
ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, વડોદરા૪ રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

િવ�ાનગરની કોલેજમાં િસગ્નેચર ડ� ની ઉજવણી કરાઇન�ડયાદની �ગ્લીસ મીડીયમ સ્ક�લ ખાતે થેક્સ ગીંવીગ અને 
સન્માન કાયર્�મ યોજાયો

શૈક્ષિણક નગરી િવ�ાનગરમાં આવેલી કાેલેજાેમાં અવનવા ડ�ની િવ�ાથ�આે �ારા ઉજવણી કરવામાં આવે છ�. જે 
અંતગર્ત શિનવારના રોજ વી.પી. સાયન્સ કાેલેજના િવ�ાથ�-િવ�ાથ�નીઆે �ારા િસગ્નેચર ડ�ની ઉજવણી કરવામાં 
આવી હતી. જેમાં માેટી સંખ્યામાં કાેલેજના િવ�ાથ�આે �ારા અેક બીજાના ટી શટ� ઉપર પાેતાની િસગ્નેચર કરીને 
અનાેખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત શાસ્�ી મેદાન ખાતે ડાન્સ તેમજ ગરબાની રમઝટ પણ બાેલાવી 
હતી.

ન�ડયાદની સેન્ટ અસર્લ્લા �ગ્લીસ મીડીયમ સ્ક�લ ખાતે થેક્સ ગીંવીગ અને સન્માન-સાંસ્ક�િતક કાયર્�મ ખેડા 
િજલ્લા ભાજપ �મુખ અજયભાઇ �હ્મભ�ના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો હતો.આ �સંગે િવિવધ િવભાગના બાળકો, 
સ્ટાફ તેમજ આચાયર્ િસસ્ટર રજનીએ અજયભાઇ �હ્મભ�ની સેવાઓને િબરદાવી શાલ ઓઢળી, સ્�િત ભેટ અને 
બુક� આપી સન્માન કયુ� હતું. મુક�શભાઈ મેકવાને અજયભાઇની તેમની સવર્ જન સુખાય સેવાઓને િબરદાવી હતી.
છ�લ્લા 25 વષર્થી અજય રહેતા અને ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મતોથી િવજયી બનવા બદલ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. 

ગાડીનો િવમો ન હોવાથી બોગસ પોલીસી બનાવી
પોલીસે કાર ચાલક અને માિલક સામે ગુનો ન�ધ્યો 

(�િતિનિધ) સંતરામપુર તા.18
લુણાવાડાના ભોજા ગામ પાસે 

�ણ વષર્ પહેલા પુરપાટ ઝડપે જતી 
કારે બાઇકને ટ�ર મારતા એકનું 
મોત િનપજ્યું હતું. આ ક�સ કોટ�માં 
ચાલી રહ્યો હતો. જોક�, કાર માિલક 
અને ચાલક પાસે િવમો ન હોવાથી 
તેમણે બોગસ િવમા પોલીસ બનાવી 
હતી. જે કોટ�માં રજુ કરી હતી. આ 
બાબત ન્યાયિધશના ધ્યાને આવતા 
તેમણે કાયર્વાહીનો આદેશ કય� 
હતો. જેના પગલે િવમા પોલીસીના 
ક�પની �ારા કાર ચાલક અને માિલક 
સામે કોઠ�બા પોલીસ મથક� ફ�રયાદ 

આપવામાં આવી હતી. 
લુણાવાડાના ભોજા ગામ પાસે 

8મી માચર્,2020ના િદવસે પુરપાટ 
ઝડપે જતી કાર નં.જીજે 7 એઆર 
8935ના ચાલકની બેદરકારીના 
કારણે બાઇક હડફ�ટ� ચડી ગયું 
હતું. જેના કારણે બાઇક સવાર 
દંપતી ગંભીર રીતે ઘવાયનું 
હતું અને એકનું મોત િનપજ્યું 
હતું. આ ક�સ લુણાવાડા કોટ�માં 
ચાલ્યો હતો. �ાથિમક તપાસમાં 
ગાડી નં.જીજે 7 એઆર 8935નો 
િવમો 19મી ફ��ુઆરી,2019થી 
18મી ફ��ુઆરી,2020 સુધીનો 
એચડીએફસી ઇરગોમાંથી લીધો 
હતો. બાદમાં ગાડીના માલીક �ારા 
તેને �રન્યુ કરવામાં આવ્યો નહતો. 
આમ, અકસ્માત સમયે ગાડીની 
િવમા પોલીસી પુરી થઇ ગઈ હતી. 
આમ છતાં એચડીએફસી ઇરગો 

જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ ક�પની વડોદરાની 
િવમા પોલીસી કાર માલીક� કોટ�માં 
રજુ કરી હતી. જોક�, ન્યાયિધશના 
ધ્યાને આવતા તેઓએ 14મી 
ઓક્ટોબર,2022ના રોજ આ િવમા 
પોલીસી (�પોઝલ લેટર) ફ��ીક�ટ�ડ 
ડોક્યુમેન્ટ હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ 
બાબતે િવમા ક�પનીને જાણ કરતાં 
તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો હતો. 
આ તપાસમાં પણ કાર માિલક� રજુ 
કરેલી િવમા પોલીસીનો કોઇ જ રેકડ� 
ધ્યાને ન આવતા તે બોગસ હોવાનું 
પુરવાર થયું હતું અને આ અંગે કોટ�માં 
એ�ફડ�વીટ પણ કરી હતી. આમ, 
ગાડીના માિલક �ારા અકસ્માત થયા 
બાદ �પોઝલ લેટર એમએસીપીના 
ક�સમાં રજુ કરેલી જે �પોઝલ 
લેટર ઇસ્યુ કરનારા એચડીએફસી 
ઇરગો જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ ક�પની 
લીમીટ�ડ વડોદરાના ક� એચડીએફસી 

ઇરગોના સંલગ્ન ક�પનીના કોઇ 
જાણભેદુ એજન્ટ તથા ગાડી ચાલક 
અિનલક�માર �િવણભાઈ પરમાર 
(રહે. િસંઘાલી, તા.કપડવંજ) અને 
કાર માિલક �િવણ રમણભાઈ 
પરમાર (રહે.િસંઘાલી, તા. કપડવંજ)
એ બોગસ �પોઝલ લેટર બનાવ્યો 
હતો. આ અંગે િવમા પોલીસી 
ક�પનીના એ�ક્ઝક્યુટીવ મયંકક�માર 
પરમારે કોઠ�બા પોલીસ મથક� ફ�રયાદ 
આપતા પોલીસે અિનલ પરમાર અને 
�િવણ પરમાર સામે ગુનો નોંધી વધુ 
તપાસ હાથ ધરી છ�.અ�ે ઉલ્લેખનીય 
છ� ક�, આણંદ, ખેડા અને મિહસાગર 
િજલ્લામાં બોગસ દસ્તાવેજના 
બનાવો વારંવાર બહાર આવતા રહે 
છ�. હજુ થોડા િદવસ પહેલા આણંદ 
સ્પેશ્યલ ઓપરેશન �ુપે ચાંગાથી 
બોગસ માક�શીટનું કૌભાંડ પકડી 
પા�ું હતું. 

ક�ગ્રેસે આવેદનપત્રમાં ખેડા િજલ્લા પોલીસ સામે ચ�કાવનારા આક્ષેપ કયાર્
(�િતિનિધ) ન�ડયાદ, તા. 18
વસો પોલીસની હદ માથી બંધ 

પોલ્�ી ફામર્માંથી લાખો રૂિપયાનો 
િવદેશી દારૂના જથ્થો મળી આવ્યો 
હતો. જેમાં મુખ્ય સૂ�ધાર બુટલેગરને 
ઘણા િદવસ પછી ઝડપી પાડવામાં 
આવ્યો છ�. આ િવદેશી દારૂ �કરણમાં 
વસો પોલીસ પગલાં લેવાને બદલે 
છાવરવાની નીિત સામે કોં�ેસે િવરો 
નોંધાવ્યો છ�. ખેડા િજલ્લામાં ધમધમતા 
દારૂ જુગારની ��િત્ત બંધ કરવામાં 
નહીં આવે, તો ખેડા િજલ્લા કોં�ેસ 
�ારા જનતા રેડ કરી દારૂ જુગારની 

��િત્ત બંધ કરાવવા ચીમકી આપી છ�.
ખેડા િજલ્લા કોં�ેસ સિમિતના 

કાયર્કારી �મુખ ચં�શેખર ડાભીએ 
મુખ્યમં�ીને સંબોધન કરતુ 
આવેદનપ� કલેક્ટરને પાઠવ્યુ છ�. 
જેમાં ખેડા િજલ્લામાં પોલીસ અને 
બુટલેગરો વચ્ચે મોટી સાંઠ-ગાંઠ 
હોવાનો આક્ષેપ કય� છ�. પોલીસ 

અને બુટલેગરોની સાંઠ-ગાંઠના 
કારણે દારૂ-જુગાર જેવી અસામાિજક 
��િત્તઓ ડામવામાં ખેડા િજલ્લા 
પોલીસ સદંતર િનષ્ફળ નીવડી છ�. 
તેના કારણોની �ડાણપૂવર્ક તપાસ 
કરાવવા અને છાવરવામાં જે કોઈ 
પોલીસ અિધકારી સંડોવાયેલ 
હોય તેની સામે ખાતાકીય રાહે 

શીસ્તભંગના પગલા લેવા માંગણી 
કરી છ�. પોલીસની રહેમ નજર 
હેઠલ ચાલતી અનેક અસામાિજક 
��િત્તઓના રવાડ� ગરીબ-પછાત 
અને �ામ્ય બેરોજગાર યુવાનોચ�ા 
હોવાનો આક્ષેપ કોં�ેસે કય� છ�. 
ઉપરાંત દારૂના કારણે પરીવારો 
બરબાદ અને મિહલાઓ ઓછી �મરે 
િવધવા બની રહી હોય, તાત્કાિલક 
આવી બદીઓ દૂર કરવા માટ� િજલ્લા 
કોં�ેસ �ારા માંગણી કરાઈ છ�. આ 
આવેદન આપતા સમયે ખેડા િજલ્લા 
કોં�ેસના કાયર્કારી �મુખચ ચં�શેખર 
ડાભી, જીતેન્� પટ�લ, ગોક�લ શાહ, 
હાિદર્ક ભ�, ઐયુબખાન પઠાણ, 
નટવરિસંહ પરમાર સિહતના 
હો�ેદારો અને કાયર્કતાર્ઓ ઉપ�સ્થત 
રહ્યા હતા. 

કપડવંજના ગાડી માિલક� બોગસ 
િવમા પોલીસી કોટ�માં રજુ કરી

વસો પોલીસ િતજોરી ભરવા 
બુટલેગરોને છાવરે છ� ઃ કાેં�ેસ

કોઠ�બામાં �ણેક વષર્ પહેલા કાર અકસ્માતમાં એકનું મોત થયું હતુંખેડા િજલ્લા કોં�ેસ �ારા દારૂ �કરણ મામલે મુખ્યમં�ીને સંબોધી કલેક્ટરને આવેદનપ� આપ્યુ

બોરસદ પોલીસે અ�ણ્યા ગ�ઠયા સામે ગુનો ન�ધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.
(�િતિનિધ) આણંદ તા.18
ખેડા િજલ્લામાં બોરસદના 

િશવમનગર સોસાયટીમાં રહેત 
�િતકક�માર હરેશભાઈ પટ�લ 
નગરની દુકાનમાં કોમ્પ્યુટર 
ઓપરેટર તરીક� નોકરી કરે છ�. 
આ દુકાનમાં છએક માસથી ગરમ 
મસાલાના પેક�ટ બનાવી વેચાણ 
કરવામાં આવે છ�. 

દરિમયાનમાં �િતક� 11મી 
માચર્,23ના રોજ સોશ્યલ િમ�ડયા 
પર ગરમ મસાલા વેચાણ અથ� 
મુક્યાં હતાં. જેના આધારે 13મી 
માચર્,23ના રોજ મોબાઇલ પર 
ઈન્કવાયરી આવી હતી. જેમાં 
ફોટો�ાફ મંગાવ્યાં હતાં. બાદમાં 
સામાવાળા શખસે ફોન કરી પોતે 

ફોજમાં હોવાનું અને ફોજની 
ક�ન્ટીનમાં નોકરી કરતો હોવાથી 
દાળ તડકા, વઘારેલી ખીચડી, 
હળદર અને ઓરેગાનોના ભાવ 
મંગાવ્યાં હતાં. જેથી �િતક� ભાવ 
પણ મોકલી આપ્યાં હતાં. જેના 
આધાર ડીલ ન�ી થતાં ફોજીએ 
કાડ�થી પેમેન્ટ કરવાનું જણાવી 
ક્યુઆર કોડ� મોકલ્યો હતો. 

અને ક�ટલીક �ોસેસ કરવાનું 
જણાવ્યું હતું. જેથી તમારા 
એકાઉન્ટમાં રૂિપયા જમા થશે. 
આમ, સામેવાળાના કહેવા મુજબ 
�ોસેસ કરતાં �િતક પટ�લના 
ખાતામાંથી રૂ.35 હજાર ઉપડી 
ગયાં હતાં. આથી, �િતક� તેમને 
નાણા પરત કરવા જણાવ્યું હતું. 
પરંતુ સામેવાળા શખસે ફોન કરી 
નાંખી સ્વીચ ઓફ કરી દીધો 
હતો. આ અંગે બોરસદ પોલીસે 
અજાણ્યા ગ�ઠયા સામે ગુનો નોંધી 
વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.

બોરસદમાં ઓનલાઇન ખરીદીના 
નામે યુવક સાથે 35 હજારની ઠગાઇ

ગ�ઠયાએ ફોજી હોવાની ઓળખ આપી છ�તરિપંડી કરી

(�િતિનિધ) પેટલાદ તા.18
પેટલાદના સાંઇનાથ પાક� 

સોસાયટીમાં રહેતા અને ખાનગી 
ક�પનીમાં નોકરી કરતા યુવકને 
સોશ્યલ િમ�ડયા પર ટાસ્ક આપી 
જંગી નાણા આપવાનું લાલચ આપી 
રૂ.24,150 �ણ ગ�ઠયાએ ખંખેરી 
લીધાં હતાં. પેટલાદની સાંઇનાથ 
પાક� સોસાયટીમાં રહેતો સાગરક�માર 
ભુપેન્�ભાઈ પંજાબીના મોબાઇલમાં 
16મી માચર્,2023ના મેસેજ આવ્યો 

હતો અને સૈલી ટ�ડ�લ નામના 
એકાઉન્ટમાંથી ટાસ્ક આપવામાં 
આવ્યો હતો. જોક�, આ ટાસ્ક માટ� 
રૂ.1200 ભરી સભ્ય થવા જણાવ્યું 
હતું. 

જેથી સાગરે ઓનલાઇન નાણા 
�ાન્સફર કયા� હતાં. બાદમાં ટાસ્કમાં 
એન્ટર થવા માટ� વધુ રૂ.1500 માંગ્યાં 
હતાં. જે ભરી દેતા અન્ય શખસના 
એકાઉન્ટને ફોલો કરવા જણાવ્યું હતું. 
જે ફોલો કરતાં સાગરે રૂ.18,850 

વાળો ટાસ્ક પસંદ કય� હતો. જે 
ટાસ્ક પુરો થતા રૂ.24,450 મળશે 
તેમ જણાવ્યું હતું. જોક�, મયાર્દા પુરી 
થઇ ગઇ છ�. તેમ જણાવી પેનલ્ટીના 
રૂ.2600 માંગ્યાં હતાં. જે નાણા ભયાર્ 
છતાં ટાસ્ક મળ્યો નહતો. આખરે 
છ�તરિપંડી થઇ હોવાનું જણાતાં 
તુરંત સાયબર �ાઇમમાં ઓનલાઇન 
ફ�રયાદ આપી હતી. આ અંગે 
પેટલાદ શહેર પોલીસે �ણ ગ�ઠયા 
સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છ�.

(�િતિનિધ) આણંદ તા.18
આંકલાવ તાલુકાના આસોદર ગામ ે

આવેલી આધારશીલા સોસાયટીમાં 
રહેતા બળદેવ કરશનભાઈ વણોલ 
(રાજપુત)એ પાંચેક વષર્ પહેલા 
અમદાવાદ નજીક આવેલા ક�હા 
ગામે ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા 
અને �ાઈવીંગ કરતા હતાં તે વખતે 
ક�હા ગામે મકાન લેવાનું હોવાથી 
બેન્કમાંથી રૂ.33 લાખની લોન લીધી 
હતી. જોક�, રૂિપયા ખુટતાં હોવાથી 

તેઓએ અમદાવાદના િનકોલ તથા 
વસ્�ાલમાં રહેતા હરપાલિસંહ જાડ�જા, 
મનહરિસંહ ચાવડા પાસેથી 2018માં 
રૂ. બે લાખ માસીક સાત ટકાના વ્યાજ ે
લીધાં હતાં. તે રકમ વ્યાજ સાથે પરત 
કરી ફરી વાર ચાર લાખ સાત ટકાના 
વ્યાજે લીધાં હતાં. જોક�, આ વખતે 
વ્યાજ ભરવામાં મોડ� થાય તો િદવસના 
રૂ. એક હજાર પેનલ્ટી વસુલતાં હતાં. 
આમ છતાં બળદેવભાઈએ કટક� કટક� 
રૂ.15 લાખ સાત ટકા લેખે વ્યાજે લીધાં 

હતાં. આ રકમનું વ્યાજ તેઓ િનયિમત 
ભરતાં હતાં. આમ છતાં તેઓ મુડી 
અને વ્યાજ પરત લેવા અિતશય દબાણ 
કરતાં હતાં. તેઓ વારંવાર ઘરે તેમજ 
ફોન પર ધમકીઓ આપતા હતા. 
આથી, ક�ટાળી તેઓ ક�હાથી સાવલી 
પ�રવાર સાથે રહેવા આવી ગયાં હતાં. 
જ્યાં કાપડની દુકાન ચાલુ કરી હતી. 
આમ છતા આ બન્ને શખસ કડક 
ઉઘરાણી કરી ધમકીઓ આપવા લાગ્યાં 
હતાં. 

પેટલાદમાં ઓનલાઇન ટાસ્ક 
આપી 24 હજારની છ�તરિપંડી 

આસોદરના આધેડ પાસે વ્યાજખોરોએ 
~15 લાખ સામે ~55 લાખ વસુલ્યાં

માતરમાં દોઢ લાખ રોકડ 
ભરેલા થેલાની િચલઝડપ
(�િતિનિધ) ન�ડયાદ, તા. 18 
માતરના ખંરાટીના આધેડ� બેંકમાંથી 

�ોપલોનના દોઢ લાખ રૂિપયા મેળવ્યા 
અને 50 મીટર દૂર જ ગણતરીની 
િમિનટોમાં તસ્કરોએ ચોરી કરી લેતા 
ચકચાર મચી છ� આધેડ પોતાના બાઈકને 
પંકચર પડતા તેમાં અટવાયા અને તેનો 
લાભ મેળવી બે ગઠીયાઓ બેગમાંથી 
રૂપીયાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા 
હતા. આ લોનની સંપૂણર્ િવધી પુરી કરી 
લગભગ સવા �ણ વાગ્યાની આસપાસ 
રકમ હાથમાં આવી પોતાના ઘરે જવા 

િનકળ્યા હતા. બેંકની બહાર જોતા પાક� 
કરેલ પોતાનું મોટરસાયકલમાં પંચર 
પ�ું હોય મોટરસાયકલને ધ�ો મારી 
નજીક 50 મીટરના અંતરે આવેલા 
પંક્ચરની દુકાને ગયા હતા. પંકચરવાળા 
ભાઈ દુકાને હાજર ન હોય ધમ�ન્�િસંહ 
મોટરસાયકલ પર ઉપરોક્ત નાણા 
ભરેલી થેલી લટકાવી પંક્ચરવાળા 
ભાઈને બોલાવવા ગયા હતા. આ 
દરિમયાન ગણતરીની િમિનટોમાં 
અજાણ્યા ઈસમોએ આ બેગમાથી રૂિપયા 
દોઢ લાખ લઈને ગાયબ થઈ ગયા હતા. 

અગત્યની સુચના : ટચુકડી જાહેરખબરમાં �િસધ્ધ થયેલી માિહતી અંગે વાચક� પુરતી ચકાસણી કરી લેવા િવનંતી. જાહેર ખબરની િવગતોની સત્યતા અંગેની અખબારની જવાબદારી રહેશે નહીં.
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PRESIDENT PEST CONTROL

35 વષર્થી ચાલતું ઍવોડ�થી 
સન્માિનત લાયસન્સ. 
9825819250   (3118)
પાણીની ટાંકીની સફાઇ

વૈજ્ઞાિનક પધ્ધિતથી સંપૂણર્ 
બેકટરીયા નાબુદી. સંપક�: 
9227926306  (3119)

ઘરબેઠા તાત્કાિલક TV, LED રીપેરીંગ
ટ�લીફોન, રીમોટ, મોબાઈલ 30 
મીનીટમાં દરેક ઇલેક્�ોનીકસ 
વસ્તુ તાત્કાિલક રીપેરીંગ 
િવનોદ રે�ડયો. લાલદરવાજા. 
9328436184 (3181)

CM PEST CONTROL
લાઈફ ટાઈમ ખા�ીપૂવર્ક 
ઉધઈની �ીટમેન્ટ 9377672958, 
9374726017 (3117)

કબુતર, મચ્છર જાળી
ઘરબેઠા �ફટીંગ રોયલ નટે 
સ્પાઈક, 9737166947, 
8758533196

રેમન્ડ મેરેજશુટ
મા� રૂા. 3800/- 
(કાપડ+િસલાઇ) સાથે.  
આિલશાન, ભવાનીવડ, 
હરીપુરા, સુરત. (3113)

RAYMOND

કોટન, ટ�રીકોટન, ટ�રીવુલ, 
પેન્ટપીસ એકમીટર તેમજ 
1.05, 1.10, 1.20, 
1.30, 1.40 સુધી કટપીસ 
મળશે. સારી મીલોના 
શટ�પીસ મળશે. પૂજા 
ટ�ક્ષટો�રયમ, બાલાજીરોડ, 
ચૌટાબજાર, સુરત.  (1758)

કોઇપણ �કારના
આિથર્ક અથવા સામાિજક 
ફસાયેલા કામો માટ� સંપક� 
કરો. 9979304950

R.K. િહંચકાના કડા
તોડફોડ કયાર્ વગર અમરેીકન 
ટ�કનોલોજીથી ગરેને્ટ�ડ �ફટીંગ 
: 9537208281 (3213)

જુનામાંથી નવું
બાથરૂમનાં જનુા નળ, �ાસ, 
ઓલ�ાપ, હેન્ડલ, િહંચકાની 
સાંકળ, �ાસ મિૂતર્, એન્ટીક 
શોપીસ, સ્ટીલ �કચનનાં 
બાસ્ક�ટ, બાઈકની એસેસરીનાં 
બફીંગ/લેિમનશેન, �ોમ, 
પ્લેટીંગ માટ� મળો: 
9825163127  (3108)

નવકાર વોટર પુંફીંગ
21 વષર્ના જનૂા અન ેજાણીતા 
લીક�જ ધાબા િદવાલનુ ં ��ક 
ફીલીંગ ક�મીકલ �ીટમને્ટ �ારા 
બંધ તથા િબલ્ડીંગનુ ંરીનોવશેન 
વગરે ે કામ કરી આપીશંુ 
ધીરભુાઈ શાહ- 9898993303, 
7984650600 (3220)
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મકાન ભાડ� આપવાનું
છ� ફાયનાન્સ ક�પની, 
જવેલરી ફ�કટરી, સી.એ. 
તથા ડાયમડં ઓ�ફસ માટ�, 
1500 સ્ક�વરફુટ પહેલો માળ, 
લીફટ તથા પાણીની સગવડ, 
Mo-8780072470 (3228)

રાયકા સક�લ પાસે
ઓટોમોબાઈલ વક�શોપ 
3500 - સ્ક�વરફુટ એ�રયા, 
મશીન સાથ ેભાડ� આપવાનુ ં
છ�. 9426149996 (3229)

ભાડ� આપવાનું
ઘોડદોડ રોડ પર શોપ, 
અલથાણ ફલેટ, ન્યસુીટીલાઈટ 
રો હાઉસ 8160763127 (3233)
જોઈએ વેચાણ ભાડ�

ફલેટ પ્લોટ બંગલા 
ઘોડદોડ રોડ, સીટીલાઈટ 
પીપલોદ વેસુ, આજબુાજુ 
8160763127 (3234)
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વેચવાના છ�
રો-હાઉસ બંગલા ફલેટ, 
પ્લોટ, આનદં મહલ 
હનીપાક� એલપી સવાણી, 
જહાંગીરાબાદ, પરશેભાઈ 
�ોક�ર 9825640618 (3169)

આંબાવાડી વેચવાની છ�
બારડોલી તાલુકાના બાબલા 
ગામમાં ડામર પ�ી પર 
આવલે 25 ગુઠંા જનુી શરતની 
લેવલ ફ�ન્સીંગ ગટે વાળી 
આબંાવાડી વચવેાની છ�. સંપક� 
મોબાઈલ - 9924797491 
સમય - 12=00 બપોર ે થી 
સાંજ ે 6=00 સુધી  (3218)

2 BHK ફલેટ
અલથાણ - ભીમરાડ 
વેચવાનો Mo.9909400275

પરૂજણ - ઉભરાટ
NA PLAN PASS 
પ્લોટ વચેવાનો છ�. 
Mo.9909400275
S. D. Jain - Vesu

પાસે 4 BHK ફલેટ વચેવાનો 
છ�. Mo. 9909400275

દુકાન વેચવાની છ� 
458, સ્કવેર �ફટ �ાઉન્ડ 
ફ્લોર, ૨ સટલ, કોનર્રવાળી 
ફૂલ માિજર્ન લોક�શનવાળી 
શોપ, તાડવાડી મઈેન રોડટચ, 
રાંદરે, (દલાલ આવકાયર્) 
9825528208 (3223)

For quick Sell

approx 400 square 

yard 5 BHK bunglow, 

Located at Sangama 

Society Rander 

Road, Surat. Contact-

Bluerobbin52@

gmail.com. Mobile: 

9426775152 (3222)
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લેવા-વેચવા - મળો
નવા-જુના મકાન, રો 
હાઉસ, ખુલ્લા પ્લોટ, 
અડાજણ, સ્ટાર બજાર, 
ચોકસીવાડી, હનીપાક� 
સુરભી ડ�રી, પાલનપુર 
પાટીયા, જકાતનાકા, 
સંધ્યાવદન, શાંિતક��જ, 
માધવબાગ, પા�નાથ, 
મથુરાનગરી, નવી 
એલપીસવાણી, ક�નાલ, દાંડી 
રોડ, ગંગાનગર, રાધે પાક�, 
સુંદરવન, તુલસીવન, મોરા 
ભાગળ, જહાંગીરપુરા, 
ડાયરેક પાટ�એ કોન્ટ�ક 
કરવો. 9998327236 (3227)
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કણાર્વતી મરેજે બ્યુરો
તમ ેલગ્નિવષયક બાયોડ�ટા 
આપો. અમ ે પસંદગીના 
પા�ો આપીશુ. યવુિતઓ 
માટ� િવના મલૂ્ય.ે તમામ 
જ્ઞાિત આવકાયર્.  કા�ન્તભાઇ 
િવકાણી (િન�ત બેંક મનેજેર) 
M/W- 9409057024
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સ્વપ્ન �ાવેલ્સ
રેલ્વે 2 + 2 �ારા િસમલા, 
મનાલી, ડ�લહાઉસી તા.4/5, 
િદ-10, જગન્નાથપુરી સાથે 
કામાખ્યાદેવી નેપાળ-
બનારસ તા. 18/5 ચારધામ 
યા�ા તા.18/4, 25/4, 7/5 
અને 20/5/23. િદ 14/15 
અિધક માસમાં હ�ર�ાર 
સાથે ઋિષક�શ તા. 10 
/7 અને 22/7/23 િદ.7, 
સંપૂણર્ સગવડતા સિહત. 
મળો મુક�શભાઈ કાપડીયા 
- 9428993000  (3149)

િહમાલયા હોલી ડ�
અમરનાથ યા�ા - 1 
જુલાઈ રૂા.11000/- 
અમરનાથ સાથે કાશ્મીર 
1 જુલાઈ રૂા. 21000/- 
Mo - 9427803273, 
Mo- 9825142005 
0261-2416241 (3185)

યા�ા ચારધામ 
િદવસ 15 વૈષ્ણોદેવી 
િદવસ 8 બુ�ક�ગ 
મો:9712000115 (3224)

સ્વપ્ન �ાવેલ્સ
રેલ્વે 2 + 2 �ારા ચારધામ, 
બ�ી-ક�દારનાથ, ગંગો�ી-
યમ્નો�ી, સાથે હ�ર�ાર, તા. 
18/4, 25/4, 7/5, 20/5/23, 
િદ 14/15 સંપૂણર્ સગવડતા 
સિહત. મળો દીપકભાઈ 
બોડીવાલા-9825144143, 
મુક�શભાઈ કાપડીયા - 
9428993000  (3148)

�ી બાલાજી યા�ા સંઘ
િતરપુિત રામ�ેર કન્યાક�મારી 
મદરુાઈ એિ�લ 7,21 મ ે5, 
19 જનુ 2, 16 નપેાળ કાઠમડં� 
પોખરા એિ�લ 5, 20 મ ે5, 
15 જનુ 10, 20 ચારધામ યા�ા 
એિ�લ 25 મ ે5, 10, 15 જનુ 
5, 15 કલકત્તા ગગંાસાગર 
જગન્નાથપરુી એિ�લ 12, 
25 મ ે 5, 15 જનુ 5, 20 
વેષ્ણોદવેી િશવખોડી પટની 
એિ�લ 7, 14 મ ે5, 16 જનુ 
2,16, 23 હ�ર�ાર ઋિષક�શ 
એિ�લ 6,20 મ ે4, 11, 25 
જનુ 7, 21 મો-7383111421, 
9904216044 (3226)

સાંઈયા�ા સ્લીપર
ચારધામ ગંગો�ી-યમુનો�ી, 
બ�ીનાથ, ક�દારનાથ 18 
િદવસ 2 /5 અષ્ટિવનાયક, 
પાંચ જયોિતર્લીંગ, 7 િદવસ 
1/4. 9824123641 (3165)

િશવ �ાવેલ્સર્
ચૈ�ી નવરાિ� તારીખ 
24, 27 રા�ે અંબાજી 
બહુચરાજી મોઢ�રા ચોટીલા 
16 મેં વૈષ્ણોદેવી પટનીટોપ 
અ�તસર ભાગળ 
સુરત. 9327199997/ 
9537838949 (3221)
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Urgent requirement

for salesman and 

helper for garment 

retail shop (parle 

point) -7878359836

જોઈએ છ�
સાઇટ સુપરવાઈઝર, 
એ�ન્જિનયર-20, સેલ્સ 
એ�ક્ઝક્યટુીવ -05, 
(રીઅલ એસ્ટ�ટ સેલ્સ) 
પાસોદરા, કોસમાડા, 
દલેાડવા Mo.9913330652

�હ ઉ�ોગ માટ�
ખાખરા બનાવવાના જાણકાર 
બહેન જોઈએ છ�. Contact 
9327349307.  (3225)

વાયરમેન તેમજ
હેલ્પર બી.ઈ. ઇલેક�ીકલ્સ 
માણસો જોઈએ છ�. 
9429731802 (3204)

િશક્ષકો જોઈએ છ�
ઉગત-ભેંસાણ રોડ પર 
આવેલ િ�-સ્ક�લ માટ� 
અનુભવી-િબન અનુભવી 
NTT, મોન્ટ�સરી, 
�ીપીટીસી, �ેજ્યુએટ, 
12th લાયકાત ધરાવતા 
ફકત મિહલા ઉમેદવારોએ 
તા.19-3-23 થી 24-3-23, 
સમય : 9:00 થી 1:00 
દરમ્યાન અરજી સાથે હાજર 
રહેવું સ્થળ: FF-8 આનંદ 
વીલા એપાટ�મેન્ટ, ભેંસાણ 
રોડ, જહાંગીરાબાદ સુરત. 
Co- : 8369284788

ઘર બેઠા ટચુકડી જાહેરાત આપવા 
માટ� સંપક� કરો 

M. 9879663828


