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ખાખી વદ� ક�ટલી ખરડાયેલી છ� તેવી િવગતો ખુદ પોલીસની સામે આવી રહી છ�

હે.કો. દીપક અને તેના પંટરો 2014થી અિમત
શમા્ની દાૂ ભરેલી કારનું પાયલો�ટ�ગ કરતા હતા

ભૂચના ક�બોલી ગામની સરકારી શાળામાંથી
કિપરાજ ગંભીર હાલતમાં મળતાં રે્્યુ કરાયો

ભૂચ: ભૂચ િજ્લાના
ક�બોલી ગામની એક સરકારી
શાળામાંથી એક લંગુર �ાિતનો
કપીરાજ ગંભીર હાલતમાં મળી
આવતા વન િવભાગે તેને પાંજરે
પુરવાની સાથે સારવાર બાદ
તેને યો્ય જ્યાએ છોડી
મુકવાની કવાયત હાથ ધરી
હતી.
ટ�કારીયાના
�િવણભાઈ
સોલંકીએ એક ગંભીર હાલતમાં
લંગુર �ાિતના કપીરાજ
હોવાનો કોલ વનિવભાગને કય�
હતો. જેના કારણે આ ઇ�્ડયન
લંગુર �ાિતનો કિપરાજ
(વાનર) ગંભીર અવ્થામાં
હોય તા્કાિલક વનિવભાગના
આર.એફ.ઓ.
મહે્�િસંહ
કઠવાડીયાએે
ભૂચના

િજવદયા �ેિમ સં્થા ��્્સ
ઓફ એિનમલ અને કામધેનુ
ગૌરષા સિમિતના સ્યોને
કોલ કરી ાણ કરી હતી. જેથી
વનિવભાગના અિધકારીઓ
અને િજવદયા �ેમી યોગેશ
િમ્�ી, જયરામ ગલચર,
િહરેન શાહ, જયેશ કનોીયા
તથા મનોજ સોલંકી �ારા
વનિવભાગના અિધકારીઓના
માગ્દશ્ન હેઠળ આ કિપરાજને
રે્કયુ કરવામાં આ્યો
હતો. હાલમાં તેને �ાથિમક
સારવાર માટ� રેવા નસ્રી
ખાતે ઓબઝ્વેશનમાં રાખવામા
આવેલ છ�. ્યાં તેની તિબયત
સુધારા પર આ્યા બાદ તેના
ક�દરતી વાતાવરણમાં છોડવામાં
આવશે.

સાગી લાકડાં તોડ �કરણમાં
આઇસર ટ�્પાના ચાલક અિમત
શમા્ ઉફ� સરદારની કબૂલાતથી
ાણવા મ્યું ક� પોલીસ કમ્ચારી
ખુદ દાૂના વેપલામાં સામેલ છ�

2014માં માંડવી પોલીસ જવાનને અક્માત ન�ો હતો ક� પછી હુમલો થયો હતો ?

માંડવી પોલીસ ્ટ�શનમાં ફરજ બાવતા પોલીસ જવાન કમલેશ ચૌધરીની કારને 5 સ્ટ�્બર
2014ના રોજ અક્માત થયો હોય અને કમલેશને ગંભીર ઇા પહંચી હોય તે �કારની
ફ�રયાદ નંધાય હતી. આ �કરણની યો્ય તપાસ થાય તો સાગી લાકડા તોડ �કરણ સાથે
પણ છ�ડા ોડાય તેવી શ્યતા છ�. કમલેશ ચૌધરી િવદેશી દાૂ ભરેલી ગાડીઓનો પીછો
કરતો હતો અને 4 સ્ટ�્બર 2014ના રોજ તેમણે એક િવદેશી દાૂ ભરેલી કારનો કાચ તોડી
નાં્યો હતો. જેથી બુટલેગરો કમલેશની પાછળ પડી ગયા હોવાની ચચા્ ચાલી હતી. તે સમયે
આ ટોળકીના ફ�ટરો તેમજ અ્ય સાગરીતોએ ભેગા મળી કમલેશ ઉપર હુમલો કય� હોવાની
ચચા્ ચાલી રહી છ�. જેથી આ મામલાની સઘન તપાસ થવી જૂરી છ�.

બારડોલી: બારડોલી ખાતે નેશનલ હાઇવે
નંબર-53 ઉપર અગાસી માતાના મંિદર નીક
એક સાગી લાકડા ભરીને આવતા આઇસર
ટ�્પા તોડ �કરણમાં બારડોલી ડીવાયએસપીએ
અ્યાર સુધીમાં હે.કો િદપક ્હાલે સિહત �ણ
આરોપીને ઝડપી પા�ા છ�. જે પૈકી આઇસર
ટ�્પાના ચાલક અિમત શમા્ ઉફ� સરદારની
પૂછતાછમાં ાણવા મ્યું છ� ક� તે અગાઉ િવદેશી
દાૂનો ધંધો કરતો હતો ્યારે િદપક ્હાલે અને
બારડોલીના અ્ય બે ફ�ટરો તેમની િવદેશી દાૂ
ભરેલી ગાડીનું પાયલો�ટ�ગ કરતાં હતા.
સાગી લાકડા તોડ �કરણમાં પકડાયેલો
આઇસર ટ�્પાનો ચાલક અિમત શમા્ ઉફ�
સરદાર વષ્ 2014 દર્યાન મોટા �માણમાં
િવદેશી દાૂનો ધંધો કરતો હતો. દમણથી આવતી
તેમની િવદેશી દાૂ ભરેલી ગાડીનું પાયલો�ટ�ગ
પોલીસ જવાન િદપક ્હાલે કરતો હતો. આ
િદપક ્હાલે સાથે હાલમાં એજ્સીના ફ�ટર

્ટ�ટ મોનીટરંગ સેલના PSI સિહત �ણ પોલીસકમ�ઓને િજ્લા હેડ્વાટ�રમાં બેસાડી દેવાયા
બારડોલી: બારડોલીના સાગી લાકડા િવવાદા્પદ �કરણનો રેલો ્ટ�ટ મોનીટરંગ સેલની
ટીમ સુધી પહંચતા પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચી ગયો છ�. મામલામાં સુરત િજ્લા �ા્ય
પોલીસમાંથી ્ટ�ટ મોનીટરંગ સેલમાં ફરજ બાવતા ગુલાબ ગોપાળના સંપક� હોવાની
હકીકત સામે આવતાં ગુલાબ સિહત પી.એસ.આઈ. આયુબ બલોચ અને �કરણિસંહ લ�મણ
સાથેની રેડંગ પાટ�ને પરત સુરત �ા્ય હેડ્વાટ�ર ખાતે મોકલી આપવામાં આવી હોવાનું
ાણવા મળ� છ�. આ ઘટનાને પગલે સમ� િજ્લા પોલીસમાં ખળભળાટ મચી ગયો છ�.
બની ફરતા બારડોલી પંથકના બે ઇસમો પણ
પાયલો�ટ�ગ કરતાં હતા. જેના બદલામાં અિમત
શમા્ પાસે મોટી રકમ લેતા હતા. હવે આ સમ�
હકીકત બહાર આ્યા બાદ પોલીસબેડામાં ભારે
ચકચાર મચી ગઈ છ�. સુરત િજ્લામાં કહેવાતા
ફ�ટરો રાિ� દર્યાન રોડ ઉપર િવદેશી દાૂના

વાહનોનું પાયલો�ટ�ગ કરતાં હોય છ�. અને જે
બુટલેગરો લાઇનમાં ન હોય તેવા બુટલેગરોના
વાહનો પકડી લે અથવા તો લૂટં ી લેતા પણ
ખચકાતાં નથી. સમ� �કરણની �ડી તપાસ
બાદ મોટ�� નેટવક� બહાર આવે તેવી શ્યતા છ�.
પોલીસની તપાસ કઈ િદશામાં રહે એ ોવું રયુ.ં

કાંસમાં પડ�લી ભંસને અંકલે�ર
પાિલકાના સેિનટ�શન િવભાગે બચાવી
અંકલે�ર : અંકલે�રમાં વચના�ત સોસાયટીથી સુભાષ
પાક� જવાના રોડની બાજુમાં કાંસમાં પડ�લી ભંસને રે્્યુ કરી
નગરપાિલકા સેનીટ�શન િવભાગે સલામત રીતે બહાર કાઢી હતી.
્યાર બાદ ભંસની સારવાર માટ� રઘુવીર મિહડાએ વેટરનરી
ડૉ્ટર િવજય પાટીલનો સંપક� કરીને પશુ દવાખાના નવીનગરી
ખાતે ક્ટ�નરમાં લઈ જઈ સારવાર આપવામાં આવી હતી.

બમરોલી ગામે વીજ કરંટ લાગતાં ગાયનું મોત

બારડોલી:
બારડોલી
તાલુકાનાં બમરોલી ગામે રાજપૂત
ફિળયામાં રહેતા મહે્�િસંહ
�ભાતિસંહ સોલંકી ખેતી તેમજ
પશુપાલનનો ્યવસાય કરે છ�.
ગુૂવારે સવારે 10 વા્યાની
આસપાસ તેમને ્યાં કામ કરતો
ગોવાળ િવ્ું હળપિત બમરોલી
ગામે ખેતરાડી િવ્તારમાં પશુઓ
ચરાવવા માટ� ગયો હતો. તે
દર્યાન ખેતરાડી િવ્તારમાંથી
પસાર થતી ખેતીવાડીની
વીજલાઇનનો વીજતાર તૂટી

ગયો હોય અને જેમાં વીજ�વાહ
ચાલુ હતો. તે દર્યાન
મહે્�િસંહની એક ગાય ચરતી
ચરતી િવજતાર પાસે પહંચતા
ીવંત િવજતારને અડી ગઈ
હતી. વીજકરંટ લાગતાં ગાયનું
ઘટના ્થળ� મોત નીપજયું
હતુ.ં બનાવની ાણ મહે્�િસંહ
સોલંકીને થતાં તેમણે વીજ
ક�પનીના અિધકારીઓને ાણ
કરતાં તેઓ ઘટના ્થળ� દોડી
આ્યા હતા. અને વીજ �વાહ
બંધ કય� હતો.

મહુવા તાલુકા કષાનું ગિણત-િવઞાન-�દશ્ન અનાવલની
્ક�લમાં યોાયું : ધારાસ્યની હાજરીથી બાળકો ઉ્સાિહત

અનાવલ: મહુવા તાલુકાની તાલુકા કષાનું ગિણત-િવઞાન-પયા્વરણ
�દશ્ન અનાવલ હાઈ્ક�લમાં યોાયું હતું. જેમાં ધારાસ્ય મોહનભાઇ
ધો�ડયા, તાલૂકા િવકાસ અિધકારી રાઠવા પટ�લ, િજ.પ.સ્ય તુષારભાઈ
પટ�લ, રોશની પટ�લ, તા.પ. સ્ય બાલુભાઈ પટ�લ, અનાવલ ક�ળવણી
મંડળના �મુખ િવપુલ પટ�લ તેમજ સરપંચોએ હાજરી આપી હતી. આ
�દશ્નમાં તાલુકાની િવિવધ શાળાઓ �ારા તૈયારી કરાયેલી આકિષ્ત
ક�િતઓનું �દશ્ન મુકવામાં આ્યું હતું. આ કાય્�મને સફળ બનાવવા
માટ� તાલુકા િશષણ અિધકારી જસવંતભાઈ ચૌધરી, બીઆરસી હેમંત
પટ�લ, િશષક સંઘના �ુલભાઈ પટ�લ, બીપીનભાઈ પટ�લ, ક�્�
િશષક ધીરુભાઈ તથા સુિનલભાઈ પટ�લે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી.
સાથોસાથ અનાવલ �ાથિમક શાળા નવા અ�તન મકાનનું લોકાપ્ણ
ધારાસ્ય મોહનભાઇ ધો�ડયાના હ્તે કરવામાં આ્યું હતું.

્યારા: સોનગઢના વાઝરડામાં ચોમાસા
પહેલાં વીજ લાઇનની ડીપી તૂટી ગઈ હતી.
પરંતુ �ણ મિહના િવતી ગયા છતાં વીજ તં�ના
વહીવટી અિધકારીઓની �ઘ ઊડી નથી. કોઈ
માથાભારે ્ય�્ત તૂટી પડ�લી વીજ લાઈન સાથે
ીવંત �વાહનો વાયર ોડી દે અથવા રાહદારી
ક� પશુઓને આ ીવંત તાર અડી ાય તો ખૂબ
જ મોટી ાનહાિન થઈ શક� છ�.
વાઝરડામાં તૂટી પડ�લી વીજલાઇનથી
આજુબાજુનાં ખેતર અને પ�રવારોએ સતત
ભયના માહોલમાં ીવવું પડ� છ�. આ બાબતે
્થાિનક તં�ને વીજ લાઇન �રપેર કરવા
અરીઓ પણ કરાઈ છ�. અને મૌિખક રીતે
વારંવાર ઓ�ફસમાં રજૂઆત કરવા છતાં
વીજતં�ની �ઘ ઊડતી નથી. જેથી લોકોએ તં�
સામે આ�ોશ ઠાલ્યો હતો.

રાજપીપળા : રાજપીપળા શહેરમાં પાિલકા તં� પાયાની
સુિવધા આપવામાં િન�્�ય જતાં શહેરની ક�ટલીક
ા�ત મિહલાઓએ તં�ને જગાડવા િજ્લા કલે્ટરને
સંબોધીને આવેદનપ� આ્યું હતુ.ં રાજપીપળા આરબ
ટ�કરાના મિહલા અ�ણી શબાનાબેન આરબ સિહતની
મિહલાઓએ આવેદનપ� માં જણા્યું હતું ક� હાલ
રાજપીપળા નગરપાિલકા િવ્તારમાં ઠ�ર ઠ�ર ગંદકી

પલસાણા: કડોદરા પોલીસ
્ટાફના માણસો વાહન
ચે�ક�ગમાં હતા તે દર્યાન
કડોદરા ચાર ર્તા પાસે આવેલ
ઠાકોરી કો્્લેષ નીકથી
એક શંકા્પદ ઇસમને ઝડપી
પા�ો હતો. અને તેની પૂછતાછ
કરતાં તેણે પોતાનું નામ મહમદ
હા�ફજ જૂનેદ અહમેદ શેખ (24)
(રહે, �કાશ િબ્ડંગ, મુંબરા,
મુંબઈ) હોવાનું જણા્યુ હતું.
તેમની અંગઝડતી દર્યાન
પોલીસને એક અ્�ો તેમજ
બાં�ાથી સુરતની રે્વે �ટકીટ
એક ચ્પુ અને રોકડ રકમ 2.01
લાખ ૂિપયા મળી આ્યા હતા.
પોલીસે વધુ પૂછપરછ કરતાં
તેણે જણા્યુ હતું ક� ગત-14મી
સ્ટ�્બરના રોજ મુંબઈથી
ક�ટ�રંગ ઇવંટ માટ� જયપુર
જવા નીક્યો હતો ્યારે
બાં�ા જયપુર ��નનું �રઝવ�શન
કરા્યુ હતું. પરંતુ તે રેલવે
્ટ�શન ઉપર આવે તે પહેલા
જ ��ન ચૂકી ગયો હતો. ્યાંથી
તે સુરત આવતી અરાવ્લી
એષ�ેસ ��નની જનરલ �ટકીટ

કઢાવી હતી. અને ��નના
એસ-9 ડ્બામાં બેઠો હતો.
્યાંથી 10 નંબરના ડ્બામાં
બેઠો હતો. સુરત નીક આવતા
મોડી રાિ�ના સમયે ��નમાં
સૂતેલા એક મુસાફરની બેગને
અ્�ા વડ� કાપી તેમાંથી 2.01
લાખ ૂિપયા ચોરી કરી લીધા
હતા. અને ્યાંથી અંકલે�ર
્ટ�શન ઉપર ઉતરી ગયો હતો.
ફરી તે સુરત આવી ગયો હતો.
્યાં રેલવે પોલીસ તેને શોધતી
હોય તે બીક� સુરત રે્વે
્ટ�શન નીકમાં આવેલ �રષા
્ટ�્ડ ઉપર આવી એક ગે્ટ
હાઉસમાં રોકાયો હતો. અને
્યાંથી કડોદરા આ્યો હતો તે
દર્યાન કડોદરા પોલીસે તેને
ઝડપી પા�ો હતો.

વીજ તં� કોઈ કાય્વાહી નહં કરે તો
ગામલોકોએ ાતે જ આ તૂટી પડ�લી ડીપીને
�ચકીને વીજ ઓ�ફસની સામે ધરણાં �દશ્ન
કરવાની ચીમકી ઉચારી છ�. સરકારે કરોડો
ૂિપયાની યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છ�વાડાની
્ય�્ત સુધી વીજ લાઇનની સુિવધા મળી
રહે એ માટ�ની મુિહમ છ�ડી છ�. ્યારે વીજ
તં�ના અિધકારીઓ છ�વટનાં ગામડાંમાં ક�વી
લાિલયાવાડી કરે છ� તેનો આ ીવતો ાગતો
દાખલો વાઝરડા ગામે વીજ લાઇન સાથે તૂટી
પડ�લી ડીપી છ�.

હથોડા: માંગરોળનાં ડ�ગ
� રી ગામનાં િવપુલભાઇ
નટ�ભાઇ ગામીત છ�્લા સાત વષ્થી માંગરોળ
તાલુકાનાં કીમ ચારર્તા ખાતે આવેલા કટારીયા
ઓટો મોબાઈલ �ા. લીમીટ�ડમાં એકાઉ્ટ્ટ
ક�િશયર તરીક� ફરજ બાવે છ�.
આ િવપુલભાઇએ ક�પનીનાં ૫,૩૧,૨૩૬
ૂિપયાની ઉચાપત કરી હોવાની ફ�રયાદ કોસંબા
પોલીસ મથક� ક�પનીનાં �ા્ચ મેનેજર હરદીપિસંહ
ભુપે્�િસંહ સોલંકીએ દાખલ કરાવી છ�. િવપુલ
ક�પનીમાં વાહન ખરીદવા માટ� આવતા �ાહકોના
ૂિપયા બીજે િદવસે કીમ ખાતેની બંક ઓફ
બરોડની શાખામાં જમા કરાવતો હતો. આ

દરિમયાન ક�પનીની પીપલોદ ખાતે આવેલી હેડ
ઓ�ફસમાં હેડ ક�િશયર તરીક� ફરજ બાવતા
િવજયભાઈ િમ�ાએ કીમ ખાતેની ક�પની ઉપર
ફોન કરી કયું ક� તારીખ ૨/૪/૨૦૧૯ થી તારીખ
૧૮/૬/૨૦૧૯ નાં સમયગાળા દરિમયાન ૧,૩
૩, ૨૨,૪૦૩ ૂિપયાની રસીદ બની છ�. અને
બંકમાં ૧,૨૭,૯૧,૧૬૭ ૂિપયા જમા થયા છ�,
બાકીનાં ૫,૩૧,૨૩૬ ૂિપયાનો િહસાબ મળતો
નથી. જેની તપાસ કરતાં ખબર પડી ક� આ રકમ
િવપુલભાઈ ગામીતે કરી છ�. આ મામલે અગાઉ
બે વખલ પાલોદ પોલીસ ચોકીમાં આરી આપી
હતી પરંતુ એફ.આર.આઈ. નંધવામાં અખાડા
કરતાં આ મામલે િજ્લા પોલીસ અિધકષકની
કચેરીએ ફ�રયાદ દાખલ કરવાનું કહેતાં આ મામલે
તારીખ ૧૯/૯/૨૦૧૯ના રોજ કોસંબા પોલીસે
ઉચાપત કરનાર િવપુલભાઈ નટ�ભાઇ ગામીત
સામે િવ�ાસઘાત અને છ�તરિપંડીનો ગુનો દાખલ
કરી વધુ તપાસ પી.એસ.આઈ.એચ.એન.આંજરાને
સુ�ત કરવામાં આવી છ�.

માંગરોળ તાલુકાની અનેક પો્ટ ઓ�ફસોમાં
આધારકાડ�ની કામગીરી શૂ કરવા મુહૂત્ મળતું નથી!

િ�્ટરો મોકલવાના બાકી છ� એટલે
પો્ટઓ�ફસોમાં આધારકાડ�ની
કામગીરી શૂ કરાઇ નથી, ટ��ક
સમયમાં થશે : એસ.એસ.પી.કચેરી
મોસાલી: પો્ટિવભાગ �ારા ન�ી કરેલી
પો્ટઓ�ફસમાં આધારકાડ�ની કામગીરી
શૂ કરવા ક�્� સરકારની મંજૂરી છતાં હજુ
અિતપછાત માંગરોળ તાલુકાની એક પણ

પો્ટઓ�ફસમાં આ કામગીરી શૂ ન કરાતાં
�ાજનોમાં રોષ ભભૂકી ઉ�ો છ�. આ
કામગીરી માટ�નાં સાધનો ધૂળ ખાઈ રયા
છ�. ાણવા મ્યું છ� ક�, માંગરોળ તાલુકાની
માંગરોળ, મોસાલી, વાંકલ, ઝંખવાવ
સિહતની પો્ટઓ�ફસોમા આજિદન સુધી
આ કામગીરી શૂ કરવામાં આવી નથી.
ક�ટલીક વાર એજ્સીના ઓપરેટર નહં
આવતાં અહં કામ માટ� દૂર દૂરના ગામેથી
આવતા લોકોને િવલા મોઢ� પરત ફરવું પડ� છ�.

અંકલે�ર:
અંકલે�ર
નગરપાિલકા �ારા ગુૂવારે
િવિવધ જ્યાઓ ઉપર અલગ
અલગ ટીમ બનાવી દુકાનોના
ચે�ક�ગ હાથ ધરવામાં આ્યું
હતું. જેમાં 50 માઈ�ોનની
નીચેની થેલીઓ રાખતા
દુકાનદારો ઉપર અંકલે�ર
નગરપાિલકા �ારા દરોડા
પાડવામાં આ્યા હતાં. જેમાં
અંકલે�ર નગરપાિલકાએ
૩૬
�કલો
ઉપરના
્લા�્ટકના
મુ�ામાલની
જ્તી સાથે ્લા્ટીક રાખનાર

દુકાનદારોને દંડ કરવામાં
આ્યો હતો. અંકલે�ર
નગર પાિલકાના કમ્ચારી
હષ્દભાઈ
કાપ�ડયાએ
અંકલે�રની
�ાને
્લા�્ટકનો વપરાશ ના કરવા
માટ� અને દુકાનદારોને પણ
2 ઓ્ટોબર પહેલા ્લા�્ટક
્વે�્છક ૂપે અંકલે�રને
જમા કરાવી આપે એવું પણ
દુકાનદારોને અપીલ કરવામાં
આવી છ�. 2 ઓ્ટોબર પછી
કોઈપણ દુકાનદારને બષવામાં
આવશે નહં.

રાજપીપળામાં તુટ�લા ર્તા, ગંદકી, મ્છર, રખડતાં ઢોરોની સમ્યા
આ સમ્યાઓથી મુિ્ત અપાવવા
મિહલાઓની િજ્લા કલેકટરને રજૂઆત
રખડતા ાનવરો માટ� અમે પોલીસ સાથે મળી
એકશન ્લાન બના્યો છ� : ચીફ ઓ�ફસર

ચોર પાસેથી એક અ્�ો, ચ્પુ
અને મુસાફરની બેગમાંથી
ચોરેલા બે લાખ રોકડા મ્યા

પાલોદ પોલીસે અગાઉ મા� અરી
લેતાં િજ્લા પોલીસ અિધષકની
સૂચનાથી કોસંબા પોલીસે ક�સ
હાથમાં લઈ ક�િશયર સામે ગુનો
દાખલ કય�

અંકલે�ર પાિલકાએ ૩૬ �કલો ઉપરાંતનો
્લા�્ટકનો જ્થો જ્ત કરી દંડ ફટકાય�

મેહુલ પટ�લ

��નમાં મુસાફરોની બેગમાંથી ૂિપયા
ચોરતો મુંબઈનો ત્કર પકડાયો

વાઝરડામાં તૂટ�લી ડીપી વીજ કચેરીએ કીમ ચાર ર્તા પાસેના ઓટો મોબાઇલ
લઈ જઈ �ામજનોની ધરણાંની ચીમકી ક�પનીના ક�િશયર �ારા ૫.૩૧ લાખની ઉચાપત

�ણ મિહના િવતવા છતાં વીજ
તં�ના અિધકારીઓની �ઘ ન
ઊડતાં લોકો અકળાયા
સુરેશ ગાંધી
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છ�, પાણીની ગટર લાઇનોની સાફ સફાઈ થતી નથી,
મ્છરોનો ઉપ�વ વધી ગયો છ� જેથ રોગચાળાની દહેશત
છ�. પાણીની લાઈનોમાં વારંવાર ભંગાણ પડ� છ�, માગ� પર
ખાડા પ�ા છ�, ઢોરો ર્તા પર ઢોરો રખડ� છ�. લોકોના
ઘરો માથી સુકો-ભીનો કચરો લઈ જવાની ્યવ્થા ઉભી
કરવામાં આવે નવદુગા્ હાઈ્ક�લ, મંિદર અને િનઝામશાહ
દરગાહ પાસેની કચરાપેટી આવેલી છ� તે તેમજ શાક
માક�ટ પાસેની કચરાપેટી હટાવવામાં આવે તેવી માંગ કરી
હતી. નગર પાિલકા ચીફ ઓ�ફસર અિમત પં�ાએ આ
બાબતે જણા્યું ક� ચારેક િદવસ પહેલા જ મં નમ્દા પોલીસ
સાથે રખડતા ઢોર બાબતે વાત કરી એક એ્સન ્લાન
બના્યો છ� જેમાં નીકની પાંજરાપોળમાં આ ાનવરોને
સલામત રીતે મોકલી આપવાની તૈયારીઓ કરાઈ છ�.

આ બાબતે િ�્ટરો મોકલવાના બાકી હોય,
પો્ટઓ�ફસોમાં આધારકાડ�ની કામગીરી
શૂ કરાઇ નથી: એસ.એસ.પી.કચેરી
આ ��ે સુરતની એસ.એસ.પી. કચેરીનો
સંપક� કરી પુછતાં જવાબ મ્યો ક� હજું
આધારકાડ� માટ�ની કામગીરીમાં જે િ�્ટર
ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છ�, તે િ�્ટરો જે
તે પો્ટઓ�ફસોમાં મોકલવાના બાકી હોય
આ કામગીરી શૂ કરવામાં આવી નથી, ટ�ક
સમયમાં આ �� હલ થઈ જશે.

�િવણિસહં મહીડા

માંડવીના રાાના ઘોડા બાંધવાના તબેલામાં ચાલતી

માંડવીની જૂની જજ્�રત મામલતદાર
કચેકચેરી રફ�ી �ઘણા
્સંગવષ�થી
કરીને બંધ કરવામાં આવી
ઝઘ�ડયાના ભાલોદમાં મહાકાય અજગર ઝડપાયો આ
હોરર શોની હવેલી જેવી
દેખાતી હતી, સલામતીના
ભાગ ૂપે બંધ કરાઈ

તરસાડા : માંડવી તાલુકા મથક
ખાતે સરકાર �ારા તાલુકા સેવા
સદન બનાવવામાં આ્યું છ� અને
�ાંત અિધકારીની કચેરી, મામલતદાર
કચેરી તથા ઈ-ધરા, સબ રી્ટાર
કચેરી નવા સેવા સદનમાં કાય્રત છ�.
ઝઘ�ડયા : ઝઘ�ડયાના ભાલોદ ગામે નમ્દા નદી �કનારા િવ્તારમાં
આથી જૂની મામલતદાર કચેરી જે
મહાકાય અજગર દેખા દેતાં �ામલોકોએ ઝઘ�ડયાના જંગલખાતાને માંડવીના રાાના ઘોડા બાંધવાનાં
ાણ કરી હતી. આથી જંગલખાતાનો ્ટાફ અને રે્્યુ ટીમના સ્યો
તાબડતોડ ભાલોદ પહંચી ગયા હતા. ્યાંથી 10 ૂટ લાંબા અજગરને
ભારે જહેમત બાદ રે્્યુ કરી ઝડપી લેવાતાં �ામજનોએ રાહતનો
�ાસ લીધો હતો. પરડાયેલા અજગરને જંગલખાતા �ારા સુરિષત
્થળ� છોડી દેવામાં આવશે.

તબેલામાં ચાલતી હતી.આ િબ્ડંગ
વષ� પુરાું હોવાથી અિત જજ્�રત
હાલતમાં છ�. અને તેનો લુક હોરર
-શોની હવેલી જેવો દેખાય છ�. આમ
જજ્�રત બનેલી જુની મામલતદાર
કચેરી પાસેથી વાહનો પસાર થાય
છ� અને કોઇ દુઘ્ટના ન બને તે માટ�
મામલતદાર એસ.એલ. ડામોરે માંડવી
માગ્-મકાન ખાતાના ડ�. ઇજનેર
યુ.બી. ચૌધરી ને ાણ કરતાં જૂની
મામલતદાર કચેરીની ફરતે ફ��્સંગ
કરી દેવાયું છ�ૃ અને સલામતીના પગલાં
ૂપે આ કાય્વાહી કરવામાં આવી છ�

બારડોલી-્યારા-ભૂચ
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સંિષ્ત સમાચાર

િનઝર- ઉ્છલ ્ટ�ટ હાઇવે િબસમાર,
ચાર બાઈક ચાલકો પટકાયાં
િનઝર : તાપી િજ્લાના આંતરીયાળ િનઝર-ઉ્છલ ્ટ�ટ હાઇવે
વરસાદના કારણે ધોવાઈ ગયો છ�.િનઝર તાલુકાનાં ૂમ�કતલાવથી
્યાવલ અને વે્દા ટાંકીથી ક�કરમુંડા સુધીનો ર્તો િબ્માર
થઈ જતાં એક અઠવા�ડયામાં ચાર મોટરસાઇકલ સવારો ખાડામાં
ખાબ્યા છ�. જેથી લોકોએ ર્તાને તા્કાિલક �રપે�રંગ કરવાની
માંગણી કરી છ�.

દહેજ પંચાયત નીક વરસાદી કાંસમાંથી
પુરુષની લાશ મળી
પાનોલી: ભૂચ િજ્લાના દહેજ ગામેથી પંચાયત ઓ�ફસની સામે
આવેલ વરસાદી કાંસની ગટરમાંથી એક ્ય�્તનો �તદેહ મળી
આ્યો હતો. કપડા ધોવાના કામ માટ� આવતી મિહલાઓએ આ
�તદેહને ોયો અને આજુબાજુમાં ાણ કરતાં ખબર પડી ક�, ગામમાં
જ છ�્લા દસ િદવસથી ગુમ થયેલા ્ય�્તની શોધખોળ ચાલુ જ છ�.
આ બાબતની ાણ પોલીસ ્ટ�શને કરવામાં આવી હતી. ્યાર બાદ
ગામમાં ગુમ થયેલા ્ય�્તના પ�રવારજનોને ાણ કરવામાં આવી
હતી. પ�રવારજનોએ તેમના ક�ટ�બનો ઘન્યામિસંહ રાણા જ હોવાનું
ખુ્યું હતું.ઘટનાની પોલીસને ાણ કરતાં પોલીસ પણ ઘટના ્થળ�
દોડી આવી હતી. બનાવને પગલે દહેજ ગામમાં શોકની લાગણી
�સરી જવા પામી છ�. પોલીસે �તકની લાશને પીએમ અથ� ભૂચ
િસિવલ હો�્પટલમાં મોકલી આ બનાવની વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.
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ભૂચમાં ક�િ�મ તળાવોમાં િવસિજ્ત �ીીની
�િતમા પી.ઓ.પી.ની હોવાથી પીગળી નહં
વહીવટી તં� હવે આ
પીઓપીની �િતમાનો
વૈઞાિનક ઢબે િનકાલ
કરશે

ભૂચ: ભૂચમાં લોકમાતા
નમ્દા મૈયાને �દૂિષત થતી
અટકાવવા માટ� દરવષ્ની જેમ આ
વષ� પણ ક�િ�મ ક��ડમાં �ીીની
�િતમાઓનું િવસજ્ન કરવામાં
આ્યું હતું. ઝાડ��રના નીલક�ઠ��ર
મહાદેવ મંિદરના ઘાટ ખાતે મા�
માટીની �ીીની �િતમાઓનું
િવસજ્ન કરવા દેવામાં આ્યું
હતું. ્યારે પાંચ ૂટ જેટલી મોટી
પીઓપીની મૂિત્ઓનું ઝાડ��ર હતું. �્ધાળ�ઓએ પણ તં�ની આ �ીી �િતમાઓને િવસ્ીત કરી ઢબે િનકાલ કરવાની કવાયત
ખાતે સાંઇ મંિદર પાસેના ક�િ�મ પહેલને આવકારી ઝાડ��ર સાંઇ હતી. આ ક�િ�મ ક��ડમાં િવસજ્ન વિહવટી તં� �ારા હાથ ધરવામાં
ક��ડમાં િવસજ્ન કરવાનું ન�ી કરાયું મંિદરની બાજુમાં ક�િ�મ ક��ડમાં કરાયેલી �િતમાઓનો વૈઞાિનક આવી હતી.

વડા�ધાન મોદીના ્વ્છતા પાઠ ભાજપ કાય્કરો થોડી
વારમાં જ ભૂલી ગયા, ્યાં ખાધું ્યાં જ કચરો ફ�્યો

સોનગઢ કોલેજમાં મતદાર કાડ� ચકાસણી
ક�્પ યોાયો
્યારા: મતદારોને સરળતા રહે તેમજ ષિત રિહત મતદાર યાદી
તૈયાર થાય તેવા આશયથી તા.૧લી સ્ટ�્બરથી ચાલી રહેલા
મતદારી યાદી ખાસ સંિષ્ત સુધારણા કાય્�મ અંતગ્ત તાપી
ી્લામાં પણ ષિતરિહત મતદારયાદી તૈયાર કરવાની કામગીરી
ચાલી રહી છ�. સોનગઢ કોલેજ ખાતે મતદાર કાડ� ચકાસણી અંગે
�ણ િદવસ ક�્પ કરી કોલેજના િવ�ાથ�ઓને મતદાર કાડ� ચકાસણી
માટ� �ો્સાિહત કરાયા હતા.

અનાવલ રેફરલ હો�્પટલમાં �સૂતાને
ધારાસ્ય મોહન ઢો�ડયાની રોકડ સહાય

અનાવલ: મહુવાની અનાવલ રેફરલ હો�્પટલમાં દાખલ દદ�ઓને
ધારાસ્ય મોહનભાઇ ઢો�ડયા, મે�ડકલ ઓ�ફસર ડો.�મોદ
ચૌધરીની ઉપ�્થિતમાં ફળ િવતરણ કરાયું હતું. ધારાસ્ય
મોહનભાઈએ હો�્પટલમાં �સૂિત અથ� આવેલી મિહલાઓને રોકડ
રકમ મદદ અથ� આપી હતી. આ કાય્�મને લોકોએ િબરદા્યો હતો.

સમ� તાપી િજ્લામાં સામા્ય વરસાદ :
ઉ્છલમાં સૌથી વધુ દોઢ �ચ પાણી પ�ું
્યારા: તાપી ી્લાનાં મુ્ય મથક ્યારા અને તેની આસપાસનાં
િવ્તારોમાં તા.૧૮મીની રા�ે ૮:૦૦ વા્યાની આસપાસ ભારે પવન
અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પ�ો હતો. તા.૧૯મી સ્ટ�્બર
ગુૂવારનાં રોજ સાંજે ૦૬:૦૦ કલાક� પૂરા થતા ચોવીસ કલાક
દરિમયાન ડોલવણ તાલુકામાં ૧૪ મીમી, સોનગઢ ૧૭ મીમી, વાલોડ
૧૪ મીમી, ઉ્છલ તાલુકામાં ૩૩ મીમી, િનઝરમાં ૦૨ મીમી, ્યારા
૧૫ મીમી, ક�કરમુ્ડા ૦૫ મીમી વરસાદ નંધાયો છ�. િજ્લામાં
ચાલુ ચોમાસાની િસઝન દરિમયાન તાલુકાવાર અ્યાર સુધીમાં
સોનગઢ ૧૯૫૬ મીમી, ઉ્છલ ૧૩૪૬ મીમી, િનઝર ૧૩૫૧ મીમી,
વાલોડ ૧૮૨૩ મીમી, ્યારા ૧૯૨૯ મીમી, ડોલવણ ૧૯૯૮ મીમી અને
ક�કરમુંડા ૧૧૯૩ મીમી વરસાદ નોધાયો છ�. આજે સાંજે ૦૬:૦૦
વા્યે ઉકાઈ ડ�મની સપાટી ૩૪૨.૬૩ ૂટ રહેવા પામેલ છ�. ઇન્લો
૯૨,૧૬૯ ્યુસેક ્યારે આઉટ્લો ૨૨,૩૨૪ ્યુસેક નંધાયો હતો.

રાજપીપળા : સરદાર સરોવર નમ્દા બંધની 138.68 મીટરની ઐિતહાિસક સપાટી પહંચતા
ક�વ�ડયા ખાતે પીએમ મોદી 17મી સ્ટ�્બરે નમ્દા િનરના વધામણા કરવા આવી પહં્યા હતા
.દરિમયાન એમણે ્યાંાહેર સભા પણ સંબોધી હતી. આ સભામાં ભાજપના 10 હાર જેટલા
કાય્કરો ઉપ�્થત રયા હતા. એ સભામાં એમણે ્વ્છતાનો સંક્પ લેવડા્યો હતો. આ
કાય્કરોને અને આમ જનતાને ક�વ�ડયા હેિલપેડ િવ્તારમાં ૂડ-પેક�ટ આપવામાં આ્યા. આ
લોકોએ ૂડ-પેક�ટ ખાધા બાદ ્યાં જ કચરો ફ�કીને જતા રયા, થોડી જ વારમાં ્યાં હેિલપેડ
�ાઉ્ડ પર ગંદકીનો ઢગલો થઈ ગયો. વડા�ધાન મોદીએ ભણાવેલા ્વ્છતાના પાઠ તેઓ થોડી
વારમાં જ ભૂલી ગયા. મોદીએ ભાજપ કાય્કરોને આપેલી િશખાણમ “શેઠની િશખામણ ાંપા સુધી”
એ કહેવતને સાથ્ક પુરવાર કરી હતી.

માંડવીના મોટીચેર
તળાવમાંથી
અા્યા યુવાનની
લાશ મળી
તરસાડા : માંડવીના મોટીચેર
ગામે આવેલા અુમથક પાવર
્લાનના તળાવમાંથી ગુૂવારે
સવારે કોઈ અા્યા યુવાનની
લાશ મળી આવતા ચકચાર
મચી જવા પામી હતી. આ
બાબતે અુમથકના સી.આઇ.
એસ.એફ (CISF)ના સંજયક�માર
રામચરણ બડાઈક� ( મૂળ ,રહે
-ઝારખંડ)એ માંડવી પોલીસને
ાણ કરતા પોલીસે ઘટના્થળ�
પહંચીને લાશને કબજે લીધી
હતો. �તકની �મર આશરે ૩૦
થી ૩૫ વષ્ની જણાય છ�. માંડવી
પોલીસે ગુનો નંધી તપાસ હાથ
ધરી હતી.

ઝઘ�ડયામાં બોરડી કાપી
ર્તામાં નાંખવા બાબતે
ભાઈઓ બાખ�ા:
ચાર સામે ફ�રયાદ

ઝઘ�ડયા: ઝઘ�ડયા તાલુકાના મોરણ
ગામે રહેતા રમેશભાઈ ગંભીરભાઈ
વસાવા મજૂરી અને પશુપાલન
કરી પ�રવારનું ગુજરાન ચલાવે છ�.
રમેશનો મોટો ભાઈ �કરણ તેની
બાજુમાં જ રહે છ�. રમેશ અને
તેમની પ્ની કિપલા ઢોર ચરાવી
ઘરે આ્યાં હતાં. ્યારે મોટો ભાઈ
�કરણ તેમના ઘરની સામે આવેલી
બોરડી કાપી ર્તામાં નાંખતો હતો.
આ બાબતે રમેશે �કરણને કયું
હતું ક�, બોરડી કાપી ર્તામાં ક�મ
નાંખો છો? આમ કહેતાં જ �કરણે
ધા�રયાનું પુ્થુ કાંડાના ભાગે મારી
દીધું હતું. અને રમેશને ઢીકાપાટ�નો
માર મારવા લા્યો હતો. આ વખતે
�કરણના છોકરા પંકજ, પરેશ,
સંદીપે પણ ઘરમાંથી બહાર આવી
તેના કાકા રમેશને માર માય� હતો.
જેથી પિતને મારથી બચાવવા આવેલાં
કિપલાબેનને પણ તેના ભ�ીા પરેશે
તેના હાથમાંની લાકડી પગમાં મારી
ઇા પહંચાડી હતી. આ ચારેયે
ગાળો બોલી ાનથી મારી નાંખવાની
ધમકી પણ આપી હતી. આ બનાવમાં
ઈા�્ત રમેશભાઈને પુ�વધૂ અિવધા
સીએચસી પર �ાથિમક સારવાર માટ�
લઇ ગઈ હતી. ્યાંથી વધુ સારવાર
માટ� ભૂચ િસિવલ હો�્પટલ લઇ
જવાયો હતો. આ બાબતે રમેશ ગંભીર
વસાવાએ તેના મોટા ભાઈ �કરણ
ગંભીર વસાવા, ભ�ીા પંકજ �કરણ
વસાવા, પરેશ �કરણ વસાવા અને
સંદીપ �કરણ વસાવા િવરુ� ઝઘ�ડયા
પોલીસ મથકમાં ફ�રયાદ નંધાવી હતી.

અરબી સમુ�ના �કનારે દહેજ ગામનો શુ� પાણીનો સંક્પ

દહેજનું તળાવ નયનર્ય બનાવવા
અદાણી ક�પનીએ ૂ.૪૦ લાખ ફાળ્યા

અંદાજે ૩૫ હારની
વ્તી ધરાવતા
દહેજમાં ભિવ્યમાં
્પોટ�સ કો્્લે્સ
બનાવવાનું આયોજન

પાનોલી: અરબી સમુ�ના
�કનારે દહેજનું તળાવ પાણી
સં�હ કરે એ માટ� દહેજની
અદાણી ક�પનીએ સીએસઆર
ફ�ડમાંથી ૂ.૪૦ લાખ �ામ
પંચાયતને ફાળ્યા હતા.
દહેજ ગામમાં સંદય્શીલ
તળાવ બના્યા બાદ ગામ
માટ� એક નવી રોનક ઉભી
થશે. અંદાજે ૩૫ હારની
વ્તી ધરાવતા દહેજમાં
અદાણી ક�પનીએ દહેજ તળાવ
આધુિનક બનાવીને પાણીના

�વાહને અડકાવી તેનો સં�હ
થાય એવા �ામ પંચાયત
�ારા પગલાં લેવા માં�ા છ�.
આ �સંગે તાજેતરમાં દહેજ
�ામ પંચાયતના સરપંચ
જયદીપિસંહ રણા, દહેજ
અદાણી પોટ�ના બી.ી.
ગાંધી સિહતના આગેવાનો
ઉપ�્થત રયા હતા. સરપંચ
જયદીપિસંહ રણાએ જણા્યું
હતું ક� આવતીકાલનું દહેજ
ડ�વલપમે્ટ કરીને હાઇટ�ક
િવલેજ બનાવવાનો અમારો
�યાસ હશે. ભિવ્યમાં
્પો્સ્ કો્્લે્સ, નવી
હાઇ્ક�લોના ઓરડા બનાવીને
સુિવધાથી સજ કરવાનો
અમારો �યાસ હશે. જેમાં
ઉધોગ જગતનો સહયોગ
હંમેશા મળતો રહેશે.

બગુમરા પાસે કારની
ટ�રથી બાઈક
સવારનું મોત, તેના
િમ�ને ઈા

પલસાણા : સુરત િજ્લાના
પલસાણા તાલુકાનાં બગુમરા
ગામની સીમમાં આવેલી
એકોર
ક�પનીની
સામે
બારડોલીથી કડોદરા રોડ ઉપર
પૂરઝડપે પસાર થતી �ેઝા કાર
નંબર ીજે-5-જેઆર-3395ના
ચાલક� એક મોટરસાઇકલ
નંબર ીજે-5-એચડી-6827ને
અડફ�ટમાં લેતા ગંભીર
અક્માત સા્યો હતો. આ
અક્માતમાં મોટરસાઇકલ
પર સવાર િવ્ુ િદલીપિસંહનું
ઘટના ્થળ� મોત નીપજયું
હતું. ્યારે અિમતક�માર
જય�સાદિસંગને
ગંભીર
ઇા પહંચતા સારવાર માટ�
હો�્પટલમાં
ખસેડવામાં
આ્યો હતો. બનાવ અંગે
પલસાણા પોલીસે ગુનો નંધી
આગળની તપાસ હાથ ધરી છ�

િતલકવાડાના ગંભીરપુરા ગામમાં દીપડો ઘૂસી
આ્યો: બે બકરાંનો િશકાર કરતાં લોકોમાં ફફડાટ

દીપડો જે સમયે
�ાટ્યો તે સમયે
વરસાદ પડતો હોવાથી
ગામમાં અંધારપટ
છવાયો હતો

રાજપીપળા : નમ્દા િજ્લાના
િતલકવાડા તાલુકામાં આવેલા
ગંભીરપુરા ગામમાં દીપડો આવી
ચઢી ગામના બે બકરાનો િશકાર
કરતાં �ામજનોમાં ફફડાટ
ફ�લાયો છ� .
િતલકવાળાના ગંભીરપુરા

ફોટો
ગામે ગત રા�ે એક દીપડો
િશકારની શોધમાં ગામમાં
ધુસી આ્યો હતો, એ સમયે
ભારે વાવાઝોડા અને ગાજવીજ
સાથે વરસાદ પડવાના કારણે
િવજળીઓ ગુલ થઈ હતી જેથી
ગામમાં લાઈટો બંધ હતો.

અંધારામાં દીપડો મુ્યમાગ્ પાસે
આવેલા નગીનભાઈ લાલીભાઈ
ભીલના મકાનના કો�ઢયામા ધુસી
જઈ બાધેલા બે બકરાને ફાડી
ખાધા હતા. આ બાબતની ાણ
થતાં બકરાના માિલક� બુમરાણ
મચાવતા દીપડો ્યાંથી નાસી
છ��ો હતો ્યારબાદ સ�ગ
બનાવ અંગેની વન િવભાગના
અિધકારીઓને ાણ કરતા તેઓ
ઘટના ્થળ� દોડી આ્યા હતા.
વન િવભાગ વહેલી તક� ્યાં
પાજંરુ મુકીને િદપડાને જ્બે કરે
એવી લોકોની માગણી છ�.

પલસાણા પાસેની ટાયરની દુકાનમાંથી
2.83 લાખનાં 41 ટાયર ચોરાયાં

ત્કરોએ
ક�રયાણાની દુકાનને
પણ િનશાન બનાવી

ચોરી થઈ તેના 100
મીટરે જ પોલીસ હોય છ�
પલસાણા. પલસાણા ચાર
ર્તા નીક આવેલ એક
ટાયરની અને ક�રયાણા ની
દુકાન માં ગત રા�ે કોઈ
અાણીયા ત્કરો �ારા
દુકાન નું તાળ�� તોડી ટાયર
ની દુકાન માંથી 2.83 લાખ
ના ટાયર ની ચોરી કરી
નાસી ગયા હતા જયારે
ક�રયાણા ની દુકાન માંથી
પણીવન જૂ�રયાત નો
સમાન ની ચોરી કરવામાં
આવી હતી
પલસાણા
ચારર્તા
નીક મિલક એપોલો ટાયર
નામની દુકાન આવેલી
છ� ્યાં ગત રા�ે ત્કરો
ચોરી કરવાના ઇરાદે કોઈ
ટ�્પો જેવું મોટ�� વાહન લઈને
�ાટ્યા હતા. ત્કરોએ

દુકાનનું શટલનું તાળ��
તોડી દુકાનમાંથી ૂા. 2.83
લાખના 41 ટાયર ઉઠાવી
ગયા હતા ્યાર બાદ
નીકમાં આવેલી અ�વાલ
ક�રયાણા ્ટોરની દુકાનનું
પણ તાળ�� તોડી તેમાંથી
િસગારેટ- ગુટકા ઉપરાંત
ીવન જૂ�રયાતની ચીજ
વ્તુઓ પણ ચોરી ગયા
હતા આ બનાવ અંગે
પલસાણા પોલીસે મિલક
ટાયરના મિલક આિસફ
મુમતાજ મલેક (રહે વે્મા)
ની ફ�રયાદ લઈ વધુ તપાસ
પલસાણા પોલીસ કરી રહી
છ�.
ચંકાવનારી વાત એ
છ� ક�, ્યાં ચોરી થઈ તેના
થોડા અંતરે જ રોજ નાઈટ
શીપમાં પોલીસ કમ� સાથે
હોમગાડ� અને ી.આર.ડી
ના માણસો ફરજ બાવે
છ� તેમજ ચાર ર્તા પાસે
પોલીસ પે�ોિલંગ કરે છ�.
તેઓ ક�વી ફરજ બાવે છ�.
તે આ ઘટના પરથી અંદાજ
આવી ાય છ�.

ઝઘ�ડયાની કોહલર ઈ�્ડયા ક�પનીમાં કામ
કરતાં બે કામદારો િપતળની �ટો ચોરી ગયા

ઝઘ�ડયા:
ઝઘ�ડયા
ીઆઈડીસીના ્લોટ નં.
૮૨૮માં કાય્રત કોહલર
ઇ�્ડયા િલિમટ�ડ ક�પની
સીરામીક ક�પની છ� અને
સેનેટરી વેરનું ઉ્પાદન
કરે છ�. બુધવારે ક�પનીમાં
પદમ ધનબહાદુર શાહી
િસ્યુ�રટીની ફરજમાં હતો.
બપોરના ૧.૩૦ વા્યાના
ગાળામાં ક�પનીમાં લેબર
તરીક� કામ કરતા િવદુર
વસાવા અને અજય વસાવા
ચોરી છ�પીથી ક�પનીમાં કામ
માટ� લાવવામાં આવેલી
િપતળની પાંચ �ટો લઇ જતા
જણાયા હતા. િસ્યુ�રટી

પદમ તેમની પાછળ દો�ો
હતો ્યારે બને ચોર ઈસમો
�ટો ક્પાઉ્ડમાં નાખી
ક�પનીની દીવાલ ક�દી નાસી
ગયા હતા. આશરે ૩૩.૫
કી.�ા.ની �ટો ક�પનીઝ લેબર
�ારા ચોરી કરવાનો �યાસ
કરતા આ બાબતે િસ્યુ�રટી
પદમે ક�પનીના આિસ્ટ્ટ
મેનેજર સતીશ નમ્દે�ર
પાંડ�ને ાણ કરી હતી. ક�પની
મેનેજર �ારા (૧) િવદુર
હ�રિસંગ વસાવા (૨) અજય
ઉમેદ વસાવા (બંને રહેવાસી
ભોજપુર તા. ઝઘ�ડયા) િવૂ�
ઝઘ�ડયા પોલીસ મથકમાં
ફ�રયાદ નંધાવી છ�.

વાિલયાની ક�પનીના પા�ક�ગમાં કારનો
કાચ તોડી રોકડા બે લાખની ચોરી

વાિલયા : અંકલે�રના
ગડખોલની �મુખ પાક�
સોસાયટીમાં રહેતા અને
વાિલયાના કંઢ ગામ પાસે
આવેલી ગુજરાત ગા�ડ�યન
ક�પનીમાં �ોડ્શન કોડીનેટર
તરીક� ફરજ બાવતા
અનીલ રાજપૂત અંકલે�ર
ીઆઇડીસીમાં
આવેલી
એચડીએફસી બે્કમાં પોતાના
ખાતામાંથી ૂિપયા બે લાખ
ઉપાડીને એક ્લા�્ટકની
બેગમાં મૂકી પોતાની અ�ટ�કા
કારના ડ�શબોડ�ના ખાનામાં
મૂકી તેઓ ગુજરાત ગા�ડ�યન

ક�પનીમાં આ્યા હતા અને
કાર ક�પનીના પા�ક�ગમાં
પાક� કરી ફરજ પર ગયા
હતા. દર્યાન બે અા્યા
ઈસમો આવી તેઓની કારના
દરવાાનો કાચ તોડી
ડ�શબોડ�ના ખાનામાં મુક�લા
રોકડા ૂિપયા બે લાખની
બેગની ચોરી કરી ફરાર
થઇ ગયા હતા. આ અંગેની
ાણ અનીલ રાજપૂતને થતા
તેઓએ વાિલયા પોલીસ
મથકમાં ફ�રયાદ નોધાવી
હતી. પોલીસે ગુનો નંધી વધુ
તપાસ હાથ ધરી છ�.

