
અમે ભલે મજૂરી કરીએ, પરંતુ બાળકોને તો ભણાવીશું જ

 સુરતના અલથાણ રોડ ઉપર નનત્યક્રમ પ્રમાણે તગારા ઊંચકીને ત્રણ શ્રનમક મનિલા પસાર થઇ રિી િતી. 
પિેલી નજરમાં તો આ દૃશ્ય સામાન્ય લાગે છે. પરંતુ તેમના િાથ પકડીને તેમનાં બાળકો ખભે દફતર ભેરવીને 
રોફભેર ચાલી રહાં િતાં. કેમેરામાં કેદ થ્ેયલી આ તસવીર જાણે એવું કિી રિી છે કે અમે ભલે મજૂરી કરીએ 
પરંતુ અમારાં બાળકોને તો ભણાવીશંુ જ.  (તસવીર : િેમંત ડેરે)

ગુજરાતમમત્ર તથા ગુજરાતદપ્પણ, સુરત ૭બુધવાર ૨૫ જાન્ુઆરી, ૨૦૨૩

બોટાદમાં બાળકી સાથે દુષકમ્મ બાદ હત્ા: રેલી 
સાથે દેવીપૂજક સમાજ કલેકટર કચેરીએ પહોંચ્ો
સુરત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને આરોપીને ફાંસી આપવા મા્ટેની માંગણી કરાઈ

સુરત : બોટાદમાં દેવીપૂજક 
સમાજની એક નવ વર્ષની દદકરી પર 
દુષકમ્ષ કરા્ષ બાદ હતરા કરી દેવામાં 
આવી હતી. જે ચકચારી ઘટનાના 
પડઘા સુરતમાં પણ પડ્ા છે. આ 
સમાજના લોકો દ્ારા સુરત શહેર અને 
દજલલામાં રેલીઓ કાઢીને બાળકીના 
હતરારાને ફાંસી આપી બાળકીને 
રોગર નરાર અપાવવા આવેદનપત્ો 
આપવામાં આવરાં હતા.

સુરત ખાત ેપણ દવેીપજૂક સમાજે 
મગંળવાર ેરલેી કાઢી મોટી સંખરામાં 
કલેકટર કચરેીએ પહોંચરા હતા. બેનરેો 
અન ેપલે કાડ્ડ સાથે આવેલા દવેીપજૂક 
સમાજએ કલેકટરન ે આવદેનપત્ 

આપી રજઆુત કરી હતી કે, બોટાદમાં 
ગત તા. 15 જાનરઆુરીએ દવેીપજૂક 
સમાજની 8થી 9 વર્ષની બાળકી પતગં 
પકડવા માટે દોડા દોડી કરીન ેરમતી 
હતી. તરાર ેઆરોપી રાજશે ચૌહાણ 
બાળકીન ે ફોસલાવીન ે ફુલવાજી 
દવસતારમાં આવલેા ખંડેર કવાટસ્ષમાં 
લઇ ગરો હતો. જરાં બાળકીનુ ંમોઢુ 

દબાવીન ેદષુકમ્ષ આચરીન ેતનેી હતરા 
કરી નાખવામાં આવી હતી. આ 
હેવાદનરત ભરલેા ક્રૃતરથી દવેીપજૂક 
સમાજમાં આક્ોશ ફેલારો છે. તરારે 
આ કેસમાં તટસથ અન ેઝડપી તપાસ 
કરવામાં આવે અન ેવહેલી નરાદરક 
પ્રદક્રા પણૂ્ષ કરીન ેઆરોપીન ેફાંસી 
આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 2700 કરોડનરા બોગસ બબબિંગ 
કરાંડમરાં 500થી વધુ પરાનરાંની ્રાર્જશીટ રરૂ કરી
16 આરોપીની ધરપકડ અને 14 આરોપીને વોન્ટેડ જાિેર કરા્યા
470 કરોડની આઇ્ટીસી ઉસે્ટવામાં આવી છે જે જીએસ્ટી નવભાગે વસૂલવી પડશે

સુરત: સુરત સદહતના અનર 
દવસતારોના કૌભાંડીઓ દ્ારા બોગસ 
પેઢી બનાવી કરોડો રૂદપરાની ઇનપુટ 
ટેકસ ક્ેડડટ ઉસેટી લેવાના 2700 
કરોડના બોગસ દબદલંગ કૌભાંડમાં 
ક્ાઇમ બ્ાનચ દ્ારા ચીફ જરુડડદશરલ 
મેદજસટ્ેટની કોટ્ડમાં 500થી વધુ 
પાનાંની ચાજ્ષશીટ રજૂ કરવામાં 
આવી છે. આ કૌભાંડમાં અતરાર સુધી 
16 આરોપીની ધરપકડ બતાવવામાં 

આવી છે. જરારે 14 જેટલા આરોપીને 
વોનટેડ જાહેર કરવામાં આવરા છે. 

સુરત ક્ાઈમ બ્ાનચે દાખલ કરેલા 
રાજરના સૌથી મોટા બોગસ દબદલંગ 
કૌભાંડમાં લેભાગુ વેપારીઓ એવા 
આરોપીઓએ 470 કરોડની ઇનપુટ 
ટેકસ ક્ેડડટ ઉસેટી લઈ સરકારની 
દતજોરીને મોટો ફટકો મારયો હતો. 
જો કે, પોલીસે કરેલા આ કેસમાં 
રૂદપરા 470 કરોડની આઇટીસી 
પરત વસૂલવાની મહેનત જીએસટી 
દવભાગે કરવી પડશે. અહીં 
ઉલલેખનીર છે કે, આ કૌભાંડ પછી 
સટેટ જીએસટી દવભાગે શરૂ કરેલા 

ઓપરેશન કકલન અદભરાન હેઠળ 
સમગ્ર રાજરમાં બોગસ દબદલંગ 
સામેના સચ્ષમાં અતરાર સુધી 
12,000 કરોડથી વધુનાં બોગસ 
ટ્ાનઝેકશન પકડારાં છે. સમગ્ર કાંડમાં  
470 કરોડની આઇટીસી ઉસેટવામાં 
આવી છે.

એડવોકેટ નદીમ ઇસમાઇલ 
ચૌધરીએ જણાવરું હતું કે, જે 
આઇટીસી લેવામાં આવી છે તે પરત 
લાવવાની જવાબદારી જીએસટી 
દવભાગે કરવી પડશે. કારણ કે, એ 
સત્ા જીએસટી પાસે જ છે. ક્ેડડટના 
કેસમાં મહત્વનું એ છે કે, લાભ કોણે 
લીધો છે. સંડોવારેલા તો ઘણા લોકો 
હોર, પરંતુ આ સમગ્ર કાંડ કરા 
લોકો માટે કરવામાં આવરો એ શોધવું 
જરૂરી છે. આવા કેસોમાં આઇટીસી 
ક્ેડડટ પાસ ઓન કરનારા અને 
મેળવનારા પણ પકડાવા જોઈએ.

સંમક્ષપત સમાચાર
સાઉથ ગુજરાત પ્ોડક્ટિમવટિી કાઉકનસલ, 
SGPCની ટિીમે સુમુલ ડેરીની મુલાકાત લીધી

સુરત: ભારત સરકાર માન્ય અને નમનનસ્ટ્ી ઓફ કોમસ્સ એનડ ઇનડસ્ટ્ી સંલગ્ન સાઉથ ગુજરાત પ્રોડકક્ટનવ્ટી કાઉકનસલ, SGPC,ના ઇનડસ્ટ્ીઅલ નવનિ્ટના પ્રોગ્ામ િેઠળની ચોથી નવનિ્ટ, સુમુલ ડેરી પલાન્ટની મુલાકાત અત્યંત રસપ્રદ રિી િતી. SGPCના પ્રમુખ ભદ્ેશ શાિે આવકાર અને પ્રાસંનગક પ્રવચન આપ્યું િતું. સુમુલના માકકેટ્ટંગ ચીફ મનીષ ભટ્ે દૂધ અને દૂધની બનાવ્ટો અને તેની નવશેષતાઓ સાથે સુમુલ અને અમુલ ડેરી નવશે રસપ્રદ અને માનિતીપ્રદ પ્રવચન આપ્યું િતું. બાદમાં સભ્યોને ડેરીના અનત અદ્યતન પલાન્ટની મુલાકાત કરાવવામાં આવી િતી. છેલ્ે સુમુલ તરફથી સભ્યોને બ્રનચ આપવામાં આવ્યું િતું. આજની નવનિ્ટમાં 50 થી વધુ સભ્યો જોડા્યા િતા.
એચઆરડી મવભાગમાં અભ્ાસ કરતી મનમધ 
ગાંધીની ઓલ ઇકનડ્ા વેઇટિમલક્ટિિંગમાં પસંદગી
સુરત: િાલમાં જ વીર નમ્સદ દનષિણ ગુજરાત ્યુનનવનસ્સ્ટીના એચઆરડી નવભાગમાં નનનધ ગાંધીએ અભ્યાસ પૂણ્સ ક્યયો છે. જે િવે વેઇ્ટનલકફ્ટંગમાં ઓલ ઈકનડ્યા ્યુનનવનસ્સ્ટી મા્ટે પસંદગી પામ્યા છે. આગામી તા. 26 જાન્યુઆરીથીથી ૩૦ જાન્યુઆરી સુધી ્યોજાનાર સ્પધા્સમાં નનનધ વીર નમ્સદ દનષિણ ગુજરાત ્યુનનવનસ્સ્ટીનું પ્રનતનનધત્વ કરશે.

ધનવંતરી કોલેજના મવદ્ાથથીઓએ કામરેજ સુગર 
ફે્ટિરીની મુલાકાત લીધી

સુરત : સિકાર એજ્યુકેશન ટ્સ્્ટ-સુરત સંચાનલત કેમપસ, કીમમાં શ્રી ધનવંતરી ઇન્ટરનેશનલ સ્કકુલ, શ્રી ધનવંતરી ફામ્સસી કોલેજના આચા્ય્સ,  નશષિકો અને ધો. 6 થી 8ના નવદ્યાથથીઓએ ૧૩/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ નવી પારડી પાસે આવેલ શ્રી કામરેજ નવભાગ સિકારી ખાંડ  ઉદ્યોગ મંડળી લીમી્ટેડ (કામરેજ સુગર ફેક્ટરી) ની શૈષિનણક મુલાકાત લીધી િતી. આ શૈષિનણક મુલાકાતમાં બાળકોને સુગર ફેક્ટરી માં શેરડી માંથી દરેક વસ્તુ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તેની સમગ્ પ્રનક્ર્યા શુરુ થી લઈને અંત સુધી બતાવવામાં આવી િતી.

માસટિર સપેલસ્પને દેશના ટિોચના 10 ભાષા 
શીખવતા સટિાટિ્ટઅપસમાં સથાન
સુરત : બે વષ્સ અગાઉ શરૂ થ્યેલ ભાષા નશખવતી સ્્ટા્ટ્સઅપ માસ્્ટર સ્પેલસ્સ (Master Spellers)ને નસનલકોન ઈકનડ્યા (Siliconindia)એ ભારતના ્ટોચના 10ભાષા શીખવા સ્્ટા્ટ્સ-અપસમાં સ્થાન આપ્યું છે. માસ્્ટર સ્પેલસ્સએ ભાષાકી્ય કૌશલ્યોની જરૂટર્યાતોના વષયોના અનુભવમાંથી કે્ટલીક સ્પધા્સઓ પણ બનાવી છે.  સ્્ટા્ટ્સઅપ પાસે અનુભવી અંગ્ેજી નશષિકોની નનપુણ ્ટીમ છે જે આ તમામ સ્પધા્સઓ અને પડકારજનક રાઉનડસ બનાવે છે.  માસ્્ટર સ્પેલસ્સના ફાઉનડર અને સીઈઓ શનમ્સષ્ા ચાવડા કિે છે કે “એકંદરે, અમારો ઉદ્ેશ્ય સ્પધા્સ દ્ારા બાળકો મા્ટે ભાષા નશષિણને મનોરંજક અને પ્રેરણાદા્યક બનાવવાનો છે. 

સુરતના કાવ્ ના્કે રાષ્ટ્ી્ કક્ષાએ બ્ોન્ઝ મેડલ મેળવ્ો
સુરત : તા. ૧૯ થી ૨૧ જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ તનમલનાડુ ખાતે ઈકનડ્યા ્ટેકવોનડો કેડે્ટ એનડ સબ જુનન્યર નેશનલ ચેકમપ્યન ્ટુના્સમેન્ટનું આ્યોજન કરવામાં આવેલ જેમા નવનવધ કે્ટેગરીમાં તમામ રાજ્યોના નવનરો વચ્ે ્ટક્કર થઈ િતી. ગુજરાત તરફથી 53 kg કે્ટેગરીમાં ડા્યનેનમક વોટર્યસ્સના નેશનલ કોચ શ્રી પનમર શાિના માગ્સદશ્સન િેઠળ તૈ્યાર થનાર નવદ્યાથથીઓ પૈકી નમલેનન્યમ સ્કકૂલ, સુરતના કાવ્ય નવરલ ના્યક એ બ્રોનિ મેડલ મેળવી નેશનલ ્ટુના્સમેન્ટમાં ત્રીજો ક્રમ મેળવ્યો િતો. સુરત, ગુજરાતનું ગૌરવ એવા ડા્યનેનમક વોટર્યસ્સના નેશનલ કોચ શ્રી પનમર શાિના નવદ્યાથથી કાવ્ય ના્યકની અનોખીનસનધિ મા્ટે સુરત શિેરને ગવ્સ છે.

બે મદવસી્ કોનસેપટિ એન્ુઅલ સપોરસ્પ ફેસટિ - 
મોમેનટિમ-2023નું આ્ોજન
શનતિથી ભરપૂર ઉતસાિ અને સ્પો્ટથી કસ્પટર્ટ સાથે - બે ટદવસી્ય કોનસેપ્ટ એન્યુઅલ સ્પોરસ્સ ફેસ્્ટ - મોમેન્ટમ 2023 એ શિેરને ઉતસાિ સાથે સારી ટફ્ટનેસ ઉજવવાનું ખૂબ જ જરૂરી કારણ આપ્યું. વાનષ્સક ફેસ્્ટ એ સુરતની સૌથી લોકનપ્ર્ય ઇવેન્ટમાંની એક છે, જેનું આ્યોજન અગ્ણી જીવન-રષિક તબીબી ઉપકરણ ઉતપાદક અને ડ્રગ ટડનલવરી ઇનોવેશન જા્યન્ટ, કોનસેપ્ટ મેટડકલ દ્ારા કરવામાં આવે છે. આ વષ્સના સ્પોરસ્સ ફેસ્્ટની થીમ “#GameChanger” િતી. આ ગાલા સ્પો્ટ્સ ફેસ્્ટમાં નવશ્વભરમાંથી 500 થી વધુ કમ્સચારીઓએ ભાગ લીધો િતો.  ડૉ. મનીષ દોશી, સ્થાપક અને MD- કોનસેપ્ટ મેટડકલ શેર, “કમ્સચારીઓનો જબરજસ્ત પ્રનતસાદ નમ્ર અને પ્રેરક િતો. આ ઇવેન્ટ લોકોમાં શ્રેષ્ લાવવાનો માગ્સ છે.

(તસવીર : સતીષ જાદવ)

બોલો ! ઉમરામાં ભરા્ેલા મેળામાંથી 
પોલીસ કોનસટિેબલની પતનીનું પસ્પ ચોરા્ું
ભીડમાં કોઇ રૂનપ્યા 40,000ની સોનાની ચેઇન ખેંચી ના જા્ય તે મા્ટે પસ્સમાં મૂકી દીધી તો તેના પર જ તસ્કરે ધાપ મારી

સરુત : શિેરમા ંિવ ેજેમના માથે 
પ્રજાના રષિણની જવાબદારી છે તે 
પોલીસનો પટરવાર પણ સુરનષિત 
નિીં િોવાની ઘ્ટના સામ ેઆવી છે. 
પીપલોદ પોલીસ લાઈનમાં રિેતા 
કોનસ્્ેટબલની પત્ીના પસ્સની ચોરી 
થ્યાની ફટર્યાદ ઉમરા પોલીસ 
સ્્ેટશનમાં નોંધાઈ િતી. સૌથી 
રસપ્રદ બાબત તો એ છે કે, મળેામાં 
ખૂબ ગીરદી િોવાથી ચઇેન ખેંચાઇ 
જવાના ભ્યથી કોનસ્્ેટબલની 
પત્ીએ તનેે જે પસ્સમાં મૂકી ત ેપસ્સ 
જ ચોરાઇ ગ્યુ ંિતંુ.

ઉમરા પોલીસ પાસેથી મળતી 
માનિતી મુજબ પીપલોદ પોલીસ 

લાઈનમાં રિેતા રણજીતભાઈ 
રણછોડભાઈ ડેરવાનળ્યા સુરત 
શિેર પોલીસ ખાતામાં કોનસ્્ટેબલ 
તરીકે ફરજ બજાવે છે. ગતરોજ 
તેઓ ફરજ પર િતા ત્યારે તેમની 
પત્ી નમત્તલ અને દીકરી ઉમરા 
સ્મશાનભૂનમ રોડ પાસે લાગેલા 
મેળામાં ગ્યા િતાં. મેળામાં ભીડ 
વધારે િોવાથી નમત્તલબેને તેમની 
સોનાની ચેઈન પસ્સમાં મૂકી દીધી 
િતી. જોકે તેઓ તેમની દીકરી 
સાથે મેળામાં ફરવામાં મશગુલ 
િતા. ત્યારે કોઈ ચોર તેમના 
પસ્સની ચોરી કરી ફરાર થ્યો 
િતો. નમત્તલબેનના પસ્સમાં રૂનપ્યા 
૪૦ િજારની ટકંમતની સોનાની 
ચેઈન તથા રોકડા રૂનપ્યા 2000 
િતા. આ પસ્સમાં તેમના પનતનું 
ગુજરાત પોલીસનાં આઈકાડ્સની 
કોપી પણ િતી. આ ઘ્ટના અંગે 
તેમણે ઉમરા પોલીસમથકમાં 
ફટર્યાદ કરતાં પોલીસે ગુનો નોંધી 
વધુ તપાસ િાથ ધરી છે.

દમક્ષણ ગુજરાતમાં ઇકો 
ટિુરર્ઝમનો વધતો જતો ક્ે્ઝ
હવે પ્રવાસીઓ ભીડભાડ 
વાળાં સ્થળોને બદલે 
પ્રકૃત્તી નનિાળવાનું વધુ 
પસંદ કરે છે

સુરત : આજે 25 
જાન્યુઆરીની ઉજવણી ‘નેશનલ 
્ટુટરિમ ડે’. તરીકે કરવામાં 
આવે છે. સામાન્યર રીતે લોકો 
ટદવાળી વેકેશન અથવા તો 
ઉનાળું વેકેશનમાં પ્રવાસ કરવાનું 
પસંદ કરે છે. જો કે, િવે િરવા 
ફરવાના સ્થળોમાં પણ સમ્ય 
જતાં બદલાવ આવી રહો છે. 
પિેલા લોકો સીમલા કકુલુ મનાલી, 
કોડાઇકેનાલ, મિાબળેશ્વર જેવા 
નિલ સ્્ટેશન, ગોવા, કેરલ, 
પોંટડચેરી જેવા બીચ અને ધાનમ્સક 
સ્થળોએ પ્રવાસ કરવાનું પસંદ 
કરતાં િતાં પરંતુ િવે સમ્ય જતાં 
્ટુટરિમના મા્ટેના ડેકસ્્ટનેશન 
પણ બદલાઇ ગ્યા છે. િવે લોકો 
પ્રકૃનત્ત તરફ વળી રહાં છે અને 
ઇકો ્ટુટરિમ કરી રહાં છે. 
સુરતના નાનપુરા નવસ્તારમાં 
આવેલા લાઈફ સાઈકનલંગ 
ગ્ીન ગ્રૃપના ફાઉનડર અને વેસુ 
નવસ્તારમાં રિેતાં ્યોગેશ કે પ્ટેલે 
જણાવ્યું કે, ‘વષ્સ 2010માં જ્યારે 
આ ગ્રૃપની સ્થાપના થઈ. ત્યારે 
સભ્યો એડવેનચરવાળી જગ્યા 
પર લઈ જવા મા્ટે કિેતા િતા. 
પણ િવે લોકો વ્યસ્ત જીવનશૈલી 
અને શિેરોમાં વધારે પડતું ધવનન 
પ્રદુષણથી દૂર શાંત જગ્યા પર 
જવાનું પસંદ કરે છે. િાલમાં 
ગ્ુપમાં 15 થી 86 વષ્સ સુધીના 
એક િજારથી વધુ સભ્યો છે.’

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું િતું કે, 
‘િાલમાં ગ્રૃપમાં જોડા્યેલા મિત્તમ 

લોકો શિેરથી થોડા દુર ઈકો-
્ટુટરિમ ડેસ્્ટીનેશન પર જવાનું 
પસંદ કરે છે. એમાં પણ સૌથી 
વધુ 25 થી 45 વ્યજૂથના લોકોમાં 
દનષિણ ગુજરાતમાં  આંબાપાણી, 
કેવડી, પદમડુંગરી, દેવઘા્ટ અને 
મિાલ જેવા સ્થળોએ જવાનું 
વધારે પસંદ કરી રહાં છે અને 
તેમના મો્ટા ભાગની ્ટુર સાઇકલ 
ઉપર જ િો્ય છે.

આંબાપાણી પદમડુિંગરી 

દેવઘાટિ

દસ વષ્પમાં નેચર 
લવસ્પની સંખ્ા વધી છે
િું છેલ્ા 10 વષ્સથી ગુજરાતના વનનવભાગમાં ફરજ બજાઉં છું. િવે પિેલા કરતાં લોકો નેચર ્ટુર કરવાનું વધારે પસંદ કરી રહાં છે. વન નવભાગ દ્ારા પણ ઇકો ્ટુટરિમને પ્રોતસાિન મળે તે મા્ટે જુદી જુદી સાઇ્ટ ડેવલપ કરવામાં આવી રિી છે અને તેને ખૂબ જ સુંદર પ્રનતસાદ પણ મળી રહો છે. વન નવભાગ આ બાબતે ખૂબ જ સતક્ક છે અને વધુને વધુ લોકો પ્રકૃનતને જાણી અને માણી શકે તે મા્ટેના પ્ર્યત્ો કરવામાં આવી રહાં છે.  - પુનિત િૈયર, ડીએફઓ,  તાપી નિલ્ા

આજે નેશનલ ટિુરર્ઝમ ડે

કતારગામના યુવાનના આપઘાત કેસમાં 
જૂનાગઢનો વયાજખોર ઝડપાયો

સયુસાઈડ નો્ટને આધારે પોલીસે દુષ્પ્રેરણાની ફટર્યાદ નોંધી જૂનાગઢના આરોપીની ધરપકડ કરી 
સુરત : કતારગામમાં હડર દશ્ષન 

સોસારટીમાં રહેતા અને કાડટિંગનો 
ધંધો અને ખેતીકામ કરતા 42 વરષીર 
કમલેશ રાદડડરાએ વરાજના ચક્કરમાં 
શદનવારે વહેલી સવારે પોતાના 
ઘરમાં દવા પીને આપઘાત કરી લીધો 
હતો. તેણે 1 કરોડની છેતરદપંડી 
અને વરાજખોરોના ચક્કરમાં ફસારો 
હોવાથી અંદતમ પગલું ભરી રહ્ો 
હોવાની સરુસાઇડ નોટ લખી હતી. 
સરુસાઇડ નોટમાં લખરું કે જુનાગઢમાં 
રહેતા દમત્ દહરેને કમલેશ રાદડડરાને 
દક્પટોકરનસી અને હવાલાના ધંધામાં 1 
કરોડ રોકાવરા હતાં. તેમણે કરોડોની 
રકમ સંબંધી અને દમત્ો પાસેથી 
ઉછીની લઈ દહરેનને આપી હતી. 
થોડા વખત પછી કમલેશ રાદડડરાએ 
દહરેન પાસેથી 1 કરોડની માંગણી કરી 

હતી. જોકે, બાદમાં દહરેને કમલેશને 
રૂદપરાની સામે સુરતમાં રહેતા ચીમન 
સોની પાસેથી સોનું લેવા જણાવરું 
હતું. કમલેશે ચીમન સોની પાસેથી 
18 લાખનું સોનુ દહરેનના નામે લઈ 
આવરો હતો. પરંતુ બાદમાં કમલેશ 
પાસેથી 10 લાખનું સોનું દહરેન 
પડાવી ગરો હતો. જેથી ચીમન 
સોનીએ સોનાની ખરીદીના રૂદપરા 
માટે કમલેશ રાદડડરા પાસેથી પઠાણી 
ઉધરાણી શરૂ કરી હતી. જરારે પુત્ 
દપ્રનસને દવદેશ અભરાસ કરવા માટે 
મોકલવા વરાજે રૂદપરા લીધા હતા. 
મૃતકે સરુસાઇડ નોટમાં પડરવારને 
ઉલલેખીને લખરું કે ગોલડ લોનમાંથી 
સોનું છોડાવી લેજો. પોલીસે સુખદેવ 
વોરા અને જુનાગઢમાં રહેતા દહરેન 
સોની સામે ગુનો દાખલ કરી દહરેન 
ઉફફે સવામી ગીરીશભાઇ ગોટેચા 
ઉ.વ.૨૯, રહે-હાલ- શ્ી ગાત્ાણ 
ક્રૂપ” લખનભાઇ રબારીના મકાનમાં, 
ગીરનાર દરવાજા, જુનાગઠ તથા મૂળ 
રહે-“શ્ી હરીમહેલ” આંબાવાડી, 
કેશોદની ધરપકડ કરી હતી.

‘માજી તમારી સોનાની ચેઇન તથા વીંટી 
આપો, તમને નવી બનાવી આપું’ કહીને ઠગાઇ
વૃદ્ાિી દીકરીએ ઓળખીતા ટરષિાચાલકને માતા મા્ટે ઘરે સફરજન આપવા મોકલ્યો િતો

સુરત : પરવટ પાડટરા ખાતે રહેતી 
72 વરષીર વૃદ્ાની દદકરીના પડરચીત 
રીક્ા ચાલકે વૃદ્ાની સોનાની ચેઈન 
અને વીટીમાં સોનુ વધારીને આપુ 
કહીને લઈ ગરો હતો. બાદમાં પરત 
નહીં આવતા સલાબતપુરા પોલીસ 
સટેશનમાં 80 હજારની ઠગાઈની 
ફડરરાદ નોંધવામાં આવી હતી. 

પરવટ પાડટરા ખાતે જલારામ 
સોસારટીમાં રહેતી 72 વરષીર 
કમલાબેન રામુભાઇ પાંડેની એક 
દદકરી બબીતા છે. જે ગોડાદરા ખાતે 
આવેલા દપ્રરંકા સીટી પલસ ખાતે 
રહે છે. અને તે જમીન દલાલીનું 
કામ કરે છે. ગત 28 ડડસેમબરે બપોરે 
વૃદ્ા તેમના ભાડાના મકાનમાં હતા. 
તરારે તેમની દદકરી બબીતાએ ફોન 
કરીને જફરભાઇ સાથે તારા માટે 

સફરજન મોકલરા હોવાનું કહ્ું હતું. 
વૃદ્ા તરાં રોડ ઉપર જઈને સફરજન 
લેવા ગરા હતા. જરાં જફરભાઈ 
વૃદ્ા સાથે તેમના ઘરે આવરો હતો. 
બાદમાં બબીતાએ જફરભાઈ સાથે 
જઈને દવા લઈ આવવાનું કહેતા તેની 
રીક્ામાં વૃદ્ા બેસીને નીકળરા હતા. 
રઘુકુળ ગરનાળા પાસે ડોકટરને તરાં 
દવા માટે જતી વખતે રઘુકુળ માકફેટ 
પાસે આવેલી ખાડીની બાજુમાં જાફરે 
દવાખાનું આવી ગરુ છે કહીને વૃદ્ાને 
ઉતરી જવા કહ્ું હતું. તરારબાદ જાફરે 
‘માજી તમે મને આ તમારી સોનાની 
ચેઇન તથા વીંટી કાઢીને આપો, મારી 
પાસે એક સોનીનો કોનટેક છે તમને આ 
ચેઇન તથા વીટી મોટી બનાવી આપુ’ 
તેમ કહ્ું હતું. વૃદ્ાએ ચેઈન અને 
વીંટી આપી દીધી હતી. કલાકો વીતી 
ગરા છતાં જાફર પરત ન આવતા 
સલાબતપુરા પોલીસ સટેશનમાં વૃદ્ાએ 
સોનાની ચેઈન બે તોલાની તથા એક 
વીટી મળી કુલ 80 હજારની ઠગાઈની 
ફડરરાદ નોંધાવી હતી.

એસઓજીએ સોની 
ફળિયામાંથી 3.27 લાખની 
ઇ-ળસગારેટ પકડી પાડી
સુરત: ઇ-દસગારટે શરીરન ેભારે 

નકુસાન કરતી હોવાન ે કારણ ેતનેા 
પર સરકાર ેપ્રદતબંધ મકૂરો છે. નો 
ડ્રગસ ઇન સુરત દસટીની પોલીસ 
દ્ારા શરૂ કરારેલી ઝુબેંશના ભાગરૂપે 
ઇ-દસગારટેના દવકે્તાઓ સામ ેપણ 
કાર્ષવાહી કરવામાં આવી રહી છે. એ 
દરદમરાન સુરત શહેરમાં ચોરીછૂપીથી 
આ પ્રોડકટનુ ંવચેાણ કરવામાં આવી 
રહંુ્ છે. એસઓજી પીઆઇ એ.પી.
ચૌધરીન ેબાતમી મળતાં સોની ફદળરા 
ખાતે આવલેા ધમ્ષકરૃદત આકફેડમાં દકુાન 
ન.ં108, જી ડીલસ ખાત ેરડે કરવામાં 
આવી હતી. તમેાં આરોપી મનુાવર 
હનીફ નરુાની (ઉં.વ.41) (રહે., 
દવકટોડરરા ફલેટ-1201, મોરા ભાગળ)
ન ે ઝડપી પાડવામાં આવરો હતો. 
હનીફની દકુાનમાંથી અલગ અલગ 
કંપનીની તથા ફલેવસ્ષની ઇ-દસગારટે 
કુલ ડકંમત 3.27 લાખની મત્ા સીઝ 
કરવામાં આવી હતી. દરદમરાન અઠવા 
પોલીસમાં આ આરોપી સામ ેગનુો 
દાખલ કરવામાં આવરો હતો.

લગ્ન, બીમારી, ઘર ખરીદવા અ્ને અભ્ાસ 
માટે પી.એફ.્ની રકમ  એડવાનસ  લઈ શકાશે

સુરત : સુરતનાં પ્રાદેદશક EPFO 
કદમશનર-2 દ્ારા આગામી 27 
જાનરુઆરીએ શુક્વારનાં રોજ સુરત, 
તાપી, નવસારી દજલલામાં ‘દનદધ 
આપકે દનકટ’ જાગૃદત કાર્ષક્મ 
રોજાશે. EPFO, પ્રાદેદશક કારા્ષલર, 
સુરત દ્ારા નવા રોજગારદાતાઓ માટે 
EPF કારદાની જોગવાઈઓ સંબંદધત 
જાહેર ફડરરાદ દનવારણ અને જાગૃદત 
કાર્ષક્મનું આરોજન કરવા માટે આ 
કાર્ષક્મ રોજાઈ રહ્ો છે.

સુરત દજલલોમાં આ કાર્ષક્મ 
સાઉથ ગુજરાત ટેકસટાઈલ પ્રોસેસસ્ષ 
એસો. G.I.D.C., પાંડેસરા, 
સુરત ખાતે, નવસારી દજલલામાં 
નવસારી, જીઆઈડીસી ઈનડસટ્ીરલ 

એસોદસએશન, 18/1, ઉદ્ોગ પડરવાર 
ભવન, જીઆઈડીસી, કબીલપોર 
ખાતે અને તાપી દજલલામાં સટાફ 
હોલ, GSECL ઉકાઈ, સોનગઢ, 
વરારા, તાપી ખાતે 27 જાનરુઆરીના 
રોજ સવારે 09:00 થી સાંજના 05:45 
દરદમરાન રોજાશે.

આ ઇવેનટની મુળ થીમ મુજબ ફલેટ 
ખરીદવા અથવા રહેણાંક મકાનના 
બાંધકામ માટે ભદવષર દનદધમાંથી 
એડવાનસ રકમ, બીમારીના ડકસસામાં 
ફંડમાંથી એડવાનસ, લગન માટે 
ભદવષર દનદધમાંથી એડવાનસ રકમ 
મેળવવી,

પોસટ મેદટ્ક દશક્ણ માટે ફંડમાંથી 
એડવાનસ રકમ મેળવી શકશે.

ચીફ જ્ુરડમશ્લ મેમજસટ્ેટિની કોટિ્ટમાં 

સીએમનો કાય્યક્રમ બદલાયો, 
હવે 28મીએ 2416 કરોડનાં 

લોકાપ્યણ-ખાતમુહૂત્ય
સુરત: મુખરમંત્ી ભૂપેનદ્ર પટેલ 

27મી જાનરુઆરીના રોજ સુરત 
આવવાના હતા. જો કે, હવે તેનો 
કાર્ષક્મ બદલારો છે. હવે આગામી 
28મી જાનરુઆરીએ મુખરમંત્ી 
સુરત આવશે. આ દદવસે એક 
સમૂહલગનમાં પણ મુખરમંત્ી હાજર 
રહેવાના હોવાથી તારીખ બદલાઇ 
હોવાનું જાણવા મળી રહ્ું છે. સુરત 
પ્રવાસ દરદમરાન મુખરમંત્ીના હસતે 
મનપા અને સુડાના મળીને કુલ 
2416 કરોડના દવદવધ પ્રોજેક્ટસનાં 
લોકાપ્ષણ અને ખાતમુહૂત્ષ કરવામાં 
આવશે. આઠ વર્ષથી ટલલે ચડેલા 
સુરત મહાનગર પાદલકાના મુખર 
વહીવટી ભવન, મોટા વરાછામાં 
પ્રાથદમક આરોગર કેનદ્ર, સરથાણામાં 
વોડ્ડ ઓડફસ, વાંચનાલર તથા 60 
કરોડમાં 13 મેગાવોટ ક્મતાના 
સોલાર ફોટોવોલટેજ બેઝડ પાવર પલાન 
સથાદપત કરવાનાં કામોનું ખાતમુહૂત્ષ 
કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સમગ્ર 
શહેરમાં લોકોને સુખાકારી માટેના 
દવદવધ પ્રોજેકટસનો લોકાપ્ષણ અને 
ખાતમુહૂત્ષ કરાશે.


