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 150 ખેલૈયાઅાેના 110 �ેપના દાે�ઢયા જાેઈ સાૈ કાેઈ અવાક

સુરત | સુરત શહ�રમા� અલગ અલગ પાટીર્ 
પ્લોટ અને મેદાનોમા� નવરાિ�નુ� આયોજન 
કરવામા� આવી રહ્યુ� છ�. સુવણ� નવરાિ�ની 
�દર જયિસ�હ ગઢવીના સ્વરના તાલે 
ખેલૈયાઓ મોજ કરી રહ્યા છ�. ખેલૈયામા� 
જબરજસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છ�. રવીશ 
ગોલ્ડન �ુપ ખૂબ ખૂબ મોટ�� છ� અને દર વષ� 
તેઓ નવરાિ�મા� ભાગ લે છ�. 700 ખેલૈયાનુ� 
આ ખૂબ મોટ�� �ુપ છ�. તમામ ખેલૈયાઓ એક 
સાથે એક જ જગ્યા પર રમવાનુ� પસ�દ કરે છ�. 
છ�લ્લા દસ વષ�થી આ �ુપ નવરાિ� 
મહોત્સવમા� ભાગ લે છ�. નવરાિ�મા� 
700મા�થી 150 ખેલૈયાઓએ 110 સ્ટ�પના 
દો�ઢયા કયા� હતા. જે જોઈને લોકો અવાક થઈ 
ગયા હતા.

રવીશ ગોલ્ડન �ુપ જ્યારે એક સાથે એક 
જ ���ડશનલ ક� સેમી ���ડશનલ ��સમા� રમઝટ 
બોલાવે છ� ત્યારે લોકો જોતા રહી જાય છ�. દર 
વષ� આ �ુપ �ારા અલગ અલગ નવા સ્ટ�પ્સ 
સાથે ગરબા રમવાની શરૂઆત કરવામા� આવે 

છ�. આ વખતે 110 સ્ટ�પના દો�ઢયા કરવામા� 
આવ્યા છ�. આ દો�ઢયા સ્ટ�પને જોઈને સૌ કોઈ 
અવાક થઈ જોતા રહી જાય છ�. મોટ�� �ુપ 
હોવાથી એક સક�લમા� બધા ન આવતા હોવાથી 
�દરો �દર સક�લ કરી ગરબા રમે છ�.

રવીશ ગોલ્ડન �ુપ �ારા છ�લ્લા એક 
મિહનામા� દો�ઢયાની �ે�ક્ટસ કરવામા� આવે 
છ�. 700 લોકોનુ� �ુપ હોવાને કારણે નાનાથી 
લઈને મોટારાઓ સુધી આ �ુપમા� છ�. રમેશ 
ગોલ્ડન �ુપની �દર છ વષ�થી લઈને 45 વષ� 

સુધીના ખેલૈયાઓ છ�. નવરાિ�ના િદવસો 
જેમ જેમ પસાર થતા જાય છ� તેમ તેમ આખે 
આખુ� �ુપ મેદાનમા� થનગાટ કરતુ� જોવા મળ� 
છ�.�ુપમા� 10 વષ�થી ક�ટલાક ખેલૈયાઓ 
અિવરત પણે જોડાયેલા છ�. નાનાથી લઈને 
મોટા સૌ કોઈ એકબીજાને ઉત્સાિહત કરતો 
દેખાય છ�. ગરબાની શરૂઆતથી લઈને �ત 
સુધીમા� આ �ુપ થાક્યા વગર ઢોલના તાલે 
મદમસ્ત થઈને રમતુ� નજરે પડ� છ�. એક જ 
સરખા ���ડશનલ અને સેમી ���ડશનલ ��સની 
�દર રમતા આ �ુપને જુઓ ખરેખર ગરબા 
�ેમીઓ માટ� યાદગાર ક્ષણ બની રહ� છ�. 
���ડશનલ ��સ અને પોતાનુ� અલગ નવા 
સ્ટ�પ્સના દો�ઢયાએ સૌ કોઈને પોતાની તરફ 
ધ્યાન ખ�ચવામા� મદદરૂપ થાય છ�. ગરબાના 
મેદાન ઉપર રમતા અલગ અલગ �ુપની વચ્ચે 
રવીશ ગોલ્ડન �ુપની ઓળખ અલગ જ ઊભી 
થાય છ�.

�ુપના સભ્ય િશવ વાઢવાનીએ જણાવ્યુ� ક� 
રવીશ ગોલ્ડન નામથી અમે વષ�થી નવરાિ� 

પહ�લા ગરબા ક્લાસીસ શરૂ કરી દેતા હોયએ 
છીએ. અત્યાર સુધીમા� અમારો 700 જેટલા 
ખેલૈયાઓનુ� �ુપ તૈયાર થયુ� છ�. આજે અમે 
એક સાથે 150 ખેલૈયા આવ્યા છ�. બે વષ�થી 
કોરોનાના કારણે રમી શક્યા ન હતા તેથી આ 
વખતે ઉત્સાહ ખૂબ વધારે જોવા મળી રહ્યો છ�. 
એક સાથે કોસ્ચ્યુમ તૈયાર કરવા અમારા માટ� 
ખૂબ જ મુશ્ક�લ બની જતુ� હોય છ� પરંતુ અમે 
છ�લ્લા િદવસોમા� પણ દોડધામ કરીને તૈયારી 
પૂરી કરી દઈએ છીએ. મિહમા શાહ� જણાવ્યુ� ક� 
અમે આ �ુપ સાથે છ�લ્લા દસ વષ�થી રમી રહ્યા 
છ�. આ વખતનુ� આયોજન પણ ખૂબ સારુ� થયુ� 
છ� કોરોના કારણે અમે બે વષ� સુધી રમી શક્યા 
ન હતા. પરંતુ આ વખતે ખૂબ જ સારી રીતે 
અમે લોકો રમી રહ્યા છ�. આયોજન પણ ખૂબ 
સારી રીતે કરવામા� આવ્યુ� છ�. ગરબા રમીને 
પછી આખુ� �ુપ એક સાથે અમે ખાવા પણ 
જતા હોયએ છીએ. નવરાિ�ના નવી નવ 
િદવસમા� અમે એક સાથે �ુપમા� જ રમીએ 
છીએ.

સુરત | વડા�ધાન નરેન્� મોદી 
આજ(ે29 સપ્ટ�મ્બર) સુરત આવી 
રહ્યા છ�. આ મુલાકાત દરિમયાન 
નરેન્� મોદી �દાજ ે19.17 કરોડના 
ખચ� 33 હજાર ચોરસ મીટરમા� 
સોલર ઉજા�થી સ�ચાિલત સ્મશાન 
ભિૂમનુ� લોકાપ�ણ કરશ.ે આ 
ગજુરાતનુ� સૌથી મોટ�� મુ�ક્તધામ છ�. 
િપકિનક સ્પોટન ે પણ ટ�ર મારે 
એવા આ મુ�ક્તધામમા� જીવનથી 
�ત્યુ સુધીના સ્કલ્પચર પણ મૂકવામા� 
આવ્યા છ�. ચારથી પા�ચ વષ� બાદ 
કામગીરી પણૂ� કરવામા� આવી છ�.

વડા�ધાન નરેન્� મોદી સુરત 
આવી રહ્યા છ� ત્યારે 3000થી વધુ 
કરોડના �કલ્પોના ખાતમુહ�ત� અને 
લોકાપ�ણ કરવામા� આવનાર છ�. 
જને ેલઈન ેસુરત મહાનગર પાિલકા 
અન ે િજલ્લા વહીવટી ત�� કામે 
લાગી ગયુ� છ�. નરેન્� મોદી �ારા 
ખોજ મ્યુિઝયમ, િસિવલ 
હો�સ્પટલમા� ગલ્સ� અન ે બોયઝ 
હોસ્ટ�લ, �ીમ સીટી �ોજકે્ટ, પાણી 
પરુવઠા યોજનાનુ� અપ�ેડ�શન વગરેે 
અનકે �કલ્પોના ખાતમુહ�ત� અન ે
લોકાપ�ણ થવા જઈ રહ્યા છ�.

િલ�બાયત િવસ્તારમા� રાજ્યની 
સૌથી મોટી સ્મશાન ભિૂમ તયૈાર 
કરવામા� આવી છ�. �દાજ ે 33 
હજાર ચોરસ મીટર િવસ્તારમા� આ 
સ્મશાન ભિૂમનુ� િનમા�ણ કરવામા� 
આવ્યુ� છ�. સ્મશાન ભિૂમની જમીન 
સમતોલ કરવા માટ� 5000 જટેલી 
ગાડી માટી ના�ખીન ેપરુાણ કરવામા� 
આવ્યુ� હતુ�. િલ�બાયત િવસ્તારમા� 

સ્મશાન ભિૂમની જગ્યા પર 
અસામાિજક તત્વો �ારા દબાણ 
કરવામા� આવ્યુ� હતુ� અને 
ગરેકાયદસેરની ��િત્તઓ પણ 
ધમધમતી હતી. જ ેજગ્યાન ેસ્મશાન 
ભિૂમના નામે િવકિસત કરવામા� 
આવી છ�. સ્મશાન ભિૂમમા� 
�તદહેોની �િતમ િ�યા માટ� 4 ગસે 
સગડી અન ે3 લાકડાની ચીમનીની 
વ્યવસ્થા કરવામા� આવી છ�. સ્મશાન 
ભિૂમના પટા�ગણમા� જ દશમા અને 
બારમાની િવિધ પણ પણૂ� થાય તનેા 
માટ�ની અલાયદી વ્યવસ્થા ઉભી 
કરવામા� આવી છ�.

સ્મશાન ભિૂમની �દર સૌથી 
વધુ આકષ�ણનુ� ક�ન્� એવુ� તળાવ પણ 
બનાવવામા� આવ્યુ� છ�. 20,000 
ચોરસફૂટ િવસ્તારમા� તળાવનુ� 
િનમા�ણ કરવામા� આવ્યુ� છ�. 
તળાવની િવશષેતા એ છ� ક� 
દશેભરમા�થી પિવ� નદીઓનુ� જળ 
અહીં એકિ�ત કરીન ે નાખવામા� 
આવ્યુ� છ�. તળાવનુ� પાણી સતત 
�રસાયકિલ�ગ થયા કરે તનેા માટ�ની 
વ્યવસ્થા ગોઠવવામા� આવી છ�. 
તળાવમા� ભગવાન મહાદવેની 
િવશાળ �િતમા મૂકવામા� આવી છ�. 
મુ�ક્તધામની શરૂઆતમા� જ �ણ 
મ�િદરોનુ� િનમા�ણ કરવામા� આવ્યુ� છ�. 
જમેા� ઇટાિલયન માબ�લથી આખુ� 
મ�િદર બનાવવામા� આવ્યુ� છ�. 
ભગવાન ગણેશ અન ે મહાદવે 
સિહતના મ�િદરોનુ� િનમા�ણ સ્મશાન 
ભિૂમની �દર જ કરવામા� આવ્યુ� છ�. 
મ�િદરોમા� િવિધવત રીત ે મૂિત�ઓની 

�ાણ �િતષ્ઠા કયા� બાદ સ્થાપના 
કરવામા� આવી છ�.

મુ�ક્તધામમા� ગરુડના સ્ટ�ચ્યૂ 
તમેજ વ્ય�ક્તના જીવનથી �ત્યુ 
સુધીના સ્કલ્પચર લગાડવામા� 
આવ્યા છ�. તનેી સાથો સાથ ગૌ 
માતાની �િતમા પણ મૂકવામા� 
આવી છ�. સ્મશાન ભિૂમમા� મુક�લા 
સ્કલ્પચર જોવાલાયક કલાત્મક રીત ે
તયૈાર કરવામા� આવ્યા છ�. 
ગજુરાતની આ �થમ સ્મશાન ભિૂમ 
હશ ેજ ેસ�પણૂ�પણે સોલાર આધા�રત 
હશ.ે મુ�ક્તધામમા� 100 KWની 
સોલાર પનેલ લગાડવામા� આવી છ�. 
જનેા થકી સ્મશાન ભિૂમમા� 
જરૂ�રયાત જટેલી વીજળી તો ઉત્પન્ન 
થશ ેપરંત ુતનેા કરતા� વધુ ઉત્પન્ન 
થયેલી વીજળીથી આવક પણ ઊભી 
કરવામા� આવશ.ે િલ�બાયતના 
ધારાસભ્ય સ�ગીતા પાટીલે જણાવ્યુ� ક� 
ગજુરાતની આ પહ�લી એવી સ્મશાન 
ભિૂમ હશ ે ક� જ ે જીવનના �િતમ 
સમયે �િતમિ�યા કરવા માટ�નુ� 
સૌથી રમણીય સ્થાન હશ.ે આ 
મુ�ક્તધામમા� મ�િદર બનાવવામા� 
આવ્યા છ�. �િતમિ�યાની સાથે 
દસમા અન ે બારમા માટ�ની 
કમ�કા�ડની જ ે િવિધ હોય છ� ત ેપણ 
પણૂ� કરવા માટ�ની વ્યવસ્થા ઉભી 
કરી દવેામા� આવી છ�. રાજ્યની આ 
સૌથી મોટા ક્ષ�ેફળમા� તયૈાર થયેલી 
એકમા� સ્મશાન ભિૂમ છ�. સ્મશાન 
ભિૂમન ે પય�ટન સ્થળમા� બદલી 
નાખવાની નમે સાથનેી કામગીરી 
પણૂ� કરવામા� આવી છ�. 

સુરતનું રવીશ ગાે�ન ગ્રુપ, 6થી લઈને 
45 વષર્ની ઉંમર સુધીના ખેલૈયા,

નવરા�ત્ર 
ગ્રુપ અાેફ 

ધ ડે સુરત 

શહ�રમા� લગભગ 2 લાખ હાટ�ના 
પશેન્ટો પકૈી 40 % યુવાવગ�ના લોકો 
છ�. જ્યારે મિહલાઓની સ�ખ્યા 
�માણમા� ઘણી ઓછી છ�. મા� 15% 
મિહલાઓ જ હાટ� સ�બ�િધત રોગોથી 
િપડાતી હોવાની માિહતી મળી છ�. 
દર વષ� 29 સપ્ટ�મ્બરન ે િવ� હાટ� 
િદવસ તરીક� દિુનયાભરમા� 
ઉજવવામા� આવ ે છ�. જો ક�, 
જા�િતના અભાવ ે શહ�રમા� 
�દયરોગના દદીર્ઓની સ�ખ્યા વધી 
રહી છ�. શહ�રની િવિવધ 
હો�સ્પટલમા�થી મળ�લી માિહતી 
મુજબ હાલમા� શહ�રમા� 2 લાખ 
જટેલા દદીર્ઓ �દયરોગથી િપડાય 
રહ્યા છ�, જમેા�થી 30થી 40 ટકા 
દદીર્ઓની ઉમર 25થી 40 વષ�ની છ�. 
શહ�રના ક�ટલાક જાણીતા 
કા�ડ�યોલોિજસ્ટનુ� કહ�વુ� છ� ક�, કોરોના 
પછી લોકો તમેની જીવનશલૈીમા� 
ફ�રફારન ે કારણે આ રોગથી પીડાઈ 

રહ્યા છ�. કોરોના પછી ઘણા લોકોએ 
તમેની જીવનશલૈીમા� સુધારો પણ 
કય� છ�. જ્યારે મિહલાઓમા� �દય 
સ�બ�િધત િબમારીઓ �માણમા� ઓછી 
જોવા મળી છ�. મા� 15% મિહલાઓ 
જ �દય સ�બ�િધત બીમારીઓથી 
િપડાય રહી છ�. સુરતથી 41 �દય 
દાન કરાયા� ડોનટે લાઈફ �ારા સુરત 
શહ�ર રાષ્�ીય અન ે �તરરાષ્�ીય 
સ્તરે �ગદાન ક્ષ�ેે મહત્વની ભિૂમકા 

ભજવી છ�. સુરતમા�થી અત્યાર 
સુધીમા� 41 �દયનુ� દાન કરવામા� 
આવ્યુ� છ�. અમદાવાદ, િદલ્હી, 
મુ�બઈ, ચને્નાઈ, ઈન્દોર જવેા 
શહ�રોમા� દાન કરાયેલ �દયનુ� 
�ાન્સપ્લાન્ટ કરવામા� આવ્યુ� છ�. સાથ ે
મુ�બઈ-ચને્નઈની હો�સ્પટલમા� 
િવદશેથી યુ��ન, યુએઈ, રિશયાના 
નાગ�રકોમા� પણ હાટ� �ાન્સપ્લાન્ટ 
કરવામા� આવ્યુ� છ�.

વ�ર્ હાટર્ ડે : શહેરમાં 2 લાખ હાટર્ પેશ� 
પૈકી 40% યુવા, મ�હલાઅાે માત્ર 15%

હૃદયના 40% દદ�ની ઉંમર 25થી 40 વષર્: હાે��ટલાે

ઓલપાડ |  સાયણમા� રહ�તા ગોથાણ 
રેલવ ેસ્ટ�શન માસ્ટરના બ�ધ ફ્લેટમા�થી 
તસ્કરો રૂ.3,55,425 મતા ચોરી ગયા 
હતા. ઓલપાડ તાલુકાના સાયણમા� 
આવલેી ઓમ નગર સોસાયટીના િવભુ 
િવલા એપાટ�મેન્ટમા� રહ�તા અિભષકે 
મહ�તા હાલ ગોથાણ રેલવ ે સ્ટ�શન 
માસ્તર તરીક� નોકરી કરે છ�.જયારે 
છ�લ્લા બ ે માસથી તનેી પત્ની િપયર 
ગયેલ હોવાથી સ્ટ�શન માસ્તર જયારે 
નોકરીના ફરજ ઉપર હોય ત્યારે ફ્લેટ 
બ�ધ રહ�તો હતો જનેો લાભ લઈ 
અજાણ્યા �ણ તસ્કરોએ તમેના ફ્લેટને 
િનશાન બનાવ્યો હતો. આ તસ્કરોએ 
ફ્લેટના રૂમના દરવાજાન ેમારેલ તાળ� 
તોડી,રૂમમા� �વશે કરી બડે રૂમમા� 
મુક�લ કબાટ તોડી લાલ રંગની થલેીમા� 
મુક�લ 75.47 �ામ વજનના સોનાના 
જદુા-જદુા ઘરેણા�,જનેી �ક�.
રૂ.3,21,651 તથા 194.67 ચા�દીના 
દાગીના, જનેી �ક�.રૂ.11,388 તથા 

એક િહરાની વીંટી, જનેી �ક�.રૂ. 
22,386 મળી ક�લ રૂિપયા 3,55,425 
મત્તા સિહત જરૂરી દસ્તાવજેી 
પરુાવાઓની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા 
હતા.આ બાબત ે અિભષકે મેહતાને 
રૂમના માિલક� જાણ કરી હતી.જથેી 
તપાસ કરતા ચોરી થયાનુ� જણાતા 
તમેણે તનેી પત્ની પાસેથી દાગીનાના 
બીલો મેળવી ચોરી ઘટનાના CCTV 
ક�મેરાની ફૂટ�જ સાથ ેઓલપાડ પોલીસ 
મથકમા� બધુવાર,તા.28 ના રોજ 
ફ�રયાદ આપી હતી.જનેા પગલે 
પોલીસે �ણ અજાણ્યા તસ્કરો િવરૂધ્ધ 
રૂિપયા 3,55,425 મત્તાની ચોરીનો 
ગનુો ન�ધ્યો છ�.

સાયણમાં રેલવેના �ેશન 
મા�રના બંધ ફ્લેટમાંથી 

3.55 લાખની ચાેરીસુરત | મી�ડયેશન સેન્ટરમા� ચકે 
બાઉન્સ ન ેલગતા 12 ક�સનો િનકાલ 
કરવામા� આવ્યો હતો જમેા� ક�ટલાક 
ક�સ તો 13 વષ� ઉપરા�ત ના હતા. 
બ�ન ે પાટીર્ઓ વચ્ચ ે સમાધાન કરી 
વલણ અપનાવવામા� આવતા આ 
િનકાલ શક્ય બન્યુ� હતુ�. 2.5 
લાખના ચકે �રટન�ના ક�સમા� સામે 
પ� 1 લાખ ચકૂવવાની બા�હ�ધરી 
આપી હતી, ત્યારબાદ ક�રયાદ પક્ષે 
પોતાની ફ�રયાદ પરત ખ�ચી લેવાનુ� 
ન�ી કયુ� હતુ�. ક�સની િવગત મુજબ 
િમલોમા� ઉપયોગમા� લેવાતા 
કોલસાના વપેારી અન ે સહારા 
દરવાજા પાસે આવલેી એક માઇવટે 
િલમીટ�ડ ક�પની પાસેથી સન ે2011મા� 
બગરવાડના મીલ ધારક� રૂ.2.85 
લાખની �ક�મતના િવસાની ખરીદી 
કરી હતી. જનેી રકમ સાથ ેક�લ્લે 10 
ચકેો લાવ્યા હતા. અન ેઆ તમામ 
ચકે �રટન� થયા હતા. જ ે �ગે 
ક�પનીએ વપેારીની સામે ચકે �રટન�ના 
ક�સો કયા� હતા. આ ક�સમા� કોટ� 

વધારી અન ે તનેા ભાગીદારન ે 25 
લાખની રકમ વ્યાજ સાથ ે ચકુવી 
આપવાનો આદશે આપ્યો હતો. આ 
�મની સાથ ે સેશન્સ કોટ�મા� અપીલ 
કરાઈ હતી.સાથ ે 77.85 લાખ 
મેળવવા િસિવલ કોટ�મા� સ્પશે્યલ 
દાવો દાખલ કરાયો હતો. આ 
સિહતના તમામ ક�સોન ે સુરતના 
િમડીએશન સેન્ટરમા� �ાન્સફર કરાતા 
મી�ડએટર નક�લભાઇએ બ�ન ેપક્ષોની 
સમજાવીન ેસમાધાન કરાવ્યુ� હતુ�. 1 
વષ�થી ચાલતા આ ક�સોનુ� આખરે 
િનરાકરણ થયુ� હતુ�. જમેા� કોલસા 
ખરીદનાર અન ે તનેા ભાગીદારોએ 
કોલસાનુ� વચેાણ કરનારન ે 5 લાખ 
ચકૂવવા ન�ી કરાયુ� હતુ�. 

કાેલસા ખરીદી સ�હત ચેક બાઉ�ના 
13 વષર્ જૂના 12 કેસનાે �નકાલ કરાયાે

મી�ડયેશન સે�રમાં ફ�રયાદી અને અારાેપી પક્ષ વ�ે સમાધાન

અમદાવાદ | આ િવભાગમા� 
સમ� રાજ્યના પોલીસબડેામા� જે 
ગપસપ ચાલી રહી છ� એન ે રમૂજી 
શલૈીમા� �સ્તતુ કરવામા� આવશ.ે 
ક્યારેક કોઈ પોલીસ સ્ટ�શન તો ક્યારેક 
કોઈ અમલદારની ઓ�ફસમા� કોઈ 
કાનાફૂસી થઈ હશ ે એન ે હળવી 
શલૈીમા� �સ્તતુ કરવાનો આ એક 
�યાસ છ�.  સુરતની એક મિહલા 
કોપ�રેટરન ે કારણે એક નવા પોલીસ 
સ્ટ�શનના જમાદારની �ઘ ઊડી ગઈ 
છ�. બન્યુ� એવુ� ક� આમ આદમી પાટીર્ના 
(AAP)ના એક મિહલા કોપ�રેટરે 
જનૂા પિતન ે છ�ટાછ�ડા આપીન ે બીજા 
લગ્ન કરી લીધા. બીજો પિત પાછો 
ભાજપનો કાય�કર હતો. આ મિહલા 
કોપ�રેટર પક્ષ પલટો કરીન ેAAPમા�થી 
ભાજપમા� જતા રહ્યા. હવ ેઆ મિહલા 
કોપ�રેટર ફરી છ�ટાછ�ડા લેવાની તયૈારી 
કરી રહ્યા હતા તવેામા� પાછા ઘરેથી 
નાસી ગયાના પણ સમાચાર છ�. એટલુ� 
જ નહીં, ભાગતી વળેાએ �ક�મતી ચીજ 
વસ્તઓુની બગે ભરીન ેજતા હોય તવેા 
CCTV ફૂટ�જ પણ વાયરલ થયા છ�. 

આ બધાની વચ્ચ ેમિહલા કોપ�રેટરનો 
પિત પોતાની પત્ની નાસી ગયાની 
ફ�રયાદ કરવા પાછા પોલીસ સ્ટ�શને 
પણ ગયા. પરંત ુ ત્યા� એવુ� સા�ભળવા 
મળ્યુ� ક�, મિહલા કોપ�રેટરે અગાઉથી 
જ પિત સાથ ેફાવતુ� ન હોવાની પોલીસ 
સ્ટ�શનમા� અરજી આપી હતી. પિત-
પત્નીના ઝઘડા વચ્ચ ેરાજકીય દબાણ 
આવતા પોલીસ સ્ટ�શનના જમાદારનો 
સૂડી વચ્ચ ેસોપારી જવેો ઘાટ થઈ ગયો 
છ�.ઘણી વખત પોલીસ અિધકારી 
મોટી-મોટી વાતો કરીન ેભરાઈ પડ� છ�. 
અમદાવાદ શહ�રના એક PSI સાથે 
પણ આવુ� જ ક�ઈક થયુ�. એક DCPની 
સ્ક્વોડના PSI દારૂ માટ� ક�ખ્યાત છ� 
એ�રયામા� રેડ કરવા ગયા હતા. આમ 

તો આ રેડમા� પણ 5-10 િલટર દશેી 
દારૂનો જ ક�સ કરવાનો હતો. પરંત ુ
સાહ�બન ે શુ� સૂઝ્યુ� તો બટુલેગરને 
મારવા લીધો. બટુલેગરે PSIન ે કહુ્ય�, 
સાહ�બ... તમારે વધારે દારુનો ક�સ 
કરવો હોય તો કરો. પણ મન ે આમ 
મારો નહીં. તો એકદમ તોરમા� આવી 
ગયેલા PSIએ કહુ્ય�, હ�� તન ે મારીશ 
પણ ખરો અન ે ક�સ પણ કરીશ. 
બટુલેગરન ે લાગ્યુ� ક� હવ ે પોલીસ 
મારશ.ે. તો તણેે તરંુત સ્ફૂિત� દાખવી 
વાળ વગરના PSIના માથ ે દારૂની 
બોટલ જ મારી દીધી હતી. સાહ�બના 
માથથેી તો દડ.. દડ લોહી વહ�વા 
લાગ્યુ�. આ બધી વાત બહાર આવતા 
પોલીસે મા� ઝપાઝપી થઈ હોય તવેી 
વાતો કરીન ેહાલ આબરુ બચાવી લીધી 
છ�. અમદાવાદ-પિ�મના �ીમ 
ગણાતા છ�વાડાના પોલીસ સ્ટ�શનમા� 
વીતલેા સપ્તાહ� એક િવિચ� ઘટના 
બની. ત્યા�ના PIની બદલી થઈ અને 
તમેના સ્થાન ેનવા સાહ�બ ચાજ� લેવા 
બીજા PI ખશુી-ખશુી પહ�ચી ગયા. 
પણ આ શુ�? નવા PI જવેા પોતાની 

ચમે્બરમા� ગયા તો જનૂા PI બઠે�લા જ 
હતા. નવા સાહ�બ ે ચાજ� આપવાની 
વાત કરી તો જનૂા PIએ કહુ્ય�, ચલ.. 
ભાગ અહીંયાથી. હવ ે ફરી અહીં 
આવશો તો સારુ� નહીં થાય. બીજા 
િદવસે ફરી નવા PI ચાજ� લેવા ગયા તો 
જનૂા PIએ રીતસર ગાળો દીધી. નવા 
PI ડાયરીમા� એન્�ી પાડવા ગયા તો 
જનૂા PIએ ડાયરી પણ સ�તાડી દીધી. 
નાછ�ટક� હતાશ થયેલા નવા PI ઉપરી 
પાસે ગયા. આ મામલે પોલીસમા�થી 
ક��ોલ મેસેજ છ��ો છતા� જનૂા PIએ 
જગ્યા છોડી નહીં. આ સમ� મામલો 
હાલ અમદાવાદ શહ�રમા� ટોક ઓફ 
ટાઉન બન્યો છ�.

અમદાવાદ શહ�રના પોલીસ 
બડેામા� આમેય વહીવટદારો જ 
પો�સ્ટ�ગનો ખેલ પાડ� છ�. તમેા� પણ 
ખાસ કરીન ે શહ�રના કોટ િવસ્તારમા� 
એક PI પોતાના કમ�ચારીથી ખબૂ 
�ભાિવત છ�. આ કારણથી જ પોતાના 
િવસ્તારમા� ખાલી થયેલી �ીમ પો�સ્ટ�ગ 
તમેણે વહીવટદારના ઇશારે તનેા 
સમાજની PSIન ેઆપી દીધુ� છ�. 

બાેલાે..! પ�રણીત મ�હલા કાેપા�રેટર ભાગી ગયાં, સલવામણી પાેલીસની 
થઈ ગઈ, દારૂ પકડવા ગયેલા PSIને બૂટલેગરે માથામાં બાેટલ મારી દીધી

સુરત | દશેના વડા�ધાન નરેન્� 
મોદી જદુા જદુા િવકાસ કાય� અને 
ખાતમુહ�ત� અન ે લોકાપ�ણન ે લઈ 
સુરતની મુલાકાત ે છ�. ત્યારે 
�ધાનમ��ીની સુરતની મુલાકાતને 
લઈ સવારથી પોલીસનો ચાપતો 
બ�દોબસ્ત કરી દવેામા� આવ્યો છ�. 
વડા�ધાનનો ગોડાદરા મહારાણા 
�તાપ સક�લથી િલ�બાયત નીલગીરી 
મેદાન સુધી રોડ શો બાદ જાહ�ર સભા 
યોજવાની છ�. ત્યારે વડા�ધાનના 
કાય��મન ે લઈ સુરતમા� ડીઆઈજી, 
ડીસીપી એસીપી, એસઆરપીની ટીમ 
સિહતના 3,000થી વધુ પોલીસ 
કમીર્ઓ સુરક્ષા અન ે વ્યવસ્થામા� 
જોડાયા છ�.

દશેના �ધાનમ��ી નરેન્� મોદી 
સુરતની મુલાકાત ે છ�.સુરત શહ�ર 
અન ે િજલ્લાના િવિવધ િવકાસલક્ષી 
કાય�ના લોકાપ�ણ અન ે ખાતમુહ�ત� 
માટ� સુરતના મુલાકાત ેછ�. સુરતના 
િલ�બાયતમા� આવલે િનલગીરી 

મેદાન ખાત ેજાહ�ર સભા સ�બોધવાનુ� 
આયોજન કરાયુ� છ� ત ે પહ�લા 
ગોડાદરા મહારાણા �તાપથી 
િલ�બાયત નીલગીરી મેદાન સુધી 
�ધાનમ��ીનો રોડ શો પણ થવાનો 
છ�. ત્યારે વડા�ધાનના કાય��મને 
લઈ ચા�પતો પોલીસ બ�દોબસ્ત જોવા 
મળી રહ્યો છ�. હ�લીપડેથી લઈ 
મહારાણા �તાપ સક�લથી નીલગીરી 
સભાસ્થળ સુધીના રોડ પર નાના 
પોલીસ કમ�ચારીઓથી લઈ ઉચ્ચ 
પોલીસ અિધકારીઓ સ્ટ�ન્ડ ટ� પર છ�. 

અઢી �કલોમીટર જટેલા રોડ શોમા� 
�ધાનમ��ીની સુરક્ષા અન ે સુચારુ 
વ્યવસ્થામા� પોલીસ કમીર્ઓનો મોટો 
કાફલો ખડકી દવેામા� આવ્યો છ.ઠ�ર 
ઠ�ર પોલીસ અિધકારીઓની ટીમ 
સુરક્ષાની કામગીરીમા� લગાવી 
દવેામા� આવી છ�.ના મા� િલ�બાયત 
ક� ગોડાદરા િવસ્તારમા� જ પરંતુ 
�ધાનમ��ીના સુરતમા� આગમનને 
લઇ સમ� શહ�રમા� પોલીસ 
બ�દોબસ્ત અન ે સુચારુ વ્યવસ્થાની 
કામગીરી જોવા મળી રહી છ�.

પ્રધાનમંત્રીના અાગમનને લઈ ચાંપતાે પાેલીસ 
બંદાેબસ્ત, 3000થી વધુ પાેલીસ અ�ધકારી અાેન �ે�

PM માેદીની સુરક્ષા

કાેપા�રેશનની �તજાેરી ત�ળયા ઝાટક ને બીજી 
તરફ PM માેદીના અાગમનમાં રૂ.12 કરાેડનાે ખચર્

સુરત | સુરતમા� આવતીકાલે 
વડા�ધાન નરેન્� મોદી નીલગીરી 
�ાઉન્ડ ખાતે આવી રહ્યા છ� ત્યારે 
િવશાળ ડોમ તૈયાર કરવામા� આવ્યો 
છ�. વડા�ધાનના આગમનને લઈને 
વહીવટી ત�� �ારા �દાજે 12 કરોડ 
રૂિપયા જેટલો ખચ� કરવામા� આવી 
રહ્યો હોવાની વાત બહાર આવતાની 
સાથે જ ક��ેસે PMના આગમન 
માટ�ની તૈયારીઓને આડ� હાથે લીધી 
હતી. એક તરફ સુરત 
મહાનગરપાિલકા સતત પોતાની 
આવક ક�વી રીતે ઊભી કરવી તેના 
માટ�નુ� મનોમ�થન કરે છ�. કોઈક 
જગ્યાએથી કોપ�રેશનને એક બે 
કરોડની આવક પણ ઊભી થઈ જાય 
તો સામાન્ય સભામા� વાજતે ગાજતે 
તેની વાત કરવામા� આવે છ�. પરંતુ 
મા� PM આવીને ખાતમુહ�ત અને 
ઉ�ાટન કરીને રવાના થઈ જશે. 
તેને માટ� 12 કરોડ જેટલી જ�ગી 
રકમનો ધુમાડો કરવામા� આવી રહ્યો 
છ�.સુરત ક��ેસ શહ�ર �મુખ 
હસમુખ દેસાઈએ જણાવ્યુ� ક�, 

કોપ�રેશનની શાળાઓની �સ્થિત 
એટલી ખરાબ છ� ક� બાળકોને પીવા 
માટ�નુ� યોગ્ય પાણી પણ મળતુ� નથી. 
ઘણા એવા �કલ્પો છ� ક� જે પાિલકા 
પાસે િતજોરીમા� રૂિપયા ન હોવાને 
કારણે ખોરંભે પ�ા છ�. આવી 
�સ્થિતમા� વડા�ધાન નરેન્� મોદી 
સુરત ખાતે આવશે ત્યારે 12 કરોડ 
રૂિપયાનો ખચ� કોપ�રેશન ઉપર 
બોજ સમાન છ�. રાજકીય પાટીર્નો 
�ચાર-�સાર કરવાના બહાના 
હ�ઠળ સરકારી રૂિપયાનો દુરુપયોગ 
કરવામા� આવી રહ્યો છ�.

કા�ગ્રેસનાે અાક્ષેપ

33 હજાર ચાે.મી.માં ફેલાયેલી સાેલર ઊજાર્થી સંચા�લત 
રા�ની પ્રથમ �શાનભૂ�મ, જીવનથી મૃ�ુ સુધીના ��ચર

�પક�નક �ાેટને ટ�ર મારે અેવું 
ગુજરાતનું સાૈથી માેટંુ મુ��ધામ

સુરત | પાિલકાની િશક્ષણ 
સિમિતની શાળાઓમા� 17 
મોટર-પ�પની ખરીદીમા � િવવાદ 
ઉભો થયો છ�. જે એજન્સીને 
કામ સ�પાયુ � તેણે િબલમા� જે 
ક �પનીના મોટર-પ�પનો ઉલ્લેખ 
કય� તે િસવાયના આપ્યા છ�. 
વળી, ક�પની પાસે િવપક્ષે ભાવ 

કરાવતા મોટર-પ�પ દીઠ 
રૂા.10 હજાર ઓછો ભાવ 
મળતા કૌભા�ડનો આક્ષેપ 
કરાયો છ�.10 હજાર લેખે 17 
મોટર-પ�પ પાછળ 1.70 લાખ 
વધુ ચુકવ્યા છ�. જો ક�, આ 
�ગે સિમિતએ કોઇ �િતિ�યા 
આપી ન હતી.

�શક્ષણ સ�મ�તઅે માેટર-પંપ માટે 1.70 લાખ વધુ ચૂક�ા

સુરત | વડા�ધાન મોદી કાલે 
શહ�રમા� 3472.54 કરોડના 59 
િવકાસકાય�નુ� લોકાપ�ણ-ખાતમુહ�ત� 
કરશે. વડા�ધાન સુરતીઓનો િમજાજ 
અને િવકાસના સહયોગને િબરદાવશે, 
િતરંગા માટ� શાબાશી આપશે. 
ગોડાદરા મહિષ� આ�સ્તક િવ�ાલયના 
મેદાનના હ�િલપેડથી િલ�બાયત 
િનલગીરી �ાઉન્ડ સભાસ્થળ સુધીના 
2.70 �કમીના રૂટ પર મેગા રોડ શો 
યોજાશે. સુરતમા� વસતા િવિવધ 
સમાજના અ�ણીઓ અને નાગ�રકો 
પુષ્પવષા�થી વધાવશે. રોડ શોમા� 50 
હજાર લોકો જોડાશે. વડા�ધાન 
હ�લીપેડ પર સવારે 10.45 વાગ્યે 
પહ�ચશે ત્યા�થી જાહ�રસભા સ્થળ� 
જશે. જેથી �દાજે 20 િમિનટનો રોડ 
શો રહ�શે ત્યારબાદ 1 કલાક 
જાહ�રસભામા� ઉપ�સ્થત રહ�શે ત્યા�થી 
એરપોટ� થઇ ભાવનગર જવા રવાના 

થશે. �ીમ િસટી �ોજેક્ટના રૂા.૩૭૦ 
કરોડના કાય�નુ� લોકાપ�ણ-ખાતમુહ�ત� 
રૂા.139 કરોડના ખચ� સુરતમા� બનશે 
નવો બાયોડાયવિસ�ટી પાક� 
રૂા.324.66 કરોડના ખચ�ની ચાર 
જેટલી પાણી પુરવઠા યોજનાઓના 
અપ�ેડ�શનના કાય�નુ� ખાતમુહ�ત� 
િસિવલ હો�સ્પટલમા�123.47 કરોડના 
ખચ� બોયઝ અને ગલ્સ� હોસ્ટ�લ બનશે

રૂા.108 કરોડના ખચ� સુરત 
અબ�ન ઓબ્ઝવ�ટરી એન્ડ ઈમરજન્સી 
�રસ્પોન્સ સેન્ટરનુ� લોકાપ�ણ રૂા.52 
લાખના ખચ� ‘ખોજ- 

િ વ જ્ઞ ા ન + ક ળ ા + ન વ ી ન ી ક ર ણ 
મ્યુિઝયમ’નુ� લોકાપ�ણ થશે. રૂા.108 
કરોડના ખચ� સુરત અબ�ન ઓબ્ઝવ�ટરી 
એન્ડ ઈમરજન્સી �રસ્પોન્સ સેન્ટરનુ� 
લોકાપ�ણ કરાશે સ્મીમેરના G-H 
બ્લોક, મે�ડકલ કોલેજના A-B બ્લોક 
મોટા કરાશે. સ્મીમેરમા� રોજ 3500 
દદીર્ આવે છ�, વષ� 200 અન્ડર 
�ેજ્યુએટ અને 123 પોસ્ટ �ેજ્યુએટ 
િવ�ાથીર્ઓ હોય છ�. જેથી પાિલકાએ 
13.47 કરોડના ખચ� G-H બ્લોક અને 
કોલેજના A-B બ્લોકના 
િવસ્�િતકરણનુ� ખાતમુહ�ત� કરાશે.

 70 કરોડના ખચ� હજીરાથી ઘોઘા 
રોપેક્સ ફ�રી ટિમ�નલનુ� લોકાપ�ણ 
સુરત-સૌરાષ્� વચ્ચે વ્યવસાિયક 
આદાન�દાન તેમજ મુસાફરોની 
હ�રફ�ર માટ� 70 કરોડના ખચ� હજીરા 
ખાતે હજીરાથી ઘોઘા રોપેક્ષ ફ�રીના 
ટિમ�નલનુ� લોકાપ�ણ કરાશે.

માેદીનાે રાેડ શાે-સભા:માેદી સુરતીઅાેનાે 
�મજાજ અને �વકાસના સહયાેગને 

�બરદાવશે, �તરંગા માટે શાબાશી અાપશે

SURAT

ઋણ લેનારાઓ અને સામાન્ય જનતાના ધ્યાન પર લાવવામા� આવે છ� ક� અખબાર ફાઇના�ન્શયલ 
એક્સ�ેસ અને અમદાવાદ એક્સ�ેસમા� 22-09-202222-09-2022 ના રોજ �કાિશત થયેલી હરાજીની 
સૂચનાના સીરીયલ ન�બર 1 થી 12સીરીયલ ન�બર 1 થી 12 પર ઉલ્લેિખત િમલકતોની હરાજીની તારીખો 12-10-2022 12-10-2022 
તરીક� દશા�વવામા� આવી હતી જે ટાઈપો�ા�ફકલ ભૂલ છ� અને હરાજીની તારીખ 20-10-2022 20-10-2022 
તરીક� વા�ચવા, સમજવા અને સમજવા જેવી જ છ�, બાકીના તમામ િનયમો અને શરતો અને 
આરિક્ષત �ક�મત અને હરાજીની સમય સમાન રહ� છ�.

તેવી જ રીતે અખબાર ફાઇના�ન્શયલ એક્સ�ેસ અને અમદાવાદ એક્સ�ેસમા� 22-09-2022 22-09-2022 
ના રોજ �કાિશત થયેલી હરાજીની સૂચનાના સીરીયલ ન�બર 13 થી 25સીરીયલ ન�બર 13 થી 25 પર ઉલ્લેિખત 
િમલકતોની હરાજીની તારીખો 13-10-202213-10-2022 તરીક� દશા�વવામા� આવી હતી જે ટાઇપો�ા�ફકલ 
ભૂલ છ� અને વા�ચવા, સમજવા જેવી જ છ�.  અને હરાજીની તારીખ તરીક� 21-10-202221-10-2022 તરીક� 
ગણવામા� આવે છ�, બાકીના તમામ િનયમો અને શરતો અને અનામત �ક�મત અને હરાજીની 
સમય સમાન રહ� છ�.

ઉ��વન �ાેલ ફાઇના� બ�ક
રિજસ્ટડ� ઓ�ફસ :- �ેટ ગાડ�ન, ન� 27, 3 જો "એ" �ોસ, 18મુ મેઈન, 6ઠો બ્લોક, કોરમ�ગલા, 
બ�ગલુરુ - 560095. કણા�ટક 
�ાદેિશક ઓ�ફસ :- 7 મો માળ, અલમોન્ટ� આઈટી પાક�, સીરીયલ ન� 8, ખરાડી-મુ�ધવા 
બાયપાસ, ખરાડી ગામ, પૂણે - 411014

સુધારાે

તારીખ :- 29-09-2022,સ્થાન :- સુરત. Sd/- અિધક�ત અિધકારી


