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પોલીસ �નેે શોધતી હતી તે પ�ત �ુમ નહોતો થયો 
પણ કારચાલક 12 �કલોમીટર ધસડ� ગયો હતો

બમરોલી રોડ પર રહ�તો કારમાિલક બીર�ન આહીર નાસતો ફર� છ� 
પલસાણા: પલસાણાના 

તાતીથૈયા ગામે એક 
અ�બોગરીબ અકસ્માત સ�ર્યો 
હતો. જેમાં એક સુરતનું દ�પતી 

તાતીથૈયામ� કાર-બાઈક અક�માતમ� મા� પ�ની બેભાન હાલતમ� મળી હતી

એક જા�ત નાગ�રક� પોલીસને આપેલી કારની િવડીયો 
�ક્લિપંગના આધારે અકસ્માત સજર્નાર ઓળખાયો
અકસ્માત બાદ રહસ્યમય સં�ગોમાં યુવક ગુમ થઇ જવાથી પોલીસ પણ તપાસમાં �તરાઇ હતી. ત્યાર� કામર�જના કોસમાડા ગામની સીમમાંથી અકસ્માતમાં મોત નીપજેલી એક અ�ણ્યા ઇસમની લાશ મળી આવી હતી. �ત્યુ પામનાર સાગર પાટીલ હોવાની ઓળખ થતાં પોલીસ પણ અવઢવમાં મુકાઇ ગઇ હતી. તાતીથૈયામાં અકસ્માત બાદ ગુમ યુવક કોસમાડા ગામેથી �ત હાલતમાં મળી આવતાં પોલીસે આ 

લાેન માટે પાેલીસ કંટ્રાેલને અેક જ �દવસમાં 70 કાેલ મ�ા
પ્રથમ વખત જ��રયાતમંદોને લોન અપાવવા સુરત પોલીસ મેદાનમાં : લોન મેળામાં 1000 લોકો ઊમટ્યાં

સુરત : વ્યાજખોરોના ચ�રમાં 
અટવાયેલા નાગ�રકો વ્યાજે નાણાં 
લેવાનું ટાળ� અને શક્ય હોય ત્યાં 
સુધી લોન �ાપ્ત કરી શક� તે માટ� 
જરૂ�રયાતમંદોને લોન અપાવવા 

અમે નૈિતક ફરજ 
બજાવી રહ્યા છીએ

સુરતમાં હ�રો પ�રવારો વ્યાજના ખપ્પરમાં ફસાયા છ�. ત્યાર� મધ્યમવગ�ય પ�રવારોનો પોલીસ હાથ પકડવા માંગે છ�. પોલીસ તેની નૈિતક જવાબદારી પૂરી કરી રહી છ�. બ�ક સત્તાધીશો સાથે તેઓ દ્વારા છ�લ્લા પંદર �દવસથી મસલત કરવામાં આવી રહી છ�. તેમાં બ�ક સત્તાધીશો પણ પોિઝ�ટવ છ�.’’ - અજય તોમર, પોલીસ કિમશનર

આજે યો�યેલા ક�મ્પમાં પ્રધાનમંત્રી સ્વનીધી લોન, પસર્નલ લોન, �કસાન સાથી યોજના લોન, મુદ્રા લોન, મહાનગર પાિલકાના કમર્ચારીઓ માટ� એક્સપ્રેસ ક્ર��ડટ સિહતની યોજનાઓની િવગતવાર �ણકારી આપવામાં આવી હતી.  દરિમયાન તા. 27 �ન્યુઆરીએ 1000 જેટલા લોકોને લોનની અિધક�ત ફાળવણી કરવામાં આવનાર હોવાની િવગત કિમશનર અજય તોમર� જણાવી હતી. 

27મીએ 1000 લોકોને લોનની ફાળવણી થશે

અનુસંધાન પાના ૫ પર અનુસંધાન પાના ૫ પર અનુસંધાન પાના ૫ પર (તસવીર : સતીષ �દવ)


