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સુરત િ�ક�ટ લીગ-2023નો દબદબાભેર �ારંભ કરવામાં આવ્યો

 સરુત �ડ�સ્ટ્રક્ટ િક્રક�ટ એસોિસએશન આયોિજત સરુત પીપલ્સ બને્ક પરુસ્ક�ત અન ેમી�ડયા પાટર્નર ગજુરાતિમત્ર સિહતના સિહયારા પ્રયાસો થક� ઇ�ન્ડયન પ્રીિમયર લીગ એટલે ક�, IPLની તજર્ પર SDCAની સરુત િક્રક�ટ લીગ T-20 િક્રક�ટ ટુનાર્મને્ટનો લાલભાઇ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટ��ડયમ ખાતે પ્રાર�ભ થયો છ�. આ પ્રસગં ેગજુરાત િક્રક�ટ એસોિસએશનના ઉપપ્રમખુ અન ેએસડીસીએના પ્રમખુ હ�મતં કોન્ટ્રાક્ટર અન ે�સીએના વતર્માન સકે્ર�ટરી અન ેભારતીય િક્રક�ટ ટીમના મનેજેર રહી ચૂક�લા અિનલ પટ�લ, સરુત પીપલ્સ બ�કના ચેરમને મકુ�શ દલાલ, ઉપપ્રમખુ સનુીલ મોદી, લવ�ભાઈ બાદશાહ, એસડીસીએના ઉપપ્રમખુ નર�ન પટ�લ, રાવલ સાહ�બ, ખ�નચી મયંક દ�સાઈ, પર�શ જરીવાલા અન ેિક્રક�ટર રાક�શ પટ�લ સિહતના અગ્રણીઓ ઉપ�સ્થત ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.

વેસુમાં �ેયાનશનાથ અંજનશલાકા �િતષ્ઠા 
મહોત્સવની ઉજવણી કરાઈ
સુરત: વેસુ િવસ્તારમાં શ્રેયાનશનાથ અંજનશલાકા પ્રિતષ્ઠા મોહત્સવની ઉજવણી ધામધુમપૂવર્ક કરવામાં આવી હતી. શિનવાર� શ્રેયાનશનાથ ભગવાનની પ્રિતષ્ઠા મહોત્સવમાં ભગવાનનો વરઘોડો નીકળ્યો હતો. જેમાં ગુ�ભગવંતોની િનશ્રામાં આચાયર્ દ�વ ક�લચન્દ્રસૂરીશ્વર, પ્રવચનપ્રભાવક આચાયર્ દ�વ િજનસુંદરસૂરીશ્વર,મલય�ક�તીસૂરીશ્વર અને ભવ્યક�િતર્સૂરીશ્વર ચતુિવર્ધ સંઘ પણ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.

બેંક ઓફ બરોડા �રટાયડ� ઓ�ફસસર્ એસો.નું 
34મા સ્થાપના િદવસે સ્નેહિમલન યોજાયું

સરુત: બ�ક ઓફ બરોડા �રટાયડર્ ઓ�ફસસર્ એસો.નુ ંસ્નહેિમલન,તા.૧૭.૦૩.૨૩ ના રોજ, લાયન્સ હોલ(ઉત્તર), અડાજણ -સરુત ખાતે યો�યુ ંહતંુ. કાયર્ક્રમની શ�આત શ્રીમતી રમાબેનની પ્રાથર્નાથી કરાયા બાદ �સી મેમ્બર એન.� .ભતૂવાલા દ્વારા સભ્યોનંુ સ્વાગત કરવામાં આવ્યંુ હતુ.ં ઝોનલ પ્રિેસડેન્ટ ભગવતીભાઈ પટ�લ ેએસો.ની સ્થાપના �દવસ િનિમત્ત ેઉપ�સ્થત તમામ 125 સભ્યન ેઅિભનદંન આપ્યા હતા અન ેએસો.ના સ્થાપક વી.ટી.મકવાણાના ૯૫મા ંજન્મ�દવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. કાયર્ક્રમમા ં૭૫-૮૫ વષર્ પણૂર્ કર�લ પાચં સભ્યોનુ ંસ્�િતભેટ અન ેશાલ અપર્ણ કરી અન ેએસોિસયેશનમા ંનવા દાખલ થયેલા સભ્યોનુ ંસન્માન કરવામાં આવ્યંુ હતંુ. �ણીતા મનોિચ�કત્સ્ક ડૉ.પ્રણવ પચ્ચીગર� ડીમ�ેન્સયા/અલ્ઝાઇમર અગં ેમાિહતી આપી હતી. કાયર્ક્રમમાં જુના યાદગાર ગીતોનો સગંીતમય કાયર્ક્રમ રજૂ કરાયો હતો. કાયર્ક્રમનુ ંહરીશ મસરાણીએ કયુર્ હતંુ. આભારિવિધ રમેશ મકવાણાએ કરી હતી.

દધીિચ મિહલા મંડળ-સુરત �ારા ગણગોર 
િસંજારા ઉત્સવનું આયોજન થયું
સુરત: ગણગોરની ઉજવણી શ� થઈ ચુક� છ�. ત્યાર� સુરતમાં વસવાટ કરતા અનેક રાજેસ્થાની પ�રવારો આ ઉતસ્વને એક તહ�વારની જેમ જ ઉજવે છ�. જેમાં દધીિચ મિહલા મંડળ સુરત દ્વારા શિનવાર� ગણગોર િસં�રા ઉત્સવનું આયોજન ધામધુમપૂવર્ક કરવામાં આવ્યું હતું. મગોબ ખાતે શુભમ હાઈટ્સ િબ�લ્ડંગમાં આયોિજત આ ધાિમર્ક કાયર્ક્રમમાં અનેક મિહલાઓએ ભાગ લાઈને ગણગોર માતાનું િવિધવત પૂજન કયુ� હતું અને પ્રાથર્ના પણ કરી હતી. ગણગોર ઉત્સવની ઉજવણી આગામી અનેક �દવસો સુધી શહ�રમાં અલગ અલગ િવસ્તારોમાં વસવાટ કરતા રાજસ્થાન સમુદાયના પ�રવારો દ્વારા કરવામાં આવશે.

�ી ઉત્તર ગુજરાત કોલેજમાં વાિષર્ક ઈનામ 
િવતરણ કાયર્�મ યોજાયો
સુરત: શ્રી ઉત્તર ગુજરાત એજ્યુક�શન ટ્રસ્ટ સંચાિલત શ્રી ઉત્તર ગુજરાત બીબીએ એન્ડ બીસીએ કોલેજમાં વાિષર્ક ઈનામ િવતરણ કાયર્ક્રમ યો�યો હતો, જેમાં ચાલુ વષર્ 2022-23 દરિમયાન અભ્યાસમાં સારો દ�ખાવ કરનાર, આંતર યુિનવિસર્ટી તેમજ આંતર કોલેજ સ્પાધાર્માં િવજેતા થયેલા િવદ્યાથ�ઓનું સંસ્થાના સંચાલકમંડળ, િશક્ષણ સિમિતના સભ્યો, હોદ્દ�દારો, કોલેજના આચાય� તેમજ સ્ટાફ દ્વારા ટ્રોફ� અને સ�ટર્�ફક�ટ આપી િવદ્યાથ�ઓના ઉત્સાહમાં વધારો કરાયો હતો અને ભિવષ્યમાં પણ કોલેજનું નામ રોશન કર� એવાં આશીવાર્દ પાઠવ્યાં હતાં.

સંિક્ષપ્ત સમાચાર

�ી સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી ઈ�ન્સ્ટ�ૂટ 
ઓફ ટ�ક્નોલોજીમાં સ્પોટ્સર્ ફ��સ્ટવલ
સુરત: શ્રી સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી  ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટ�ક્નોલો�માં સ્પોટ્સર્ અને કલ્ચરલ ફ��સ્ટવલનું આયોજન તારીખ 20 થી 24 માચર્, 2023 દરિમયાન વાિષર્ક સ્પોટ્સર્ ફ��સ્ટવલ ગેમ ઓન 2k23 નું અને તારીખ 25 માચર્, 2023ના રોજ કલ્ચરલ ફ��સ્ટવલ િવિવર 2k23 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છ�.  િપ્ર�ન્સપાલ ડૉ. િજગ્નેશ વઘાિસયાના માગર્દશર્ન હ�ઠળ પ્રો. િહતેનક�માર ખેની, પ્રો. મયૂર ગોિહલ અને પ્રપ્રો. અનાલી શાહ સમગ્ર આયોજન કરી રહ્યા છ�. ઉદ્દઘાટનમાં અિતથી તરીક� શાંિતલાલ માતરીયા હાજર રહ�શે. જ્યાર� પૂણાર્હુિત અને વાિષર્ક ઈનામ િવતરણ સમારોહમાં મુખ્ય અિતિથ તરીક� ડો. ક�. એન. ખેર અને અન્ય હસ્તીઓ હાજર રહ�શે. તારીખ 25ના રોજ કલ્ચરલ ફ��સ્ટવલમાં ઉદ્ઘાટન સમારોહમા મુખ્ય અિતિથ તરીક� સાંસદ અને ભાજપના પ્રદ�શ પ્રમુખ સી. આર. પા�ટલ અને અિતથી િવશેષ તરીક� મંત્રી પ્રફ�લ પાનશે�રયા, હષર્ સંઘવી તેમજ અન્ય મહાનુભાવો હાજર રહ�શે.
લોકભારતી ઈ�ગ્લશ સ્ક�લના �ાઈમરી િવભાગમાં 
�ેજ્યુએશન ડ� ઉજવાયો
સુરત : સુરતના િસટીલાઇટ િવસ્તારમાં આવેલી લોકભારતી સ્ક�લના િપ્ર પ્રાયમરી િવભાગમાં 18 માચર્ના રોજ િસ.ક�.�.ના િવદ્યાથ�ઓનો ગ્રેજ્યુએશન ડે ઉજવાયો હતો. કાયર્ક્રમમાં મુખ્ય મહ�માન લોકભારતી મંડળના પ્રમુખ  �દનકરરાય નાયક, અન્ય મહ�માનોના લોકભારતી મંડળની શાળાના અન્ય આચાય� હાજર રહ્યાં હતાં.

લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટ��ડયમમાં પ્રથમવાર 40 ફસ્ટર્ ક્લાસ િક્રક�ટરનો મેળાવડો �મ્યો
સુરત: સુરત �ડ�સ્ટ્રક્ટ િક્રક�ટ 

એસોિસએશન આયોિજત સુરત 
પીપલ્સ બેન્ક પુરસ્ક�ત અને મી�ડયા 
પાટર્નર ગુજરાતિમત્ર સિહતનાં 
સિહયારા પ્રયાસો થક� ઇ�ન્ડયન 
પ્રીિમયર લીગ એટલે ક�, IPLની 
તજર્ પર SDCAની સુરત પ્રીિમયર 
લીગ T-20 િક્રક�ટ ટુનાર્મેન્ટનો 
પ્રાર�ભ થયો છ�. ગુજરાત િક્રક�ટ 
એસોિસએશનનાં ઉપપ્રમુખ અને 
એસડીસીએનાં પ્રમુખ હ�મંત 
કોન્ટ્રાક્ટરની હાજરીમાં �સીએનાં 
વતર્માન સેક્ર�ટરી અને ભારતીય 
િક્રક�ટ ટીમનાં મેનેજર રહી 
ચૂક�લા અિનલ પટ�લનાં હસ્તે એક 
ર�ગાર�ગ કાયર્ક્રમમાં આતશબા�ની 
રોશનીમાં ટ્રોફ�નું લો�ન્ચંગ કરવામાં 
આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભારતીય 
િક્રક�ટ ટીમનાં પૂવર્ ખેલાડી રાક�શ 
પટ�લ ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં. 

સુરતનાં લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર 
સ્ટ��ડયમમાં પ્રથમવાર 40 ફસ્ટર્ 
ક્લાસ િક્રક�ટરનો મેળાવડો �મ્યો 

હતો. એસડીસીએનાં િક્રક�ટ સેક્ર�ટરી 
ડો.નૈમેષ દ�સાઇએ જણાવ્યું હતું ક�, 
9મી એિપ્રલે ફાઇનલ મેચ રમાશે એ 
પહ�લા 32 મેચો અને 3 પ્લે ઓફ મેચ 
રમાશે. પ્રથમવાર 40 ફસ્ટર્ ક્લાસ 
િક્રક�ટર 8 ટીમોમાં રમતાં �વા 
મળશે, ગત બે િસઝનમાં  રીપલ 
પટ�લ, ઉવ�લ પટ�લ, અસદ પઠાણ, 
અર�ન નગવાસવાલા, પાથર્ 

વાઘાણી જેવાં ખેલાડીઓ SPL માં 
રમી IPL માં જુદી જુદી ફ્ર�ન્ચાઈઝીમાં 
ભાગ લઈ ચૂક્યાં છ�. IPLની તજર્ 
પર સુરત �ડ�સ્ટ્રક્ટ એસોિસએશન 
દ્વારા ક�લ 8 ટીમોમાં 176 યુવા 
ખેલાડીઓની પસંદગી હરા� 
િસસ્ટમથી કરવામાં આવી છ�. 

આ T20 ટુનાર્મેન્ટમાં પ્રત્યેક 
ટીમની પ્લે�ગ ઇલેવનમાં સુરતના 7 

અને ગુજરાતના અન્ય શહ�રોના 4 
ખેલાડીઓ રમતાં દ�ખાશે. સુરતના 
વતની એવા તમામ રણ� ટ્રોફ� 
રમતાં યુવા પ્લેયરોને જુદી જુદી 
ટીમોમાં વહ�ચવામાં આવ્યા છ�. એવી 
જ રીતે ગુજરાતની રણ� ટીમમાં 
સુરત િસવાયનાં GCAનાં િજલ્લાના 
વતની એવા રણ� ખેલાડીઓને 
પણ 8 ટીમમાં વહ�ચવામાં આવ્યા 
છ�. જેથી યુવા ખેલાડીઓને તેમની 
સાથે ગ્રાઉન્ડ અને ડ્રેિસંગ �મ શેર 
કરવાનો મોકો મળ�. આજે સાંજે 
સાંજે 6 વાગ્યે યો�યેલી ઓપિનંગ 
સેર�મનીમાં ગુજરાત િક્રક�ટ 
એસોિસએશનના મંત્રી અિનલ 
પટ�લ ટ્રેઝરર ભરતભાઈ ઝવેરી તથા 
ધીરજભાઈ �ગાણી, િહતેશભાઈ 

મજમુદાર, સુરત પીપલ્સ બ�કના 
ચેરમેન મુક�શ દલાલ, ઉપપ્રમુખ 
સુિનલભાઈ મોદી, લવ�ભાઈ 
બાદશાહ, એસડીસીએનાં ઉપપ્રમુખ 
નર�ન પટ�લ, રાવલ સાહ�બ, 
ખ�નચી મયંક દ�સાઈ, પર�શ 
જરીવાલા સિહતનાં અગ્રણીઓ 
ઉપ�સ્થત ઉપ�સ્થત રહ્યાં હતાં. 
ગુજરાતના રણ� ખેલાડીઓ 
ભાગર્વ મેરાઈ, િચરાગ ગાંધી, 
હા�દર્ક પટ�લ, આયર્ દ�સાઈ, અંડર 
25 નાં લ�ય કોચર, �રશી, િસદ્ધાથર્ 
વેક�રયા અંડર-19નાં સુકાની �દ્ર 
પટ�લ, દ�વ કથી�રયા, િક્રસ ગુપ્તા, 
અંડર-16 નાં પરમ ગજ્જર, વાસુ 
દ�વાની અને ક�વલ પટ�લ મેચ રમતા 
�વા મળશે.  

સુરત ટ�લેન્ટ�ડ ઇન્ટરનેશનલ િ�ક�ટર આપે એવી 
અપેક્ષા છ�: અિનલ પટ�લ
ભારતીય િક્રક�ટ ટીમનાં પૂવર્ મેનેજર અને �સીએનાં સેક્ર�ટરી અિનલ પટ�લે જણાવ્યું હતું ક�, સુરતે ગુજરાતની રણ� ટીમને િહર�ન પટ�લ, લિલત પટ�લ, ધનસુખ પટ�લ અને રાક�શ પટ�લ જેવા ખૂબ સારા ખેલાડીઓ આપ્યાં છ�. અપકિમંગ િક્રક�ટરમાં સુરતનાં ટ�લેન્ટ�ડ યુવા ખેલાડી આયર્ દ�સાઈ ,�દ્ર પટ�લ, લ�ય કોચર પાસે મોટી અપેક્ષાઓ છ�. એસડીસીએનાં આ ખેલાડીઓ નેશનલ ટીમમાં સ્થાન મેળવે એવી અપેક્ષા છ�. કોિવડ પેહલા અને પછી બીસીસીઆઈ માન્ય 102 મેચો મળી એમાં 40 થી 50 મેચો અમે સુરતને આપી છ�.
સુરતને ઇન્ટરનેશનલ મેચ મળ� એવા �યાસ 
ચાલી રહ્યા છ� : હેમંત કોન્�ાક્ટર
�સીએનાં ઉપપ્રમુખ અને એસડીસીએનાં પ્રમુખ હ�મંતભાઈ કોન્ટ્રેક્ટર� ક�ં હતું ક�, સુરતને ઇન્ટરનેશનલ મેચ મળ� એવા પ્રયાસ ચાલી રહ્યાં છ�. સ્ટ��ડયમનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું તૈયાર થયું છ�. 24 મિહનાના ટૂંકાગાળામાં િક્રક�ટ ઉપરાંત ટ�િનસ કોટર્, બેડિમન્ટન કોટર્, બ્રોડ કા�સ્ટ�ગ �મ સિહત 35 કામો કયાર્ છ�. નોથર્ સ્ટ�ન્ડ તૈયાર થઈ ર�ં છ�. સુરતને જયભાઈ શાહ અને અિનલભાઈ પટ�લ પાસે ઘણી આશાઓ છ�.

સુરત પીપલ્સ બેન્ક પુરસ્ક�ત અને મી�ડયા પાટ�નર ‘ગુજરાતિમ�’ સિહતનાં સિહયારા �યાસો થકી

ગુજરાતિમ�ની YOUTUBE ચેનલ પર 
મેચના િદવસે લાઈવ �સારણ જોઈ શકાશે

સુરત �ડ�સ્ટ્રક્ટ િક્રક�ટ એસોિસએશન આયોિજત સુરત પીપલ્સ બેન્ક પુરસ્ક�ત અને મી�ડયા પાટર્નર ગુજરાતિમત્ર સિહતના સિહયારા પ્રયાસો થક� ઇ�ન્ડયન પ્રીિમયર લીગ એટલે ક� IPLની તજર્ પર SDCAની સુરત િક્રક�ટ લીગ T-20 િક્રક�ટ ટુનાર્મેન્ટનો લાલભાઇ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટ��ડયમ ખાતે પ્રાર�ભ થયો છ�. 9 એિપ્રલ સુધી ક�લ 32 મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ગુજરાતિમત્રની YOUTUBE ચેનલ પર મેચના �દવસે �ઈ શકાશે.

PMOના નામે છ�તરતા મહાઠગ �કરણ પટ�લે હીરા 
ઉ�ોગકાર િદનેશ નાવ�ડયાનો પણ સંપક� કય� હતો
�કરણ પટ�લે ડંફાસ મારતાં ક�ં હતું ક�, કાશ્મીર ક� ગુજરાતનું કોઈ કામ હોય તો કહ�� મુખ્યમંત્રી સાથે સીધી વાત થાય છ�

સુરત: �ધાનમ�ંી કાયાર્લયમાં 
અિધકારી હોવાની ડ�ફાસ મારતાં 

ચીટર �કરણ પટ�લે 
જીજઇેપીસી ગજુરાતનાં 
પવૂર્ �રજયોનલ ચરેમને અને 
આઇડીઆઈનાં વતર્માન 
ચરેમને એવા હીરા ઉ�ોગકાર 
િદનશે નાવ�ડયાનો પણ 
સંપક� કય� હતો. PMOની 
ખોટી ઓળખ આપીન ેઝડે 
પ્લસ લેવલ સુધીની સુરક્ષા 
મળેવી બાદશાહી ઠાઠ 

ભોગવનાર �કરણ પટ�લનાં 
કાળા કારનામાઓ બહાર 

આવી રહ્યાં છ�. �કરણ પટ�લે ડ�ફાસ 
મારતાં િદનશે નાવ�ડયાન ેકહંુ્ય હતુ ંક�, 
કાશ્મીર ક� ગજુરાતનુ ંકોઈ કામ હોય 
તો કહેજો ગવનર્ર અન ે મખુ્યમ�ંી 
સાથ ેઆપણી સીધી વાત થાય છ�. 
જાન્યઆુરી 2023માં �કરણ પટ�લએ 
િદનશે નાવ�ડયાનો સંપક� કય� હતો. 
ત ે G-20 સિમટમાં હાજર રહેવા 
આમ�ંણ પિ�કા લઈ આવ્યો હતો. 
નાવ�ડયા એ કહંુ્ય હતુ ં ક�, �થમવાર 
મારો સંપક� ઠગ �કરણ પટ�લે કય� ત્યાર 
પીએમઓ ઓ�ફસર ઓન �ટુી તરીક� 
ઓળખ આપી હતી. ફોન પર તને ે‘હંુ 
ડો. �કરણ પટ�લ બોલંુ છ��. પીએમઓ 
ઓફીસમાંથી, G20 સંમલેનમાં આપ ે
હાજરી આપવાની છ�.મેં એન ેપ�ંુૂ 
ક�, મારો નબંર ક્યાંથી મળ્યો,તો કહે 
‘મેં ગોિવદંભાઈ પાસેથી તમારો નબંર 
લીધો છ�.એ પછી તણે ેમસેેજ પણ કયા� 
હતાં.

જમ્મ ુકાશ્મીરમાં પણ �કરણ સાથ ે
મારી મલુાકાત થઈ હતી. અમદાવાદમાં 

પણ એક કાયર્�મમાંમળ્યો ત્યાર ેકહંુ્ય 
હતુ ં ક�,જમ્મ ુકાશ્મીર આવવાનુ ંથાય 
તો કહેજો. ત્યાર ેમેં એન ેકહંુ્ય હતુ ંક�, 
માર ે એક કામ માટ� જમ્મ ુ કાશ્મીર 
આવવાનુ ં જ છ�. હંુ જમ્મ ુ કાશ્મીર 
પહોંચ્યો હતો.ત્યાર ે જ ે હોટલમાં 
રોકાયો ત્યાં એનો સામથેી ફોન આવ્યો 
હતો ક� િદનશેભાઇ’ હંુ ચા પીવા માટ� 
આવુ ંછ��. �કરણ પટ�લનો રૌફ જોઇ 
મારા જવેો વ્ય�ક્ત પણ અંજાઈ ગયો 
હતો, એ યાદ કરી હસવુ ંઆવ ેછ�. 
એ હોટલમાં મળવા આવ્યો ત્યારે 
સુરક્ષા દળની ગાડીઓ સાથ ેહિથયાર 
ધારી જવાનો અન ેએક આઈએએસ 
અિધકારી પણ સેવામાં હાજર હતા.
એટલે કોઈપણ માની લે ક� એ 
પીએમઓનો અિધકારી છ�.ત્યાં એને 
રોફ માય� હતો ક� મખુ્યમ�ંી અને 
લેફ્ટનન્ટ ગવનર્ર સાથ ેસીધા સંપક�માં 
છ��. અહીં ક� ગજુરાતમાં કોઈ પણ કામ 
અટવાયુ ંહોય તો મન ેકહેજો મખુ્યમ�ંી 
સાથ ેઆપણી વાત થતી હોય છ�.

આગ લાગવાથી એસી, બારીના પરદા, એલસીડી ટીવી અને ગાદલાં બળીને ખાખ થઇ ગયાં, � ક� સદનસીબે કોઇ �નહાિન થઇ ન હતી
સુરત: કતારગામના અશક્તા�મ 

��ા�મમાં શિનવારે બપોરે 
એસીમાં શોટ� સ�ક�ટ થવાને કારણે 
આગ લાગતાં ભયનો માહોલ 
સજાર્યો હતો. આગ લાગવાનો કોલ 
ફાયર ક��ોલ રૂમને મળતાની સાથે 
જ કતારગામ ફાયરની ટીમ ઘટના 
સ્થળ ઉપર તાબડતોબ પહોંચી ગઈ 
હતી અને પાણીનો મારો ચલાવી 
આગ ઉપર કાબૂ મેળવી લીધો હતો.

શિનવારે બપોરે 12:30 

કલાક� કતારગામ િવસ્તારના 
અશક્તા�મના ��ા�મમાં આગ 
લાગવાની ઘટના બની હતી. જેન ે
કારણે ભયનો માહોલ સજાર્યો હતો. 
ફાયર િવભાગનાં સૂ�ો પાસેથી 
�ાપ્ત જાણકારી અનુસાર �ીજા 
માળ ઉપર એસીમાં શોટ� સ�ક�ટ થતાં 
આગ લાગી હતી. 

આ�મમાં પહેલા અને બીજા 
માળ ઉપર ��ો રહેતા હતા. 
ફાયરની ટીમે રૂમનો દરવાજો તોડી 
અંદર �વેશ કય� હતો અને આગ 
ઓલવવાની કવાયતમાં લાગી હતી. 
આગ લાગવાથી એસી, બારીના 
પરદા, એલસીડી ટીવી અને ગાદલાં 
બળીને ખાખ થઇ ગયાં હતાં. જો 
ક�, આગમાં કોઈપણ જાનહાિન થઇ 
ન હોવાનું ફાયર િવભાગનાં સૂ�ોનું 
જણાવ્યું હતું. 

SDCAની સુરત �ીમીયર લીગ T-20 ટ�નાર્મેન્ટનો દબદબાભેર �ારંભ

‘જો �ોપટ�ના કાગળો પર સહી નહીં કરી, તો રીબાવી-રીબાવીને મારી નાંખીશંુ’

સાત કરોડનો ફ્લેટ પચાવી પા�ા બાદ પણ વધુ િમલકત 
પર કબજા માટ� 93 વષર્ની માતા પર સી.એ. પુ�નો �ાસ
અલ્સરની બીમારીથી પીડાતી માતાના જમવામાં વધાર� મરચું નાંખીને હ�રાન કરાતાં હતા

સુરત : અડાજણ િવસ્તારમાં રહેતી 
93 વષર્ની િવધવા મિહલાએ િદકરા 
અને પુ�વધુ િવરુ� સુરતની કોટ�માં 
ડોમેસ્ટીક વાયોલેન્સ એક્ટ અનુસાર 
રક્ષણ આપવા માટ� અરજી કરી છ�. 

93 વિષર્ય નિલનીબેન મનસુખલાલ 
લાપસીવાલાએ �ોટ�ક્શન ઓ�ફસરના 
માધ્યમથી કોટ�માં િદકરા મનીષ 
લાપસીવાલા અને પુ�વધુ વૈશાલી 
િવરુ� ડોમેસ્ટીક વાયોલેન્સ એક્ટ 
અનુસાર રક્ષણ માટ�ની દાદ માંગતી 
અરજી કરી છ�. કોટ� પુ� સામે 
નો�ટસ ઇસ્યુ કરી છ�. નિલનીબેન 

લાપસીવાલાની ફ�રયાદ અનુસાર 
1987માં તેમના પિતનું અવસાન થયું 
હતું. 25 વષર્ પહેલા તેઓ મુંબઈમાં 
રહેતા હતા. અત્યારે અડાજણમાં 
રહે છ�. તેમને સંતાનમાં એક દીકરી 
અને એક દોકરી મિનષ (54 વષર્) 
છ�. વૈશાલી તેમની પુ�વધુ છ�. મિનષ 
અને વૈશાલી મુંબઈ રહેતા હતા. 
ત્યારબાદ તેઓ સુરત આવી રહેવા 
લાગ્યા હતા. માચર્ 2021માં પુ�-
પુ�વધુ તેમને બહુમાળી િબ�લ્ડ�ગ લઈ 
જઈને ક�ટલાક કાગળો પર જબરજસ્તી 
સહી કરાવી લીધી હતી. 

નિલનીબેન જે દવાઓ લે છ� તે 
દવાઓ પણ પુ�-પુ�વધુએ બંધ 
કરાવી દીધી છ�. સંયુક્ત નામે બેંક 
ખાતું છ� તેની ચેકબુક પણ લઈ લેતા 
નિલનીબેન દવા માટ� પણ રૂિપયા 
ઉપાડી શકતા નથી. નિલનીબેનના 

આધાર કાડ� અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓ 
લઈ લીધા છ�. નિલનીબેનના શેર, 
એફ.ડી વગેરે પણ પુ�-પુ�વધુના 
કબજામાં છ�. માચર્ 2021માં 
જબરજસ્તી પાવર ઓફ એટન� પર 
સહી કરાવી લીધી હતી. નિલનીબેનને 
અલ્સરની િબમારી છ�. તેથી મરચાનું 
સેવન નથી કરતા તો પણ જમવામાં 
મરચુ વધારે નાખીને નિલનીબેનને 
હેરાન કરતા હતા. 

પુ� મુંબઈમાં સીએ છ�. મુંબઈના 
પોશ એ�રયામાં આવેલો િપતાનો 7 
કરોડ રૂિપયાના ફ્લેટ બક્ષીસ દસ્તાવેજ 
બનાવી પચાવી પા�ો હતો. પુ� 
બીએમડબ્લ્યુ કારમાં ફરતો હોવા 
છતા માતાને �ાસ આપતો હતો. 
નિલનીબેને એડવોક�ટ નેહલ મહેતા 
મારફત કોટ�માં પુ� અને પુ�વધુ 
િવરુ� ફ�રયાદ કરી છ�. 

અમદાવાદના વેપારીની 
અલથાણના વેપારી સાથે 
32.23 લાખની છ�તરિપંડી

સુરત : અલથાણ રઘુવીર સેફરોનમાં 
રહેતા 33 વષ�ય તરૂણભાઇ 
રાજેન્�ભાઇ કોઠારી અવધ ટ�ક્સટાઇલ 
માક�ટમાં બાલાજી ટ�ક્સટાઈલના 
નામથી સાડી અને દુપ�ાનો વેપાર 
કરે છ�. વેપારી તરીક� તેમની મુલાકાત 
અમદાવાદમાં કાપડનો વેપાર કરતા 
મોહમદ તાકી મુઝાઇ હુસેન સૈયદ 
સાથે થઈ હતી. તેમણે આ વેપારીને 
અમદાવાદ �ાન્સપોટ� મારફતે 
ફ��ુઆરી 2022 થી એિ�લ 2022 
સુધીમાં અલગ-અલગ િબલ ચલણથી 
જી.એસ.ટી. િબલથી મોહમદ તાકી 
મુઝાઇ હુસેન સૈયદને સાડી તેમજ 
દુપ�ાના કાપડનો 36.05 લાખનો 
માલ મોકલ્યો હતો. જેમાંથી 3.82 
લાખનો માલ પરત આપ્યો હતો. અને 
બાકી માલના 32.23 લાખ લેવાના 
નીકળતા હતા. જોક� અવાર-નવાર 
ફોન કરતા પણ પેમેન્ટ નહીં આપી 
બાદમાં ફોન ઉપાડવાના બંધ કરી દીધા 
હતા. અંતે વેપારીએ પૂણા પોલીસ 
સ્ટ�શનમાં ફ�રયાદ નોંધાવી હતી.એકતરફ� પ્રેમમાં બીબીએના િવદ્યાથ�એ ઇન્સ્ટા. પર યુવતીના ચા�ર�ય અંગે બીભત્સ મેસેજ કયાર્

સુરત : કતારગામ ગોટાલાવાડી 
ખાતે રહેતા રત્નકલાકારની 
ઇન્સ્ટા�ામ આઈડી હેક કરીને તેની 
બહેન અને સંબંધીઓને ચારીત્ર્ય 
બાબતે તથા િબભત્સ મેસેજો કરાયા 
હતા. સાયબર �ાઈમ પોલીસે આ 
ક�સમાં બીબીએના િવ�ાથ�ની ધરપકડ 

કરી છ�. આરોપી રત્નકલાકારની 
બહેનના એકતરફી �ેમમાં હતો. અને 
રત્નકલાકારની તેની સાથે બોલાચાલી 
થતા બદલો લેવા તેને આ હરકત કરી 
હતી. 

કતારગામ ખાતે રહેતા રત્નકલાકાર 
િવકાસની ઇન્સ્ટા�ામ આઇ.ડી. 

અજાણ્યાએ હેક કરી હતી. અને 
તેમાંથી િવકાસના ફોઇના છોકરાની 
ફીયાંશીની ઇન્સ્ટા�ામ આઇ.ડી. 
માં મેસેજ કરી િવકાસની બહેનનો 
મોબાઇલ નંબર માંગ્યો હતો. 
િવકાસની બહેનને તેના મોબાઇલના 
વોટ્સએપમાં અલગ અલગ વતુર્યલ 

નંબરોથી મેસેજો કયાર્ હતા. અને ફ�ક 
ઇન્સ્ટા�ામ આઇ.ડી. માંથી િવકાસની 
ઇન્ટા�ામ આઇ.ડી. માં તેના ચા�ર� 
બાબતેના ખોટા મેસેજો કરાયા હતા. 
તેમજ મેસેજોમાં અવાર નવાર ગાળો 
આપી હતી. આ અંગે જાણ થતા 
િવકાસે સાયબર �ાઈમ પોલીસમાં 

ફ�રયાદ નોંધાવી હતી. ફ�રયાદના 
આધારે પોલીસે આરોપી �ીન્સ 
વાલજીભાઇ ગોિવંદભાઇ િપપલીયા 
(ઉ.વ.૧૯ ધંધો. અભ્યાસ રહે.ઘર 
નં.૧૦૯, ક�તારે�ર સોસાયટી, લલીતા 
સામું મૂહ ચોકડી પાસે, કતારગામ, 
સુરત શહેર. મુળ રહે ગામ. ખાંભા, 

તા.ખાંભા, જી. અમરેલી) ની ધરપકડ 
કરી હતી. આરોપી પોતે બીબીએનો 
અભ્યાસ કરે છ�. અને િવકાસની 
બહેનના એકતરફી �ેમમાં હતો. 
િવકાસને જાણ થતા તેની સાથે ઝઘડો 
થયો હતો. જેની અદાવતમાં તેને આ 
હરકત કરી હતી.

કતારગામના ��ા�મના 
�ીજા માળ� આગ લાગતાં 
ભયનો માહોલ સજાર્યો

પિતને પત્નીના 
િપયરે જઈને 

બાળકનો બથર્ ડ� 
ઉજવવા દેવાનો 
હુકમ કરતી કોટ�

સુરત : ફ�િમલી કોટ� એક મહત્વપણુર્ 
ચકૂાદામાં પિતન ેપત્નીના િપયર ેજઈને 
બાળકનો બથર્ ડ� ઉજવવા દવેા પત્નીને 
હુકમ કય� હતો. િપતાન ેપ�ુ �મેથી 
વિંચત રાખતી માતાન ે કોટ� ફટકાર 
લગાવી હતી.ક�સની િવગત એવી છ� ક� 
વરાછા િવસ્તારમાં રહેતા રાજશે (નામ 
બદલ્યુ ંછ�)ના લગ્ન અમદાવાદમાં રહેતી 
મોિહની (નામ બદલ્યુ ંછ�) સાથ ે2009માં 
થયા હતા. રાજશે-મોિહનીન ેસંતાનમાં 
એક િદકરો છ�. જનેી �મર હાલમાં 11 
વષર્ છ�. લગ્ન બાદ મોિહની પિત સાથે 
સુરત રહેતી હતી. અરજદાર રાજશે 
અન ેમોિહનીન ેલગ્નના શરૂઆતમાં 
સારૂ ફાવતુ ં હતુ.ં પરતં ુ 2017માં 
મોિહની અચાનક િપય�રયાઓની 
ચડામણીથી રાજશેથી છ�ટી પડી ગઈ 
હતી. ત ે િદકરાન ેલઈન ેિપયર રહેવા 
ચાલી ગઈ હતી. રાજશેના સમજાવવા 
છતા મોિહની માની ન હતી. રાજશેને 
િદકરા �ત્ય ે�ેમ-લાગણી હોય રાજશેે 
પત્નીન ે દીકરા સાથે વાત કરાવવા 
અન ેમળવા દવેા આજીજી કરવા છતાં 
મોિહનીએ વાત નહીં કરાવતા રાજશેે 
તમેના એડવોક�ટ િદવ્યમ જોષી અને 
િનલેશ આિહર મારફત અમદાવાદ 
ફ�િમલી કોટ�માં વાલી અરજી કરી હતી. 
18 માચર્ના રોજ દીકરાનો જન્મ િદવસ 
આવતો હોય મોિહની િદકરાન ેલઈને 
અમદાવાદથી અલગ કોઈ જગ્યાએ 
જવાનો �યાસ કરતી હોય ત ેબાબતે 
પણ વચગાળાની અરજી કરી હતી. 
બાળકન ેબથર્ ડ�માં મળવા દવેામાં આવે 
તો િપતાન ેહંુફ મળ� તમે છ�. આ તમામ 
બાબતોન ેધ્યાનમાં રાખીન ેફ�િમલી કોટ� 
વચગાળાની અરજી મજંરૂ કરી પત્ની 
મોિહનીના ઘર ેજઈન ેબાળકો બથર્ ડ� 
ઉજવવા દવેાનો હુકમ કય� હતો. તમેજ 
બાળકન ેનહીં લઈ જવાનો પણ હુકમ 
કય� હતો.

(તસવીર : હ�મંત ડેર�)


