


11WWW.INDIANEXPRESS.COM

THEINDIANEXPRESS,WEDNESDAY,MAY18,2022

ST
AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31 MARCH, 2022

Date: 17-05-2022
Place: Ahmedabad

By Order of the Board
Sd/-

(O.P. Jain)
Chairman

Notes:

1 The above Financial Results which are published in accordance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015 have been reviewed and recommended by the Audit

Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 17, 2022. The Financial Results are in accordance

with the IndianAccounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the CompaniesAct 2013 (“Act”), read with Rule 3

of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (including any amendment(s) /modification(s) / re-enactment(s)

thereto). The Financial Results have been subjected to audit by the Statutory Auditors of the Company, who have issued an

unqualified opinion thereon.

2. The Company operates in only one business segment.

3. Previous period's figures have been regrouped/rearranged to make them comparable with those of current period.

CITIZEN INFOLINE LIMITED
CIN: L67120GJ1994PLC023561

Registered Office: : 411, Sakar- II Ellis Bridge, Ashram Road, Ahmedabad -380006 Gujarat.
Email: acc@infoline.com • Website: www.citizeninfoline.com

Particulars Quarter
Ended

31-03-2022

Quarter
Ended

31-12-2021

Total Income from Operations

Net Profit/ (Loss) for the period (Before tax,
Exceptional and/or extraordinary items)

Net Profit/ (Loss) for the period before tax, (After
Exceptional and/or extraordinary items)

Net Profit/ (Loss) for the period after tax, (After
Exceptional and/or extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period
(Comprising profit/loss for the period (after tax) and
other comprehensive income (after tax))

Paid Up Equity Share Capital (F.V. of Share `10/-)

Reserve (excluding revaluation reserve) as shown

in the Audited Balance Sheet of the previous year

Sr.

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Earnings Per Equity Share (F.V. of Share `10/-)

Basic (in `)

Diluted (in `)

Quarter
Ended

31-03-2021

Year
Ended

31-03-2022

Year
Ended

31-03-2021

(`In Lakhs)

Quarter Ended Year Ended

30.91

1.99

1.99

1.99

1.99

539.73

(81.32)

0.04

0.04

13.80

(8.42)

(8.42)

(8.42)

(8.42)

539.73

(74.93)

(0.16)

(0.16)

23.02

(1.63)

(1.63)

(1.63)

(1.63)

539.73

(74.93)

(0.03)

(0.03)

59.31

6.39

6.39

6.39

6.39

539.73

(81.32)

(0.12)

(0.12)

96.05

(11.22)

(11.22)

(11.22)

(11.22)

539.73

(74.93)

(0.21)

(0.21)

Notification

Revenue Department

Goverment of Gujarat

Sachivalaya, Gandhinagar

(The Right to Fair Compensation lind

Transparency In Land Acquisition, Rehabilition

and Resettlement Act, 2013), (30 of 2013)

(u/s 10A)

District:- Valsad

No:- AM-M-2022-170-LBU-12202-171-GH Dt:-19/04/22

Whereas it appears to the Government of Gujarat, that the land

specified in the SCHEDULE annexed hereto, is likely to be

needed for public purpose viz. for the purpose of Construction

of R.O.B. in place of existing Level crossing”

(1) Now therefor, in exercise of the powers conferred by

sub-section (1) of section (2) of “The Right to fair Compensation

and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and

Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (herein after referred to as

“ The Act”) and the Rules made there-under, it is hereby notified

that the government of Gujarat intends to acquire the said land

for the public purpose of the infrastructure project specified

above.

(2) Now whereas, a proposal is made for acquisition of

the above mentioned scheduled land for the proposed project of

“Construction of R.O.B. in place of existing Level crossing” the

bare minimum area of land to be acquired, as per SCHEDULE

for the Project is H.A. 0-04-56 Sq.mtr. and is situated within the

boundary limit of Motivada Village Taluka :- Pardi District :-

Valsad

(3) Now wheres, it appears to the State Government,

that it is expedient to exempt in public interest, such area of H.A.

0-04-56 Sq.mtr. of land to be acquired for the above stated infra-

structure project, from the application of the provision of chapter

II and III of the Act,

(4) Now therefor, in exercise of the powers conferred by

section 10(A) of The RFCTLARR (Gujarat Amendment) Act,

2016 (Gujarat Act No. 12 of 2016) The Government of Gujarat,

hereby exempt in public interest, the area of H.A. 01-04-56

Sq.mtr. of land comprised in below mentioned SCHEDULE, to

be acquired for the infrastructure project of “Construction of

R.O.B. in place of existing Level crossing” from the application of

the provision of chapter II and III of The Act.

SCHEDULE

Village : Motivada Taluka-Pardi Dist. Valsad

Sr. Old Survey New Area

No. No. Survey (Ha.Are.Sq.

No.

1 50/1/ Paiki3/ 977 0-04-56

Paiki1

TOTAL 0-04-56

By order and in the name of the Governer Of Gujarat

(H.J.Rathod)

Under Secretary

to

Governmet

INF/Valsad/127/22

SUN FINLEASE (GUJARAT) LIMITED
(CIN: L65910GJ1988PLC010293)

3, Ravipushp Apartment,B/s. Navneet House, Memnagar, Ahmedabad - 380052

Email Id: sfgl.1988@gmail.com Website: www.sfgl.in.net

Telephone No. (079) 27496313

FOR SUN FINLEASE (GUJARAT) LIMITED

SD/-

PARAG P. SHAH

(MANAGING DIRECTOR)

DIN: 00228965

The Above is an extract of the detailed format of Quarterly and year ended on March 31,2022 financial
Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
R e q u i r emen t s ) R e g u l a t i o n s , 2 0 1 5 . T h e f u l l f o rma t o f t h e Qu a r t e r l y F i n a n c i a l
Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity
( www.sfgl.in.net and www.msei.in ).

Place : Ahmedabad
Date : 17/05/2022

Note :

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31,2022

FOR SUN FINLEASE (GUJARAT) LIMITED

SD/-

PARAG P. SHAH

(MANAGING DIRECTOR)

DIN: 00228965

(Rs. In Lakhs)
(Except for Earnings Per Share)

Net ProHt / (Loss) for the period (before
Tax, Exceptional and/or Extraordinary
items)

Net ProHt/ (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Pro5t/ (Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period

[Comprising ProHt / (Loss) for the period

(after tax) and other Comprehensive Income

(after tax)]

15.95

303.34 303.34 303.34 303.34

(5 .84)

(0 .53)

(0 .53)

51 .00 (77 .99)

(28 .11)( (103 .60)

(1 .26)

(1 .26)

(4 .32)

(4 .32)

22 .6322.63

(0 .91)

(0 .91)

Previous
Year

ended

Quarter
ended

Correspond ing
Quarter ended
in prev ious year

Year
ended

Total Income from Operations (net)

Earning Per Share (of Rs.10/- each)

(for continuing and discontinued operations)

31-03-2022
(Aud ited )

31-03-2022
(Aud ited )

31-03-2021
(Audited )

31-03-2021
(Aud ited )

Equity share capital

Basic:

Diluted:

235.04

(51 .35)

(15 .97)

(15 .97)

(73 .62)

(38 .24)

(38 .24)

(103 .60)

(131 .02)

(131 .02)

(0 .10)

(27 .52)

(27 .52)

Advt.: CURAJ/R/F.136/2022/350 Date: 02.05.2022

Advertisement for recruitment on Non-Teaching Positions

Applications are invited from eligible Indian Citizens for various Non-Teaching positions. Candidates

are required to apply online in the prescribed format through www.curaj.ac.in Minimum

Qualification, Experience, Reservation, Relaxation in Age, Emoluments, Age of Superannuation and

other service conditions are available at www.curaj.ac.in.

Application Fee:

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN
Bandarsindri, NH-8, Tehsil Kishangarh, Ajmer (Raj.)-305817

Candidates belong to General/EWS/OBC categories: Rs. 1500/-

Candidates belong to SC/ST/ PwBD categories/Women: Nil

Last date for submission of online application: 10 June 2022 upto 11:59 PM

Last date for submission of Hardcopy of Application: 17 June 2022 upto 05:00 PM

davp 21316/12/0003/2223 Registrar

NIT No. 02 (2022-23) Re-Invited

The details of the tender can be seen on Web Site http://delhi.govtprocurement.com

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 115 (2022-23)

Sd/- (R.G. Saraswat)

Executive Engineer (C) Dr-IX

S.

No.

Name of work Tender

Amount

Tender ID Tender Fee Earnest

Money

Last date & time of receipt

of tender through e-

procurement Solution

1 Construction of new 20 MGD SPS at

Nigam Bodh including additional 700 mm

dia Rising Main (on DBO basis with 12

years O&M including 2 year DLP) Delhi

Lump Sum 2022_DJB_2

22279_1

Rs. 1500/-

Non

refundable

Rs. 60,30,000/-

(Rs. 20,00,000/- through

RTGS and Rs. 40,30,000/- in

the form of Bank Guarantee

from any scheduled bank)

30.05.2022

at 03:00 PM

STOP CORONA- 1. Wash Your Hands 2. Wear Mask 3. Mantain Social Distance

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (C) DR-IX

C/o Pr. CHIEF ENGINEER (Dr.) Project-II

JAGRITI SPS, NEAR KARKARDOOMA CROSSING, SHAHDARA, DELHI-92

E-mail: eecdrixdjb@gmail.com PHONE: 011-20824111

PRESS NIT No. 03 (2022-23)

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 114 (2022-23)

Sd/-

Dy. S.E. (WB)-I

Sl.

No.

Name of work Estimated Contract

Value (ECV)/

Amount put to

tender

Earnest

Money

(EMD)

Tender

Fee

Date of release of

tender in

E-Procurement solution

& Tender ID No.

Last Date / Time of

receipt of tender

E-Procurement

Solution

01 Creation of lake at

Najafgarh STP under

E.E. (W.B.)-I.

3,83,59,775/- R

7,75,000/-

R

1500/-

13.05.2022

2022_DJB_222261_1

06.06.2022

At 03:00 PM

“STOP CORONA, WEAR FACE MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE”

OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (P)-4

DELHI JAL BOARD : GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
ROOM NO. 31, B-BUILDING, JHANDEWALAN, NEW DELHI-110005

Phone:- 09650094325 E-mail Id:- djbwaterbody@gmail.com

SARDAR SAROVAR NARMADA
NIGAM LIMITED

(A Wholly Owned Government of Gujarat Undertaking)

Works under the Executive Engineer, N. P. Canal Dn. No. 17,

Kalol (PMS).

Short Period Tender Notice No.06 of 2022-23

(1) Name of work: Maintenance & Repairing work of Minors

under block No. 11 B for the year 2022-23

Estimated Amount: 31.43 Lakh.

(2) Name of work : Maintenance & Repairing work of Minors &

Dumad tail Distry under block No.13 A for the year 2022-23.

Estimated Amouni: 30.68 Lakh.

Last Date / Time of online bid Submission: 24/05/2022 upto

18:00 Hrs.

For further details please visit website

https:www.ssnnl.nprocure.com

INF/Godhra/150/2022

Vadodara



ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, વડોદરા૨ બુધવાર ૧૮ િે, ૨૦૨૨

ગોધરા કોઠી સ્ીલ કંપનીના ગે્ની બાજુમાં આવેલ રોડ ઉપર પાક્ક કરેલ મો્ર સાયકલની ચોરીની કબુલાત કરી
(પ્રતિતિતિ)  ગોિરા િા.17

ગોિરા એલ.સી.બી. પોલીસે ગોન્ા સર્કલ 
પાસેથી એર ઈસમિે ચોરીિી મોટર સાયરલ 
કર.રૂ.૨૦,૦૦૦/- િી સાથે પર્ી પા્ી િે   
શહેર બી ્ીવીઝિ પો.સટટે.િો મોટર સાયરલ 

ચોરીિા ગુિાિો 
ભેદ ઉરેલી 
રાઢયો હિો.. 
આ ર ો પ ી િ ી 
વિુ પૂછપરછ 
રરવામાં આવે 
િો અનય 
ચોરીિા ભેદ 
ઉરેલાય િેવી 
શકયિા રહેલી 
છટે.

પંચમહાલ ગોંિરા રેન્જ િાયબ પોલીસ 
મહાતિરીક્ષર  એમ.એસ. ભરા્ા  આપેલ 
માગ્ગદશ્ગિ અિે સુચિા મુ્જબ પોલીસ અતિક્ષર  
તહમાંશુ સોલંરી  િાઓએ પોલીસ ઇનસપેકટર  
્જે.એિ.પરમાર એલ.સી.બી. ગોિરા િાઓિે 
તમલરિ સંબિી ગુિાઓ બિિા અટરાવવા િથા 

બિેલા વણશોિાયેલા તમલરિ સંબિી ગુિાઓ 
્ીટટેરટ રરવા માટટે ્જરૂરી સુચિાઓ આપેલ 
િે સુચિાિા ભાગરૂપે પોલીસ ઇનસપેકટર  
્જે.એિ.પરમાર એલ.સી.બી. ગોિરા િાઓિે 
બાિમીદારથી માહીિી મળટેલ હિી રે પાંચેર 
મહીિા અગાઉ ગોિરા રોઠી સટીલ રંપિીિા 
ગેટિી બા્જુમાં રો્ પાસે પારકીંગ રરેલ પેશિ પ્રો 
મોટર સાયરલ િંબર જી.્જે.૦૭ સી.જી, ૫૬૧૫ 
િી ચોરાયેલ છટે િે મોટર સાયરલ સલમાિ 
ઇતયારા રાલુ રહે. ગોિરા સીમલા ભામૈયા ચોર્ી 
પાસે ગોિરા િાઓએ ચોરી રરેલ છટે અિે િે 
ચોરીિી મોટર સાયરલિી િંબર પલેટ રાઢી 
િાખી ્જે િંબર વગરિી મોટર સાયરલ લઇિે 
ગોિરા ગૌનદ્ા સર્કલ પાસે ઉભેલ છટે િેવી મળટેલ 
બાિમી આિારે  આઇ.એ.તસસોદીયા પો.સ.ઇ. 
એલ.સી.બી. ગોિરા િથા એલ.સી. બી. સટાફિા 
માણસોએ ગોિરા સર્કલ પાસે ્જઈ ખાિગી વોચ 
રાખી િપાસ રરી બાિમી મુ્જબિા સલમાિ 
ઇલયાસ રાલુ િાઓિે મોટર સાયરલ સાથે પર્ી 
પા્યો હિો.પોલીસે આરોપીિી પૂછપરછ રરિા 

  આ્જથી પાંચેર મહીિા અગાઉ ગોિરા રોઠી 
સટીલ રંપિીિા ગેટિી બા્જુમાં આવેલ રો્ ઉપર 
પાર્ક રરેલ મોટર સાયરલિી ચોરીિી રબુલાિ 
રરી હિી. ્જે રીિે પર્ાયેલ બાઈર ચોરે એર 
બાઇરિી િો ચોરી રરી હોવાિી રબુલાિ રરી 
હોય તયારે પોલીસ દ્ારા આરોપીિી વિુ પુછપરછ 
રરવામાં આવે િો અનય ચોરીિા ભેદ ઉરેલાય 
િેવી શકયિા રહેલી છટે.

ગોધરા LCB પોલીસે ગોન્ા સર્કલ 
પાસેથી બાઈર ચોરને ઝ્પી પાડ્ો

રોલીસને િળેલી બાતિીના આધારે રરઢા ચોરને ઝડરી રાડ્ો

ગત 12મી મેના રોજ મધયરાત્ીએ ઓલડ પાદરા રોડ પર ઓવરબ્રિજને નડતરરુપ અને ટ્ાફિકના બહાના હેઠળ ત્ણ મંફદરો પર બુલડોઝર િેળવી દેવાયું હતું
(પ્રતિતિતિ) વ્ોદરા િા.17

ગેં્ા સર્કલ િેમ્જ હેવમોર રોરસટાર 
્જંકશિિી રામગીરી ઝ્પથી થાય િે 
માટટે િા.16 િી મધયરાતરિથી િા.15 
ઓગસટ સુિી ટ્ાકફરિી અવર્જવર 
માટટે પ્રતિબંિ રરવામાં આવયો છટે. 
બિ રરવાિી સાથે ્જ શહેરી્જિોિે 
ટ્ાકફરમાં અવાર ્જવર રરવા માટટે 
સામિો રરવો પ્ટે છટે.

વ્ોદરા ગેં્ા સર્કલથી મિીષા 
ચોર્ી સુિી સૌથી લાંબા તિમા્ગણાિીિ 
ઓવરતરિ્જિું આરાર પામી રહું 
છટે. ્જેિે લઈ લોરોમાં પાતલરાિા 
સત્ાધધિશો દ્ારા ગેં્ા સર્કલ િેમ્જ 
હેવમોર રોરસટાર ્જંકશિિી 
રામગીરી ઝ્પથી શરૂ રરી શરાય 
અિે ટ્ાકફરિી સલામિી ્જળવાઇ રહે 
િે માટટે તિણ્ગય લેવાયો છટે. રોર સટાર 

્જંરશિ ખાિે રામ હાથ િરવામાં 
આવિાર છટે.િા.16 િી મધયરાતરિથી 
િા.15 ઓગસટ સુિી ટ્ાકફર િી 
અવર્જવર માટટે બંિ રરાશે.રોર સટાર 
ખાિેિો રસિો બંિ થિાર હોવાથી 
િેિું ્ાયવઝ્ગિ મલહાર પોઇનટ ચાર 
રસિા િરફ અપાયું છટે. ગેં્ા સર્કલ 
િેમ્જ હેવમોર રોરસટાર ્જંકશિિી 
રામગીરી ઘણા તવવાદો ઉભા થયા છટે. 
તવવાદોમાં સંસરારી િગરી વ્ોદરા 
મહાિગર પાતલરામાં સત્ા પર 

બેઠટેલા શાસરો દ્ારા લેવાયેલા અણઘ્ 
તિણ્ગયિે પગલે તહનદુ સમા્જમાં 
તવરોિિો સુર રેલાયો છટે.  

ગિ 12 મી મેિા રો્જ મધયરારિીએ 
ઓલ્ પાદરા રો્ પર ઓવરતરિ્જિે 
િ્િરરુપ અિે ટ્ાકફરિા બહાિા 
હેઠળ રિણ મંતદરો પર બુલ્ોઝર 
ફેલાવી દેવાયું હિું.્જેિા રારણે લોરોમાં 
આક્ોશ ફાટી િીરળયો છટે.રામિા િામે 
,તહનદુતવિા િામે વોટ માંગી સત્ા 
પર બેઠટેલા સત્ાધધિશોએ ્જ મંતદરો 

ધવસિ રરી દેિા િંરિ પ્રતયે લોરો 
કફટરાર વરસાવી રહા છટે.  મહાિગર 
પાતલરામાં સત્ા પર બેઠટેલા શાસરો 
દ્ારા લેવાયેલા અણઘ્ તિણ્ગયિે 
ગેં્ા સર્કલ િેમ્જ હેવમોર રોરસટાર 
્જંકશિ ્જવાિા રો્ પર  િોરરીયાિ 
વગ્ગિે સવારે અિે સાં્જે રામગીરીિે 
લઈિે લાંબો ટ્ાકફરજામ સજા્ગય છટે. 
િેિા રારણે િાગરીરોિે હાલારીિો 
સામિો રરવો પ્ટે છટે. જોરે, ટ્ાકફરિા 
્જવાિો પણ સથળ પર હોિા િથી.

ગેંડા સર્કલ તેમજ હેવમોર રોરસ્ાર જંક્શન પર અવર 
જવર પર પ્રતતબંધન ેરારણે ્શહેરીજનો અ્વાયા

(પ્રતિતિતિ) વ્ોદરા, િા.17
્જયતુબલીબાગ પોલીસ ચોરીમાં રાયદા રાિિૂિ ે િેવ ે

મરૂીિ ે પોલીસ રમ્ગચારીઓિી હા્જરીમાં ્જ હોબાળો 
મચયો હિો બંિ ેપક્ષરારો એરબીજા ઉપર િૂટી પ્યા 
હિા. અર્જદાર અિ ેઆરોપી સામ ેપોલીસે રાયદસેરિા 
પગલાં લઈિ ેગિુો દાખલ રયયો હિો.

રાવપરુા પોલીસ મથરિા ્જવાિો ગઈરાલે 
્જયતુબલીબાગ પોલીસ ચોરી ખાિે ફર્જ પર હા્જર 
હિા. અગાઉ અર્જદાર ભાવશેભાઈ હરશેભાઈ 
મોદીયાણી (રહે - સંિોષ એપાટ્ટમનેટ, વારતસયા)
એ આઠમી મિેા રો્જ દરુાિ ઉપર િરરાર થઈ હિી.

્જ ે સંદભભે રૃણાલ પારસભાઈ રુરરજેા (રહે - સરસવિી 
એપાટ્ટમનેટ ,વારતસયા ) તવરદુ્ધ પોતલસિ ેઅરજી આપી 
હિી હિી. અર્જદાર િથા સામ ેપક્ષિા રૃણાલભાઈિે 
જયતુબલીબાગ પોલીસે તિવેદિ લેવા બોલાવયા હિા. 
િ ેદરતમયાિ ફકરયાદી અિ ેઆરોપી વચ્ ેબોલાચાલી 
થિા મામલો બીચરયો હિો. પોલીસિી હા્જરીમા બંિે 
પક્ષરારો બાખ્ી છૂટા હાથિી મારામારી રરી હિી. 
પોલીસે બળપ્રયોગ વાપરીિ ેબંિ ેિ ેછુટા પા્યા હિા.
પોલીસ રમ્ગચારીિી હા્જરીમા ગિુો આચરિા પોલીસે 
બનિ ેઆરોપી તવરદુ્ધ આઈપીસી ગિુો દાખલ રયયો હિો 
અિ ેઆગળિી રાયદસેરિી રાય્ગવાહી હાથ િરી છટે.

જ્યુબબલીબાગ પોલીસ ચોરીમાં પોલીસની 
હાજરીમાં જ  પક્ષરારો વચ્ે  મારામારી

એલસીબી અને એસઓજીને સીસી્ીવી િૂ્ેજના આધારે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્ો
(પ્રતિતિતિ)  સાવલી િા.17

સાવલી િા રસકરયાપુરા ગામે બે   તદવસ અગાઉ 
55 વષષીય ઇસંમ િી તિમ્ગમ હતયા પ્રરરણ   િો 
ભેદ ઉરેલી િે આરોપી િે ગણિરી િા રલારો માં 
ઝ્પીિે ્જેલ ભેગો રયયો છટે

પોલીસ સૂરિો દ્ારા જાણવા મળયા મુ્જબ રસકરયા 
પુરા ગામિી સીમમાં 55 વષષીય ઈસમ િી િારદાર 
હતથયાર વ્ટે હતયા રરેલી હાલિ માં મૃિદેહ મળયો 
હિો પોલીસ િી િપાસ માં મૃિર ભુપેનદ્ ભાઈ રાણા 
રહે સાવલી એપોલો 11 હોવાિું ખુલયું હિું પોલીસ 
િી પ્રાથતમર િપાસ માં મૃિર િી લાશ પાસે મૃિર િું 

એધકટવા સરકૂટર તબિવારસી હાલિમાં મળી આવયું 
હિું આં પ્રરરણમાં ત્જલલા પોલીસ વ્ા એ એલ.સી.

બી, અિે એસ.ઓ.જી  િે 
િપાસ સોંપી હિી બંિે 
એ્જનસી ઓ એ હતયા િી 
એમ ઑ િી ઝીણવટ પૂવ્ગર 
તિરીક્ષણ રરી િે તવતવિ 
સી સી ટી વી ફૂટટે્જ ચેર 
રયા્ગ હિા અિે ગણિરી િી 

રલારો માં હતયા િો ભેદ ઉરેલી િાખયો હિો અિે 
આ હતયા માં  ગોતવંદ રમેશ માળી રહે સાવલી 
દામજી િા દેરા પાસે િી િરપર્ રરી લીિી હિી  
પોલીસ િી પ્રાથતમર  િપાસ માં હતયા િું રારણ 
િાણા િી લેિી-દેિી બાબિે થઈ હોવા િું જાણવા 
મળી રહું છટે પોલીસ હતયા બાબિે આરોપી િે રોટ્ટ 
માં ર્જુ રરી કરમાન્ મેળવવા િ્જવી્જ હાથ િરી છટે.

સાવલીના કસરીયા રુરા ગાિે 
થયેલી મનિ્પિ હતયાનો ભેદ ખૂલયો

ડમ્રિંગ સાઈટના કચરાિાિંથી પલામ્ટક સમહત અનેક ઉરયોગી 
વ્તુઓ મવણી મવણીને રોતાના રેટનો ખાડો રૂરતાિં ગરીબો

આજની મોંઘવારીમાં ગરીબ વગ્ગ પોતાની રોજી-રોટી કચરાપેટીમાં શોધતા થઈ ગયા છે એટલી દારુણ પરરસ્થતત સર્્ગઈ ગઈ છે કે શહેરભરનો કચરો 
ડસ્પંગ ્ ટેશનમાં ઠલવાતાં  તીડના ટોળાની જેમ ગરીબો કચરો ફેંદી નાંખે છે અને અસહ્ય એટલો ભંગાર એકઠા કરીને વેચી નાખયા બાદ મળતી નહીંવત 
આવકમાંથી પેટની આગ ઠારે છે. બીજી તરફ એસી ઓરફસમાં પ્રર્ના પૈસે તાગડતધનના કરતા ધુતરાષ્ટ્ર જેવા શાસકો ગણતરીના વર્ષોમાં બે પેઢી બેઠા 
બેઠા ખાય એટલું પ્રર્નો લૂંટીને ઘર ભેગું કરી નાખે છે.  (તસવીર : રણજીત સૂવવે)

વ્ોદરા,
ગોરવાિા ગોરખિાથ 

મતંદર પાછળિા 
વાલમીકર િગરમાં રહેિા 
િ્ેજલબેિ સિાભાઈ 
સોલંરી 16 િારીખે રારેિ 
ઘર ે્જઠેાણી લક્મીબેિ 
સાથે વાિચીિ રરિા 
હિા. તયાર ેિેમિા 12 
વષ્ગિા પરેુિ પથારી રરી 
આપવા માટટે ્જણાવયું 
હિુ.ં માિા-પરુિ વચ્ે 
મોટા અવા્ેજ વાિચીિ 
ચાલિી હિી તયારે 
મોબાઈલ ઉપર વાિ 
રરિો િમેિો ભરિીજો 
સંદીપ એરાએર 
ઉશરેરાઈ ગયો હિો. 
રારીિ ેઉગ્ર સવરે 
્જણાવયુ ંરે આટલી 
મોટટેથી બૂમો રેમ પા ટ્ે 
છટે? િદ્દિ િજીવી 
બાબિમાં રારી ભરિીજા 
વચ્ ેબોલાચાલી થિા 
મામલો ગરમાંયો હિો. 
ઉશરેરાયલેા સંદીપે 
આવશેમાં આવીિે 
રારીિ ેગ્દા પાટુિો 
માર માયયો હિો. 
રારીિ ેજાિથી મારી 
િાખવાિી િમરી 
આપિા સંદીપ ેિક્ો 
મારીિ ેિીચ ેપછા્ી 
દીિા હિા. ઇજાગ્રસિ 
િ્ેજલ બેિ ેશોરબરોર 
મચાવી મરુિા િેમિા 
્ેજઠાણી મદદ અથભે દો્ી 
આવી છો્ાવયા હિા. 
હુમલાખોર ભરિીજાએ 
િિેી માિા સાથે પણ 
બોલાચાલી રરી હિી 
અિે તયાંથી િાસી 
છૂટ્ો હિો.બિાવિી 
ગોરવા પોલીસ મથરે 
ફકરયાદ િોંિાઈ હિી.

નજીવી બાબતે 
ભત્ીજાએ રારીને 
ઢોર માર મા્યો


