિિા કરવાિાં વયસિ રહે છટે.અિે એિું પરરણાિ અિિે 

િળી જ રહું છટે,ઘણા તવદ્ાથમીઓ રાજયભરિાં દેશભરિાં 
ઝળકી રહા છટે.સરસ ઠંડીિો જે િાહોલ છટે.એિાં વહેલી 
સવારે આવીિે ગુરુજિોિા િાગ્ષદશ્ષિ હેઠળ સંગીિ સાિિા 
કરવી એ અતયંિ આિંદિો તવરય છટે. રોજે સિિ 8 થી 
12 વાગયા સુિીિાં ચાર કલાક ગાિા રહેવું , કંઈક િેળવિા 
રહેવું અિે પોિાિી જાિિે એક આિંદિી નસથતિિાં લઈ 
જવું એ આ આયોજિિી તવશેરિા છટે. આવિીકાલે કહી 
શકાય કે સિાપિ થશે કારણકે વસંિ પંચિીિું આયોજિ 
અિે આવિીકાલે કરી રહા છટે 26 જાનયુઆરી હોવાથી 
રજા છટે િા્ટે. જેિાં આવિીકાલે પણ સંગીિ સાિિા થશે. 
અંિિાં સરસવિી પૂજિ થશે અિે વસંિ ઋિુિી િજા 
િાણીશું િેિ જણાવયું હિું.

પર્ફોવમિંગ આટ્ટ્સ ર્રેકલટી ખાતે ગા્ન 
વિભાગ દ્ારા આજે ્સરસિતી પૂજન કરાશે 

ગુરુ મ્શષ્ રરંરરા જળવાઈ રહે તે િાટે મવદ્ાથથીઓએ સંગીત સાધના કરી

(પ્રતિતિતિ) વડોદરા િા.24
ગજુરાિ તવિાિસભાિી સાિાનય 

ચૂં્ ણીિાં અવસર અતભયાિિાં શ્ષેઠ 
કાિગીરી કરવા બદલ વડોદરાિા તિવાસી 
અતિક કલેક્ર ભાવશે પ્રજાપતિિે 
રાજયપાલ આચાય્ષ દવેવ્રિજીિા 
હસિે એવોડ્ટ  અપાશે. તવિાિસભાિી 
ચૂં્ ણીિાં િિદારોિ ેજાગૃિ કરવા િા ટ્ે 
ઓલ વો્ર સપીરી ટ્ેડ અવેર એનડ 
રરપોનસીબલ (અવસર) અતભયાિ 
ચલાવવાિાં આવયુ ંહિુ ંઅિે જિેાં ગિ 
ચૂં્ ણીિાં સૌથી ઓછંુ િિદાિ થયુ ંહોય 
એવા િિદાિ િથકોિા તવસિારોિે 
ફોકસ કરવાિાં આવયા હિા.સિગ્િયા 
વડોદરા શહેર અિ ેતજલલાિાં િિદારોિે 
જાગૃિ કરવા 35 થી વિ ુ રચિાતિક 
કાય્ષક્િો કરવાિાં આવયા હિા.જિેા 
પરરણાિ સવરૂપ ઓછંુ િિદાિ િરાવિા 
િથકોિાં આ વખિ ેિિદાિ ્કાવારીિાં 
િોંિપાત્ર વિારો થયો હિો.ઉકિ શ્ષેઠ 
કાિગીરીિ ે ધયાિ ે રાખીિ ે રાજયિા 
િખુય ચૂં્ ણી અતિકારીિી કચરેી દ્ારા 
ડો.પ્રજાપતિિ ે અવસર અતભયાિિા 
િોડલ િરીકે એવોડ્ટ આપવા પસંદગી 
કરવાિાં આવી છટે. 

જરોદ રોલીસના હદિાંથી જુગાર રકડા્ો,  
અમધકારી સમહતના સટાફ ઘોર મનદ્ાિાં

જરોદ ગયામમયાં દયારૂ અને પ્ોપહપબ્શનની પ્વૃપત પબનદયાસત ચયાલી રહી 
છે. થોડયા પદવસો અગયાઉ સટેટ મોપનટરરંગ સેલની ટીમે જરોદ ગયામમયા 
ફયાટક પયાસેથી પવદે્શી દયારૂનો જથથો ઝડપી પયાડ્ો હતો. જેમયાં જરોદ 
પોલીસનો સટયાફ જાણે ઉંઘતો ઝડપયા્ો હતો. ફરી આ પોલીસ સટે્શનનયા 
હદનયા ગયામમયાંથી જુગયારીધયામ એસએમસીની ટીમે પકડંુ્ છે. તેમ છતયાં 
જરોદ પોલીસ કુંભકણ્ણની પનદ્યામયાં હો્ તેવ સપષટ જણયા્ છે.

્શહેર રાષટ્રભક્તિાં તરબોળ : િોટી િાત્રાિાં ધવજનું વેચાણ

 26 જાન્ુઆરીનયા રોજ 73 મયાં પ્જાસત્યાક પદવસની ઉજવણીને લઈ લોકોમયાં દે્શ પ્ત્ેની ભયાવનયા જોવયા મળી રહી 
છે. ્શયાળયા સકકૂલ કોલેજો સરકયારી પબનસરકયારી સંસથયાઓ દ્યારયા ઠેર ઠેર ધવજવંદનનયા કયા્્ણક્રમો ્ોજા્શે. ત્યારે 
દર વખતની જેમ આ વખતે પણ રયાવપુરયા વડોદરયા પજલલયા ખયાદી ગ્યામ ઉદ્ોગ સહકયારી સંઘ પલપમટેડ ખયાદી ભવન 
ખયાતે લોકો રયાષટ્રધવજની ખરીદી કરતયા નજરે પડ્યા હતયા.લોકોએ ખયાદીનયા રયાષટ્રધવજ ખરીદવયાનો આગ્હ રયાખ્ો 
છે.રયાષટ્રધવજનું અપમયાન નયા થયા્ અને તેનું મયાન જળવયાઈ રહે તેનયા મયાટે કયાપડ અથવયા ખયાદીનયા રયાષટ્રધવજનો 
ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ સયાથે જ ચયાર પયાંચ પદવસમયાં ખયાદી ભવન ખયાતેથી સયાત લયાખ જેટલયા રયાષટ્રધવજનું વેચયાણ 
થ્ું હોવયાનું જણયાવયા્ું હતું.  તસવીર : રણજીત સૂવવે

િડોદરાના RAC 
ડો.બી.એ્સ.પ્રજાપવતને 
આજે રાજ્પાલના 
હસતે એિોડ્ટ મળશે

રેલવે હેરર્ેજ અને રોવલંગ સ્ોક પાક્ક નીહાળી લોકોએ આનંદ માણયો
(પ્રતિતિતિ)  વડોદરા િા.24
 િતહલા અિે બાળ તવકાસ િતં્રાલય 

ભારિ સરકારિા દ્ારા દર વરચે 24 
જાનયઆુરીએ રાષટ્ીય બાતલકા તદવસિી 
ઉજવણી કરવાિાં આવ ેછટે. આ તદવસિી 
ઉજવણીિો ઉદ્શેય સિાજિાં છોકરીઓિા 
સશનકિકરણ િરફ કાિ કરવાિો અિે 
િેિિા દ્ારા સાિિો કરવાિાં આવિી 
અસિાિિાઓિ ેદરૂ કરવાિો છટે.તયાર ે
આ પ્રસંગ ેપતચિિ રલેવ ેિા વડોદરા 
રડતવઝિ પર પ્રિાપિગર ખાિ ેરલેવે 
હેરર ટ્ેજ સંગ્હાલયિ ેરાષટ્ીય બાતલકા 
તદવસ તિતિતે્  સવાર ે9:00 થી સાંજિા 
7:00 વાગયા સુિી પતચિિ રલેવિેા રલે 
પ્રશાસિ દ્ારા ખુલલંુ રાખવાિાં આવયું 
હિુ.ં

વડોદરા રડતવઝિિા ડીઆરએિ 

અતિિ ગપુિાએ જણાવયંુ હિુ ંકે ભારિીય 
રલેવેિાં સૌથી વિ ુિરેોગજે લાઇિિો 
રકેોડ્ટ વડોદરા રડતવઝિ િરાવ ેછટે.જો કે 
હાલિાં િો્ાભાગિા રલેવે તવભાગોિા 
ગજે રૂપાંિરિુ ંકાિ િંજરૂ છટે અિ ેિેિે 
બ્ોડગજેિાં રૂપાંિરરિ કરવાિી કાિગીરી 
ચાલી રહી છટે.િેરોગજેિા અિોખા 
અિ ેઅિલૂય વારસાિે બચાવવાિંુ કાય્ષ 
વડોદરા તવભાગ દ્ારા કરવાિાં આવયું 
છટે જ ેઅિકુરણીય છટે.આ વડોદરા શહેર 
અિ ે પતચિિ રલેવેિુ ં ગૌરવ છટે, આ 
મયતુઝયિ અિ ે હેરર ટ્ેજ પાક્ક સંકુલિાં 
150 વર્ષથી વિ ુજિૂી અિ ેિૂલયવાિ 
વસિઓુિો અદ્ભુિ સંગ્હ છટે અિ ેિિેે 
જોવા આવિાર િલુાકાિીઓ િેિે 
તિહાળીિ ેઅતભભિૂ થઈ જાય છટે.આ 
ઉપરાંિ હેરર ટ્ેજ મયુતઝયિિાં દલુ્ષભ 
િકશાઓ અિ ે ટ્ટેિિા ્ાઈિ ટ્ેબલ, 
હેનડ જિરે્ ર, સંગીિિાં સાિિો, 
દીવાલ ઘરડયાળો, ઘં્ , ટ્ેતલગ્ાફ સાિિો 
આકર્ષણિુ ંકેનદ્ર છટે.

રેલિે હેડરટટેજ ્સંગ્રહાલ્ 
નાગડરકો માટટે ખુલલંુ મુકા્ું

રાષટ્રી્ બામલકા મદવસની ઉજવણીના ભાગરૂરે

િોલીસના CCTV કંટ્ોલ રૂમ ્ીમની સરાહનીય કામગીરી
(પ્રતિતિતિ)  વડોદરા િા.24

શહેરિા એક યુવક શતિવારે 
િવાબજાર તવસિારિાં ગુિ થયેલો 
1.20 લાખિો િોબાઇલ સીસી્ીવી 
કંટ્ોલરૂિિી ્ીિે પરિ કરાવયો હિો. 
શહેરિાં કાયદો અિે વયવસથાિી 
જાળવણી િા્ટે અગતયિી જગયાઓ 
િથા િાગપો ઉપર સીસી્ીવી કેિેરા 
સજ્જ કરાયા છટે.

શહેરિાં કાયદો અિે વયવસથાિી 
જાળવણી િા્ટે અગતયિી જગયાઓ િથા 
િાગપો ઉપર સીસી્ીવી કેિેરા લગાડાય 
છટે. ગિ શતિવારે જૈતિિભાઇએ 
સીસી્ીવી સેન્રિાં આવીિે જણાવયું 
હિું કે હું ૨૧ જાનયુઆરીએ રોકડિાથ 
પોલીસ ચોકીિી સાિે િુળજા ભવાિી 
િાિાજીિા િંતદરે દશ્ષિ કરવા ગયો 

હિો. દરતિયાિ અિારા તખસસાિાથી 
િોબાઇલ પડી ગયો હિો. જેથી 
હુએ e-FIR િોંિાવી હિી. િેિિી 
જણાવેલી હકીકિ િુજબ સીસી્ીવી 
કંટ્ોલરૂિિા સ્ાફ દ્ારા કંટ્ોલરૂિિા 
ગાંિીિગરગૃહથી કાસિઆલા ચાર 
રસિા સુિીિા સીસી્ીવી કેિેરા ચેક 
કરાયા હિા.

દરતિયાિ િોબાઈલ કોિે લીિો 
છટે િે વયનકિિી હકીકિ િેળવી લીિી 
હિી.તયારબાદ સી્ી પોલીસ સ્ટેશિિા 
સ્ાફિી િદદથી િૂળ િાતલકિે િેિિો 
રૂ.1.20 લાખિો િોબાઇલ પરિ 
સોંપવાિા આવયો હિો. આિ,વડોદરા 
શહેર પોલીસ દ્ારા રાજય સરકારિા 
રડતજ્લ ગુજરાિ પ્રોજેક્િે સાથ્ષક 
કરવા િેિજ ગુિાિા િુળ સુિી 
પહોંચવા િા્ટે પ્રોજેક્ e-FIR 
અિે તવશ્વાસ પ્રોજેક્િા સીસી્ીવી 
કેિેરાિો િહતવિા સોસ્ષ િરીકે 
ઉપયોગ કરાય છટે.

રૂા.1.20 લાખનો ખોિા્ેલો 
મોબાઇલ ્ ુિકને પરત કરા્ો


