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(�િતિનધી)  વડોદરા, તા.18
વડોદરાના િવિવધ સીમાડાઓના 

િવસ્તારો મા ધીરે ધીરે જંગલી 
�ાણીઓ જોવા મળી રહીયા છ� કારણ 
ક� કાળા માથાના માનવીએ કોકરેટના 
જંગલો ઉભા કરી દેતા જંગલો ઘટી 
ગયા છ� જેના કારણે જંગલી �ાણીઓ 
િશકારની શોઘમા વડોદરા ના સીમાડા 
સુધી પહોંચી ગયા છ�.

વડોદરાના મહીસાગર નદી 
પાસે આવેલ સીધારોટ ગામ પાસે 
મહીસાગર નદી ના કોતરો મા દીપડા 
એ દેખા દેતા આસપાસ ના ગામડાઓ 
મા ભારે ભય નો માહોલ છવાયો છ� 
ત્યારે બીજા િદવસે દીપડાએ નીલ 
ગાય નું મારણ કરતા ગામડા ના 
લોકો મા વધુ ફફડાટ જોવા મળ્યો છ� 

ખેડ�તો ખેતરો મા જતા ડરી રહીયા 
છ� સાજે જલ્દી પરત આવતા જોવા 
મળ� છ�. વન િવભાગે પણ દીપડા ને 
પકડવા શોઘખોળ આદરી હોવાનું 
કહેવાય છ�.

અ�ે ઉલ્લેખનીય છ� ક� િસંધરોટની 

કોતરોમાં િદપડાએ નીલ ગાયનું 
મારણ કરતા સ્થાિનકો ભયભીત 
થયા છ� ઘટના સીસીટીવીમાં ક�દ થઇ 
છ�. જંગલો ઘટતા ખોરાકની શોધમાં 
�ાણીઓનું શહેર ભણી �યાણ કરી 
રહ્યા છ�.

િસંધરોટ પાસે દીપડાએ નીલ
ગાયનું મારણ કરતા લોકોમાં ભય

 જંગલી �ાણીઓ િશકારની શોઘમા વડોદરા ના સીમાડા સુધી પહોંચી ગયા

(�િતિનધી)  વડોદરા, તા.18
આતંકવાદ હોય, દારૂકાંડ, ક� 

પછી મહાઠગ કાંડ હોય પરંતુ 
વડોદરા કનેકશન બહાર આવતું 
હોય છ� નશીલા પદાથ�મા થોડા 
સમય પહેલા વડોદરાનું નામ 
આવ્યું હતું આમ ક્યાંક ને ક્યાંક 
પાણીનો રેલો વડોદરા મા તો આવે 
છ�. દેશ ભર મા ચચાર્ ના છગડોળ� 
ચડ�લ અમદાવાદના મહાઠગ �કરણ 
પટ�લે અનેકને પોતાની જાળમાં 
ફસાવ્યાનું સામે આવી રહ્યું છ� ત્યારે 
વડોદરાના ક�ટલાક નેતાઓ પણ 
આ ઠગ ની માયાજાળ મા ફસાઈ 
ગયા હોવાનું કહેવાય છ�. વડોદરા 
ભાજપની ક�ટલીક બહેનોને તેમણે 
બહેન બનાવી હોવાનું કહેવાય છ�. 
જયારે વડોદરા ના બે યુવા અને એક 
વડીલ ભાજપા ના નેતા ના ઘેર આ 
મહા ઠગ ની આવન જાવન પણ 
હતી તેવું કહેવાય છ�. છતાં પણ 
આ મહાઠગ સાથે વડોદરા ના ક્યાં 

નેતાઓ સાથે ઘરોબો હતો તે તપાસ 
નો િવષય છ�. વડોદરા ના મહારાજા 
સમરજીતિસંહ ગાયકવાડ પણ આ 
મહાઠગને ઓળખી શક્યા નહોતા. 
અને 2018માં મહાઠગને પુસ્તક 
આપીને તેનું સન્માન કયુ� હતું.

PMOનો અિધકારી હોવા છતાં 
ફ��ુઆરી અને માચર્માં સતત બે વાર 
કાશ્મીરની મુલાકાતે જતાં કાશ્મીરની 
સુરક્ષા એજન્સીઓને શંકા ગઈ ક�, 
PMO અિધકારી પાસે આટલો સમય 
તો ના જ હોય. જેથી તપાસ કરતા 
તે નકલી અિધકારીનો આખો ભાંડો 
ફૂ�ો હતો. વડોદરા મા નવલખી 
મેદાન મા ગરબા આયોજન મા અને 
વડતાલ ના સાધુ સઁતો માટ� વાહનો 
ભાડ� રાખીને રૂિપયા નહીં ચૂકવવા 
ના કારસ્તાન નો મુખ્ય સૂ�ધાર 
�કરણ પટ�લે વડોદરા મા ક�ટલા ને 
છ�તયાર્ છ� તે તપાસ થાય તો �કરણ 
પટ�લ નું વડોદરા કનેકશન વધુ 
બહાર આવવાની શક્યતા છ�.

મહાઠગ �કરણ પટ�લ સામે વડોદરામાં પણ ગુના દાખલ
 વડોદરામા ક�ટલાને છ�તયાર્ છ� તે તપાસ થાય તો �કરણ પટ�લનું વડોદરા કનેકશન વધુ બહાર આવવાની શક્યતા  

(�િતિનધી)  વડોદરા, તા.18
વડોદરામા મહાનગર પાિલકા તળાવો 

ની જાળવણી કરવામાં િબલક�લ િનષ્ફ્ળ 
નીવડી છ� જે તળાવો નું લાખો રૂિપયા 
ખચ� ને નવીનીકરણ કયુ� છ� તે તળાવો 
ની હાલત આજે ગંદકી ના કારણે બગડી 
ગઈ છ� લગભગ તમામ તળાવો મા અને 
તળાવ ના �કનારા આસપાસ ની સફાઈ 
િનયિમત થતી ન હોવાથી તળાવ ના 
�કનારા પર ગંદકી જોવા મળ� છ�. જેના 
કારણે તળાવ ની સુંદરતા ઘટી જાય છ�. 
અને �જા પણ તળાવના �કનારે લટાર 
મારવાનું ટાળ� છ�.

હરણી ગામ પાસે ના તળાવ નું લાખો 
રૂિપયા ખચ� ને નવીન બનાવ્યા બાદ 
હવે નજીક ના લોકો તળાવ મા કપડાં 
ધોઈ ને ગંદકી કરતા નજરે પડ� છ�. આવી 

જ હાલત શહેર ના જાણીતા તળાવ 
લાલબાગ તળાવ ની છ�. લાખો રૂિપયા 
નો ધુમાડો કરી આ તળાવ ની સાફ 
સફાઈ કરવા મા આવેલી સયાજીગંજ ના 
ધારાસભ્ય ક�યુર રોકડીયા જયારે મેયર 
હતા ત્યારે આ તળાવ કાયમ ચોખ્ખું રહે 
તેવું આયોજન ગોઠવાયું હતું પરંતુ હાલ 
આ લાલબાગ તળાવ જાણે ગાડ�ન બની 
ગયું હોય તેમ આખા તળાવ મા જંગલી 
વેલા વાલી વનસ્પિત ઉગી જતા આખુ 
તળાવ લીલુંછમ ગાડ�ન બની ગયું હોવા 
છતાં વડોદરા પાિલકા ના સત્તાવાળાઓ 
હાથ જોડી ને બેસી રહીયા છ�. લોક 
માંગણી એવી છ� ક� હરણી તળાવ મા 
ગંદકી કરતા લોકો ને રોકવા મા આવે 
અને લાલબાગ પાસે ના તળાવ ની 
સફાઈ કરવા મા આવે.

લાખોના ખચ� બનાવેલુ હરણી તળાવ ધોબી ઘાટ બન્યુ 
જ્યારે લાલબાગનું તળાવ જંગલી વેલાનું લીલુછમ ગાડ�ન

તળાવોના �કનારા પર ગંદકી જોવા મળ� છ� સાથે તળાવની સુંદરતા ઘટી જાય છ� અને �જા પણ લટાર મારવાનું ટાળ� છ�

વૈષ્ણવાચાયર્ અને પૂવર્ િશક્ષણ મં�ી 
સાથેના ફોટા વાઇરલ થયા
મહાઠગ �કરણ પટ�લ વડોદરાના સાઘુ સંતો, ભાજપના 
નેતાઓ, સરકારી અિધકારીઓ સિહત અનેક મોટા િબલ્ડરો 
સાથે ઘરોબો હોવાનું બહાર આવ્યું છ�. તેમનું સોિશયલ 
મીડીયા ચકાસણી કરતા વડોદરામા અનેક લોકો તેમના 
િમ� હોવાનું જણાય છ�. વૈષ્ણવ સમાજના ધમર્ગુરુ અને 
ભાજપના જીતુ વાઘાણી પણ આ ઠગ સાથે નજરે પ�ા 
હતા. પરંતુ ક�દરત ના િનયમ �માણે પાપ છાપરે ચડીને 
પોકારે તેમ �કરણ પટ�લ ના પાપ નો ઘડો આખરે ફૂટી જતા 
પોલીસ ની ઝપેટ મા આવી ગયેલ છ�.

વાદ-િવવાદ વચ્ચે MSUનો પદવીદાન સમારંભ યોજાયો 
ક��ન્�ય �હમં�ી અિમત શાહ અને રાજ્યના િશક્ષા મં�ી ઋિષક�શ પટ�લના હસ્તે યુિન.ના નવિનિમર્ત MRID ભવનનું �ડિજટલ મોડથી લોકાપર્ણ તેમજ 14,761 િવ�ાથ�ઓને પદવી એનાયત કરાઈ

(�િતિનિધ)  વડોદરા, તા. 18 
 વડોદરાની ધ મહારાજા સયાજીરાવ િવ� 

િવધ્યાલયના 71માં પદવીદાન સમારોહ આજરોજ 
યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મુખ્ય અિતિથ  તરીક� 
ક��ન્�ય �હ અને સહકાર મં�ી અિમત શાહ ખાસ 
ઉપ�સ્થત રહયા. જ્યારે અિતિથ િવશેષ પદે રાજ્યના 
િશક્ષા મં�ી ઋિષક�શ પટ�લ ઉપ�સ્થિત રહયા હતા. 

મહારાજા સયાજીરાવ યુિનવસર્ટીનો પદવીદાન 
સમારંભ શિનવારે યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 
14761 જેટલા િવ�ાથ�ઓને પદવી એનાયત 
કરવામાં આવશે.  જેમાં 6713 િવ�ાથ�ઓ અને 
8048 િવ�ાિથર્નીઓનો સમાવેશ થાય છ�. 71માં 
પદવીદાન સમારોહમાં ક�લ 302 ગોલ્ડ મેડલ 
191 િવ�ાથ�ઓને એનાયત કરવામાં આવ્યા. 
જેમાં 77 િવ�ાથ�ઓને 115 ગોલ્ડ મેડલ અને 
114 િવ�ાિથર્નીઓને 187 ગોલ્ડ મેડલ એનાયત 
કરવામાં આવ્યા. સાથે સાથે વષર્ 2021-2022માં 
જે િવ�ાથ�ઓને પી.એચડી પૂણર્ થયા છ� તેવા 100 
જેટલા િવ�ાથ�ઓને પણ પદવીદાન સમારોહમાં 
આમંિ�ત કરવામાં આવ્યા હતા.  ક��ન્�ય �હ 
અને સહકાર મં�ી અિમત શાહ અને રાજ્યના 
િશક્ષા મં�ી ઋિષક�શ પટ�લના હસ્તે ધ મહારાજા 
સયાજીરાવ િવ�િવ�ાલયના નવિનિમર્ત એમ.આર.
આઈ.ડી ભવનનું �ડિજટલ મોડથી લોકાપર્ણ કરવામાં 
આવ્યું હતું. કાયર્�મમાં રાજમાતા શુભાંગીની રાજે, 
યુિનવસ�ટીના વાઇસ ચાન્સેલત િવજય �ીવાસ્તવ, 
સેનેટ સભ્યો તેમજ આગેવાનો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. 

�હ મં�ી અિમત શાહે િવ�ાથ�ઓને સંબોધતા 
જણાવ્યું હતું ક� આજે િવ�ાથ�ઓ પોતાનું િવ�ાથ�  
જીવન પૂણર્ કરી જીવનની નવી શરૂઆત કરવા 
જઈ રહ્યા  છ�. િવ�ાથ�ઓ માટ� હવે �ાપ્ત કરવાનો 
સમય પૂણર્ થયો છ� અને યોગદાન આપવાનો સમય 
શરુ થયો છ�. િવ�ાથ�ઓ હવે સમાજ માટ� પોતાનું 
યોગદાન આપશે. તેઓએ મહારાજા સયાજીરાવ 
ગાયકવાડને યાદ કરી જણાવ્યું હતું ક� તેઓએ 
િશક્ષાને ખુબ મહત્વ આપ્યું છ�. તેઓએ પોતાના 
કાળમાં ગામેગામ પુસ્તકાલયો બનાવ્યા હતા. અને 
િશક્ષા �ાપ્ત કરવા ઉપર જોર આપ્યું હતું. તેઓએ 
િવ�ાથ�ઓને અિભનંદન પાઠવતા જણાવ્યું હતું ક� 
આ િવિશષ્ટ બેચ છ� કારણ ક� આઝાદીના અ�ત 
મહોત્સવ દરિમયાન આ બેન્ચે પોતાની પદવી 
હાંસલ કરી છ� તેઓએ તમામ િવ�ાથ�ઓને જણાવ્યું 
હતું ક� જયારે આઝાદીના 100 વષર્ પૂણર્ થશે ત્યારે 
આપ જેવા યુવાઓએ જે સ્વપ્ન જોયું છ� તેવું ભારત 
બનાવવાનું કામ તમારું છ� અને સંકલ્પ કરવાનો 
સમય છ�. ભારત મારા જીવનમાં �થમ હશે અને 
આગામી 25 વષર્માં સમ� િવ�માં ભારત �થમ 
હશે  તેવો સંકલ્પ આજે લેવો જોઈએ.

તસવીર : ભરત પારેખ

તસવીર : રણજીત સૂવ�

 હરણી તળાવ લાખો ના ખચ� સુદર બનાવ્યું પણ તેની 
તં� કોઈ કાળજી રાખતું નથી તસવીરમા કપડાં ધોઈ 
રહેલી મહીલાઓ તળાવને ગંદુ કરી રહી છ�.

 લાલબાગ તળાવને સાફસફાઈ કરવા ગયા વષ� 
લાખોના ખચર્ કય� છતાં વનસ્પિત નાશ કરવા 
ક�િમકલનો ઉપયોગ કય� પણ સરવાળ� મીડ� રહ્યું.

#  સયાજી હો�સ્પટલના સુિ�ટ�ન્ડ�ન્ટ ડો. રંજન 
ઐયરની પુ�ી તન્વી ઐયરે 11 ગોલ્ડ મેડલ 
મેળવી મેદાન માયુ�

#  વડોદરાની પ�રણીતાએ સાંસારીક જીવનના 
17 વષર્ બાદ બે બાળકોની માતા િહનલ 
શાહે લો ફ�કલ્ટીમાં બેચલરમાં બે ગોલ્ડ 
મેડલ મેળવ્યા 

#  માંજલપુરમાં રહેતી જો�ડયા બહેનો પૈકી 
મોટી બહેન માનસી જોષીએ ફીલોસોફીમાં 
એક ગોલ્ડ મેળવ્યો

#  માનસીથી એક િમનીટ નાની બહેન િમતવા 
જોષીએ ફ�કલ્ટી ઓફ સંસ્ક�તમાં 6 ગોલ્ડ 
મેડલ મેળવ્યા

#  સુરેન્�નગરના વતની દેવાંગ નક�મે 
તબલામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો 

#  રેસ્ટોરાં ચલાવતા બાલક�ષ્ણ (પપ્પુભાઇ) 
શાહની દીકરી રાિધકા શાહે ફ�કલ્ટી ઓફ 
ટ�ક્નોલીજીમાં માસ્ટસર્ ઓફ કમ્પ્યુટર 
એ�પ્લક�શનમાં (MCA)માં બે ગોલ્ડ મેળવ્યા

#  બે ક�પનીના માિલક પાથર્ શુક્લાએ બે 
ક�પનીના સંચાલન સાથે ફ�કલ્ટી ઓફ લોમાં 
અભ્યાસ કરીને 4 ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા

#  મધ્ય�દેશના વતની િસધ્ધાંત જૈને 
ઇકોનોિમક્સ માસ્ટસર્માં 4 ગોલ્ડ મેડલ 
મેળવ્યા

કોને કોને મળ્યા 
ગોલ્ડ મેડલ MSUના પદવીદાન સમારંભમાં સેનેટ 

સભ્યોની ખુરશીની લડાઇમાં અટકાયત
પદવીદાન સમારંભ શરુ થાય તે પૂવ� સયાજી 

નગર�હ બહાર િવ�ાથ�ઓનો હંગામો

સયાજી નગર�હની બહાર જ હાય હાયના નારા લગાવાયા 

કોન્વોક�શન ફ� ભરવા છતાં સયા�નગર �હમાં પ્રવેશ ન અપાતા િવદ્યાથ�ઓએ િવરોધ ન�ધાવ્યો 
(�િતિનિધ)  વડોદરા, તા. 18
મહારાજા સયાજીરાવ યુિનવસ�ટીના િવ�ાથ�ઓનો 

આજે પદવીદાન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો હતો. 
જેમાં �હ મં�ી અિમત શાહ િવશેષ ઉપ�સ્થત 
હતા. જોક� પદવીદાન સમારંભ શરુ થાય તે પૂવ� 
િવ�ાથ�ઓએ સયાજીરાવ �હની બહાર હોબાળો 
મચાવ્યો હતો. આ િવ�ાથ�ઓએ કોન્વોક�શન 
ફી ભરવા છતાં તેઓને �વેશ ન અપાતા િવરોધ 
નોંધાવવામાં આવ્યો હતો 

મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુિનવસ�ટીનો 
પદવીદાન સમારંભ મોડ� મોડ�થી યોજવામાં આવ્યો 
હતો. જો ક� આજે પણ િવ�ાથ�ઓએ મચાવ્યો હતો. 
વાતાવરણના કારણે પદવીદાન સમારંભનું સ્થળ 
બદલવામાં આવ્યું હતું અને નવું સ્થળ સયાજીરાવ 
�હ રાખવામાં આવ્યું હતું. જો ક� ત્યાં ઓછી જગ્યા 
હોવાના કારણે મા� ગોલ્ડ મેડાલીસ્ટ િવ�ાથ�ઓને 
જ �વેશ આપવામાં આવ્યો હતો અને અન્ય 

િવ�ાથ�ઓને �વેશ આપવામાં આવ્યો ન હતો તેઓ 
માટ� બહાર એલ.ઈ.ડી. મૂકી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી 
હતી. જો ક� િવ�ાથ�ઓએ કોન્વોક�શન ફી ભરી હોવા 
છતાં �વેશ ન મળતા તેઓએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો 
હતો. અને �હની બહાર જ હાય હાયના નારા 
લગાવવામાં આવ્યા હતા. િવ�ાથ�ઓએ આક્ષેપ કયાર્ 
હતા ક� દરેક િવ�ાથ�ને આનંદ હોય ક� તેઓને �ડ�ી 
મળશે પરંતુ કોઈ પણ �કારની નો�ટસ આપવામાં 
આવી ન હતી ક� મા� ગોલ્ડ મેડાલીસ્ટ િવ�ાથ�ઓ જ 
�વેશી શકશે. અમે પણ ફી ભરી છ� તો અમોને અંદર 
�વેશ ક�મ ન મળવો જોઈએ. જો ક� �હ મં�ીની 
સુરક્ષા અને હોલમાં જગ્યાના કારણે આ િનણર્ય 
લેવામાં આવ્યો હોવાનું સત્તાધીશોએ જણાવ્યું હતું.  

બે સેનેટ સભ્યો કિપલ જોષી તથા નરેન્� રાવતે િવરોધ વ્યક્ત કય�

બેઠક વ્યવસ્થાની પહ�લી હરોળમાં સેનેટ સભ્યની રાજક�ય નેતાઓ બેસતા હોબાળો મચાવ્યો 
 (�િતિનિધ)   વડોદરા, તા. 18 
MSUના પદવીદાન સમારંભને આજે અનેક 

�હણો ન�ાં હતા. એક તરફ િવ�ાથ�ઓને 
�વેશ ન અપાતા તેઓએ િવરોધ નોંધાવ્યો 
હતો તો બીજી તરફ બેઠક વ્યવસ્થાના કારણે 
સેનેટ સભ્યોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. 
�થમ હરોળમાં સેનેટ સભ્યોના સ્થાને રાજકીય 
આગેવાનો બેસી જતા સેનેટ સભ્યોએ નારાજગી 
વ્યક્ત કરી હતી. 

આજરોજ MSUનો પદવીદાન સમારંભ 
યોજવામાં આવ્યો હતો. જો ક� વાતાવરણના 
કારણે કાયર્�મ સયાજી�હમાં યોજવામાં આવ્યો 
હતો. આમેય આ �હમાં જગ્યા ઓછી હોવાના 
કારણે આમંિ�તો ઉપર કાપ મુકવામાં આવ્યો 
હતો. તો બેઠક વ્યવસ્થામાં પણ સેનેટ સભ્યોએ 
નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.  સામાન્ય રીતે 
પદવીદાન સમારોહમાં �થમ હરોળમાં સેનેટ 
સભ્યોને સ્થાન આપવામાં આવે છ� પરંતુ આ 

વખતે �થમ હરોળમાં રાજકીય આગેવાનોને 
બેસાડવામાં આવ્યા હતા જયારે સેનેટ સભ્યો માટ� 
�ીજી હરોળમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી જેને 
લઈને બે સેનેટ સભ્યો કિપલ જોષી તથા નરેન્� 
રાવતે િવરોધ વ્યક્ત કય� હતો. અને હોબાળો 
મચાવ્યો હતો જો ક� પોલીસે તેઓને સમજાવ્યા 
હતા તેમ છતાં તેઓ ઉ� થતા પોલીસે બંનેની 
અટકાયત કરી હતી. ત્યારે સેનેટ સભ્યોએ આક્ષેપ 
કયાર્ હતા ક� સેનેટ સભ્યોની મહત્વને યુિન. 
સત્તાધીશો અવગણી રહ્યા છ�. સેનેટ મેમ્બરોનું આ 
અપમાન છ�. અને પદવીદાન સમારંભને રાજકીય 
અ�ો બનાવી દેવામાં આવ્યો છ�.

શહેરમાં શિનવારે પણ ઉગ્યું મુસીબતનું �ભાત

 શહેરમાં છ�લ્લા ચારપાંચ િદવસ થી મુસીબત ભયુ� હવામાન જોવા મળ� છ� બેવડી ઋતુના કારણે િવિવધ વાયરલ 
રોગો નું �માણ વઘી ગયું છ� સરકારી અને ખાનગી હો�સ્પટલોમાં દદ�ઓ ઉભરાઈ રહયા છ�. મોટા ભાગે સૌથી 
વધારે શરદી, ખાંસી, તાવ ના દદ� ઓ જોવા મળી રહીયા છ�. શહેરમા શુક્વારે કરા સાથેનો તોફાની વરસાદ 
પડતા શહેરમા પાણી ભરાયા હતા જેના કારણે મચ્છરો નો ઉપ�વ વઘી જતા હવે મેલે�રયા ના દદ� જોવા મળશે. 
શિનવારે પણ વડોદરાનું સવાર મુસીબતનું ઉગ્યું હતું. આખો િદવસ વડોદરાના લોકોએ બને ઋતુનો અનુભવ 
કય� હતો. બપોર બાદ આકાશમા કાળા િદબાગં વાદળો છવાઈ ગયા હતા પરંતુ રોગચાળાને આમઁ�ણ આપતો 
વરસાદ માવઠ�� ન પડતા વડોદરાવાસીઓએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો.

ગરબામાં ડ�કોરેશન અને લાઇ�ટ�ગના એક કરોડ નહી આપતા બોગસ 
પીએમઓ �કરણ પટ�લ સિહત િદપેશ શેઠની ધરપકડ કરાઇ હતી

ચાર વષર્ અગાઉ અમદાવાદ શ્યામલ �ોસ રોડ પર રહેતા અને માક�મ સોલ્યુશન �ા.િલ.ના ડાયરેક્ટરો દીપેશ 
રજનીકાંત શેઠ તેમજ બોગસ પીએમઓ બનેલા �કરણ જગદીશ પટ�લે નવલખી �ાઉન્ડ �સ્થત આયોિજત કલાનગરી 
ગરબા મહોત્સવમાં ડ�કોરેશન અને લાઇટીંગનો પેટા કોન્�ાક્ટ અમદાવાદના પા�રતોષ શાહને આપ્યો હતો. કોન્�ાક્ટના 
ભાગરૂપે કામ કયાર્ બાદ તેમને રૂા. 1 કરોડ બાકી રાખ્યા હતાં.  આ રકમ નહીં ચૂકવી આપવામાં ગલ્લા તલ્લા કરતાં 
તેમણે દીપેશ શેઠ અને �કરણ પટ�લ િવરૂ� ફ�રયાદ નોંધાયા ધરપકડ પણ કરાઇ હતી. ગરબામાં એલઇડી અને 
વી�ડયોના કામના 5.75 લાખ નહી આપી ઠગાઇ કરી હતી.


