
ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, વડોદરા૪ બુધવાર ૨૫ જાન્ુઆરી, ૨૦૨૩

નડિયાદમાં આગામી પૂનમના 
અવસરે ભવય લોકમેળો 
યોજાનાર છે. પારસ સક્કલથી 
શરૂ થઈ છેક બસ સ્ેનિ 
સુધી વવવવધ સ્ોલ અને 
મો્ા ગ્ાઉનિમાં રાઈડસનું 
આયોજન થવાનું છે. તયારે 
પારસ સક્કલ પાસે ઈપકોવાલા 
હોલના કમપાઉનિમાં હાલ 
રાઈડસ અને સ્ોલ ઉભા 
કરવાની કામગીરી ચાલી 
રહી છે. કોરોનાકાળ બાદ 
હજુ સુધી એકપણ વર્ષે 
મેળાની પહેલા જેવી રંગત 
જામી નથી. તયારે આ વર્ષે 
કોરોનાનું જોર ઘ્તા ભવય 
લોકમેળો યોજાય, તેવી 
શકયતાઓ છે. જેના પગલે 
નડિયાદ અને ખેિા વજલલા 
સવહત ચરોતરના પ્રજાજનો 
આ મેળાને મહ્ાવા મા્ે 
થનગની રહ્ા છે.

નડડ્ાદિાં િાઘી રૂનિના િેળા રૂવવે રાઈડ્સ અને સ્ોલ બાંધવાનું શરૂ

લગ્ન કરવાની લાલચ આપી ભગાડી ગયા બાદ દુષકર્મ ગુજાયુું 
(પ્રતિતિતિ) આણંદ િા.24

આણંદિા અડાસ ગામમાં રહેિા 
શખસે એક સગીરાિે લગિ કરવાિી 
લાલચ આપી ભગાડી ગયા બાદ િેિા 
પર દૂષકમ્મ ગુજાયુું હિું. આ કેસમાં 
કોર્ટે િેિે કસુરવાર ઠેરવી આજીવિ 
કેદિી સજા અિે રૂ.22 હજારિો દંડ 
ફર્કાયયો હિો. જયારે ભોગ બિિારી 
કકશોરીિે પાંચ લાખ વળિર િરીકે 
ચુકવવાિો પણ આદેશ કયયો હિો. 

અડાસ ગામિા ર્ેકરા ઘરોકડયા 
તવસિારમાં રહેિા સંજય રમણભાઈ 
ગોહેલ (ઉ.વ.24)એ 5મી 
એતપ્રલ,2021િા રોજ એક 14 વર્મિી 
સગીરાિે પ્રેમજાળમાં ફસાવી િેિે 
લગિ કરવાિી લાલચ આપી ભગાડી 
ગયો હિો. બાદમાં િેિે અલગ 
અલગ હોર્લમાં લઇ જઇ િેિા વર 
દુષકમ્મ ગુજાયુું હિું. બીજી બાજુ ઘરેથી 
કકશોરી ગુમ હોવાથી િેિા વાલીઓ 
તચંતિિ બિી ગયાં હિાં. સગા સંબંિી 
અિે તમત્ોિે તયાં િપાસ કરવા છિાં 
મળી આવી િહિી. દરતમયાિમાં 
અડાસિો સંજય ગોહેલ જ ભગાડી 

ગયો હોવાિું જાણવા મળિાં િેઓ 
પોલીસ સર્ેશિ પહોંચયાં હિાં. આ 
અંગે તવદ્ાિગર પોલીસે સંજય રમણ 
ગોહેલ તવરૂદ્ધ ગુિો િોંિી િપાસ હાથ 
િરી હિી. બાદમાં 20મી જુલાઇ,21િા 
રોજ સંજયિે શોિી િરપકડ કરી હિી. 
વિુ પુછપરછ કરી પુરાવા એકત્ કરી 
કોર્્ટમાં ચાજ્મશીર્ રજુ કરી હિી. જયારે 
સંજય ગોહેલિે જયુડીશયલ કસર્ડીમાં 
મોકલી આપયો હિો. 

આ કેસમાં સરકારી વકકલ જે. 
એસ. ગઢવીએ િારિાર રજુઆિ કરી 
હિી. જયારે 13 સાક્ી, 27 દસિાવેજી 
પુરાવા રજુ કયાું હિાં. જેિા પગલે 

કોર્ટે સંજય રમણ ગોહેલિે પોકસો 
કલમ 6િા ગુિામાં કસુરવાર ઠેરવીિે 
આજીવિ કેદિી સજા અિે રૂ.10 
હજારિો દંડ ફર્કાયયો હિો. જો દંડ 
િ ભરે િો વિુ આઠ માસિી સાદી 
કેદિી સજા પણ ફરમાવી હિી. આ 
ઉપરાંિ કલમ 363માં ત્ણ વર્મિી 
સખિ કેદિી સજા િથા રૂ.5 હજારિો 
દંડ. જો દંડ િ ભરે િો વિુ ત્ણ 
માસિી સાદી કેદ અિે કલમ 366માં 
સાિ વર્મિી સખિ કેદિી સજા અિે 
રૂ.7 હજારિો દંડ. જો દંડ િ ભરે િો 
વિુ ચાર માસિી સાદી કેદિી સજાિો 
હુકમ કયયો હિો. 

સગીરા પર દુષ્કર્મ ્કરનાર અડાસના 
યુવ્કને આજીવન ્કેદની સજા ફટ્કારાઈ

ધિકીઓથી ડરી ગ્ેલી િમિલા રોતાનું ઘર 
લખી આરવા રણ તૈ્ાર થઈ ગઈ િતી
નૈનાબેને દોઢ લાખની સામે વયાજખોર કેતન પંચાલને રોકિા રૂ.1,85,000 
તેમજ સોનાનું મંગળસુત્ર મળી કુલ રૂ.2,65,000 જે્લી રકમ ચુકવી હતી. 
તેમછતાં વયાજખોર કેતને 15,50,000 રૂવપયા બાકી કાઢાં હતાં અને આ 
રકમની વસુલાત મા્ે નૈનાબેનને અવારનવાર ફોન કરી ધમકીઓ આપતાં 
હતાં. જેથી િરી ગયેલાં નૈનાબેને પોતાનું મકાન વયાજખોર કેતનભાઈને 
લખી આપવાની તૈયારી પણ દશાશાવી હતી. પરંતુ, વયાજખોરે તારા મકાનની 
ડકંમત મારા નાણાં જે્લી આવી શકે તેમ નથી. એ્લે મારે મકાન જોઈતું 
નથી તેમ કહી રોકિા રૂવપયાની માંગણી કરી હતી.

વયાજખોરે રહિલા પાસે ~ 1.50 
લાખની સારે 15.5 લાખ રાંગયાં 
વ્યાજપેટે રોકડા 1.85 લાખ તેરજ સોનાનું રંગળસુત્ર રળી કુલ 2.65 લાખ ચુકવયાં
(પ્રતિતિતિ) િકડયાદ, િા.24

િકડયાદિા વયાજખોરે એક તવિવા 
મતહલાિે માતસક 10 ર્કાિા વયાજે 
1,50,000 રૂતપયા આપયાં બાદ 
મતહલા પાસેથી રોકડ િેમજ સોિાિું 
મંગળસુત્ મળી કુલ રૂ.2,65,000 
રૂતપયાિી વસુલાિ કરી હિી. જે બાદ 
મતહલાએ વયાજ ચુકવવાિું બંિ કરી 
દેિાં વયાજખોરે વયાજિું વયાજ ગણી 
કુલ રૂ.15,50,000 બાકી  કાઢાં હિાં. 

િકડયાદમાં એસ.આર.પી કેમપિી 

સામે આવેલ જલારામ પાક્ક સોસાયર્ીમાં 
રહેિાં િૈિાબેિ સુરેશચંન્દ્ર પંડ્ાિા 
પતિિું સિ 2013 માં અવસાિ થયું 
હિું. જે બાદ ઘરિી િમામ જવાબદારી 

િૈિાબેિિા માથે આવી ગઈ હિી. 
છએક વર્મ અગાઉ પુત્િા લગિ માર્ે 
િૈિાબેિિે બે ભાગમાં દોઢ લાખ રૂતપયા 
ઘર િજીક રહેિાં કેિિ િારણ પંચાલ 

પાસેથી માતસક 10 ર્કાિા વયાજે લીિાં 
હિાં. િૈિાબેિ એકાદ મતહિો વયાજ 
ચુકવી િ શકે િો કેિિભાઈ બીજા 
મતહિે વયાજિું વયાજ પણ વસુલિાં 
હિાં. િૈિાબેિે બે િબક્ામાં લીિેલાં 
કુલ રૂ.1,50,000 િી સામે રૂ.1,85,000 
રૂતપયા કેિિભાઈિે ચુકવયાં હિાં. 
જે બાદ આતથ્મક સંકળામણિે કારણે 
િૈિાબેિ વયાજ ચુકવી શકયાં િ 
હિાં. દરતમયાિ કેિિભાઈએ વિુ 
15,50,000 બાકી કાઢાં હિાં અિે આ 
રકમિી વસુલાિ માર્ે મારી િાંખવાિી 
િમકીઓ આપી હિી. કેિિભાઈિા 
ત્ાસથી કંર્ાળેલા િૈિાબેિે આખરે આ 
મામલે િકડયાદ રૂરલ પોલીસમથકમાં 
ફરીયાદ આપી હિી.

રસ્યામયાં આવવા જવા બાબતે રાથાકૂટ ચાલતી હતી 
(પ્રતિતિતિ) આંકલાવ િા.24

આંકલાવ િાલુકાિા અંબાલી 
ચોકડી તવસિારમાં રસિામાં આવવા 
જવા બાબિિી રીસ રાખી ત્ણ 
શખસે વૃદ્ધ પર હુમલો કયયો હિો. 

આંકલાવિા અંબાલી ચોકડી 
તવસિારમાં રહેિા દેવાભાઈ બુિાભાઈ 
રાઠોડ ખેિી કરે છે. િેમિા તદકરા 
ઘિશયામ સાથે રહે છે. િેમિા 
પડોશમાં રમણ ભઇલાલ રાઠોડ 
પકરવાર સાથે રહે છે. દરતમયાિમાં 
22મીિા રોજ સાંજિા ચારેક 
વાગયાિા સુમારે દેવાભાઈ ઘરેથી 
ખેિરમાં જવા તિકળયાં હિાં અિે 

રમણભાઈિા ઘર પાસેથી પસાર 
થિાં હિાં. િે વખિે રમણભાઈએ 
િેમિે ઉભા રાખી િમારે આ રસિેથી 
જવાિું િથી. િેમ કહી અપશબદ 
બોલી ઝઘડો કયયો હિો. આ ઝઘડામાં 
િેમિું ઉપરાણં લઇ જયંતિ ભાઇલાલ 
રાઠોડ, અલપેશ રમણ રાઠોડ દંડો 
લઇ દોડી આવયાં હિાં અિે હુમલો 
કયયો હિો. જેમાં દેવાભાઈિે માથામાં 
ઇજા પહોંચી હિી. જોકે, બુમાબુમ 
કરિાં િેમિા પકરવારજિો દોડી 
આવયાં હિાં. આથી, રમણ તયાંથી 
જિો રહ્ો હિો. જોકે, િેઓએ જિા 
જિા િમકી આપી હિી. આ અંગે 
આંકલાવ પોલીસે રમણ ભાઇલાલ 
રાઠોડ, જયંતિ ભઇલાલ રાઠોડ અિે 
અલપેશ રમણ રાઠોડ (રહે.અંબાલ) 
સામે ગુિો િોંિી વિુ િપાસ હાથ 
િરી છે.

આં્કલાવરાં રસ્ા રુદ્ે વૃદ્ધ 
પર ત્રણ શખસનો િુરલો

ભત્રીજાને રાેબાઈલ રરવા આપયા તે દરમયાન ગુર થયાે
(પ્રતિતિતિ) આણંદ િા.24

ઉમરેઠિા પાિેિર સાડીિી દુકાિ 
િીચેથી િકડયાદિા વયકકિિો 
મોબાઇલ ચોરાયો હિો. આ અંગે 
ઉમરેઠ પોલીસે ગુિો િોંધયો હિો. 

િકડયાદિા મિુપુરી એપાર્્ટમેન્ર્ પાસે 
રહેિા રીપલ પિુભાઈ કંસારા ર્ેકસર્ેક 
ઇન્ડીયા પ્રા. લીમીર્ેડમાં ફરજ બજાવે 
છે. િેઓ 17મી ઓકર્ોબર,2020માં 
મોબાઇલ રૂ.16,500 ખરીદ્ો હિો. 
િેઓ 18મી જાન્યુઆરી,23િા રોજ 
િેમિા િાિા ભાઈ િીરેિિા પકરવાર 
સાથે ઉમરેઠિા કંસારા બજાર ખાિે 
મામાિા ઘરે સામાજીક પ્રસંગમાં 

આવયાં હિાં. િેઓ જમી પરવારીિે 
ઉમરેઠ પંચવર્ી ખાિે પાિ મસાલાિા 
ગલલે ગયા હિા. જોકે, ગલલો બંિ 
હોવાથી િેઓ વેપારીિી રાહ જોિા 
હિાં અિે પાિેિર સાડીિી દુકાિિી 
િીચે આવેલી બંિ દુકાિિા ઓર્લા 
પર બેઠા હિા. આ સમયે ભત્ીજાિે 
મોબાઇલ રમવા આપયો હિો. જોકે, 
થોડીવારમાં વેપારીએ ગલલો ખોલિા 
સૌ પાિ ખાઈ તયાંથી તિકળયાં હિાં. 
જોકે, કંસારા બજાર િરફ જિા હિા 
િે વખિે રૂપ મંગલમ શો રૂમ આગળ 
જિાં રસિામાં ભત્ીજા પાસે મોબાઇલ 
િ હિો. આથી, ઓર્લા પર ગયાં 
હિાં. પરંિુ ફોિ તયાં જોવા મળયો 
િહિો. આ અંગે ઉમરેઠ પોલીસે ગુિો 
િોંિી િપાસ શરૂ કરી છે.

ઉરરેઠની દુ્કાન પાસેથી  
ગઠઠયો રોબાઇલ લઇ ગયો

શ્રધ્યાળુઓ લલફટરાં બેસી સરળતાથી રંદદરના ઘુમરટરાં પહોંચી, ભગવાનના દર્મન કરી રકરે
(પ્રતિતિતિ) ડાકોર, િા.22

ડાકોરમાં આવેલ શ્ી રણછોડરાયજી મંતદરમાં તવકલાંગ િેમજ 
વૃધિ શ્ધિાળુઓ સરળિાથી ઘુમમર્માં જઈ દશ્મિ કરી શકે િે હેિુસર 
તલફર્િી સુતવિા શરૂ કરવામાં આવી છે. 

ખેડા તજલલાિા સુપ્રતસધિ યાત્ાિામ ડાકોરમાં આવેલ રાજાતિરાજ 
શ્ી રણછોડરાયજી મંતદરમાં દરરોજ હજારોિી સંખયામાં શ્ધિાળુઓ 
દશ્મિાથથે આવિાં હોય છે. જેમાં તવકલાંગ િેમજ વૃધિ શ્ધિાળુઓિો 
પણ સમાવેશ થાય છે. આવા તવકલાંગ િેમજ વૃધિ શ્ધિાળુઓિે 
મંતદરમાં પ્રવેશ કયાું બાદ ભગવાિિા દશ્મિ કરવા માર્ે પગતથયા 
ચઢવામાં ભારે હાલાકી પડિી હિી. વૃધિોિે પગતથયા ચઢવા માર્ે 
અન્યિા સહારાિી જરૂર પડિી હિી. િો વળી તવકલાંગોિે ઉંચકીિે 
પગતથયા ચઢાવવાિી િોબિ આવિી હિી. તયારે, આવા વૃધિ અિે 
તવકલાંગ શ્ધિાળુઓિે દશ્મિ કરવામાં પડિી હાલાકી દૂર થાય િે 
હેિુસર મંતદરમાં કોર્િા દરવાજાિી સામે તલફર્ બિાવવામાં આવી 
છે. રતવવારિા રોજ મંતદરિા ભંડારી મહારાજિા હસિે આ તલફર્ 
તવકલાંગ અિે વૃધિ શ્ધિાળુઓ માર્ે ખુલલી મુકવામાં આવી હિી. આ 
તલફર્િા માધયમથી હવે મંતદરમાં તવકલાંગ િેમજ વૃધિ શ્ધિાળુઓ 
પણ સરળિાથી ભગવાિ સન્મુખ ઘુમમર્માં પહોંચીિે દશ્મિ કરી 
શકશે.

ડાકોર િંમદરિાં મવકલાંગો - વૃધધો િા્ે મલફ્ની ્સુમવધા શરૂ કરાઈ

વીજ ચોરી કરનારા ઘર વપરારના ગ્ાહકો પાસેથી 2.95 કરોડ વસૂલ કરાયા
(પ્રતિતિતિ) િકડયાદ, િા. 24

વીજ કંપિી દ્ારા ગ્ામય પરા 
તવસિારિે જયોતિ ગ્ામય યોજિા 
હેઠળ આવરી લઈ 24 કલાક વીજ 
પ્રવાહ પૂરો પાડવામાં આવે છે. તયારે 
ઘણા સમયથી રોતજંદા વપરાશ માર્ે 
વીજ ચોરીિું પ્રમાણ વિી રહ્ું છે. વીજ 
કંપિીિી વીજીલન્સ ર્ીમ દ્ારા વર્મ 
2022માં ખેડા તજલલામાં ગેરકાયદે 
વીજ પ્રવાહ મેળવી વીજ ચોરી કરિાં 
ઘર વપરાશિા 2727 જોડાણો ઝડપી 
પાડી 2.95 કરોડિી માિબર રકમિી 
વસુલાિ કરવામાં આવી હિી.

વીજ કંપિી દ્ારા ઘર વપરાશ, 
ઔદ્ોતગક, ખેિી તવરયક િેમજ 
કોમતશ્મયલ હેિુ માર્ે વીજ જોડાણ 
આપવામાં આવે છે. જેમાં વીજ કંપિી 
દ્ારા શહેરી તવસિારિી જેમ ગામડા 
િેમજ પરા તવસિારમાં જયોતિ ગ્ામય 
યોજિા હેઠળ લાખોિા ખચથે િવી 
વીજ લાઈિો િાખી 24 કલાક વીજ 
પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. 

આવી જ રીિે ખેડૂિોિે સૂયયોદય 
યોજિા હેઠળ તદવસે વીજ પ્રવાહ 
આપવામાં આવી રહ્ો છે.આમ છિાં 
ઘણા લોકો વીજ લાઈિ સાથે ચેડાં કરી 
ડાયરેકર્ વીજળી મેળવી વીજ વપરાશ 
કરિા હોય છે, િો ઘણાં ગ્ાહકો 
વીજ મીર્ર સાથે છેડછાડ કરી વીજ 
વપરાશ બચાવવા િુસખા અપિાવિા 
હોય છે. િો અમુક સથળે વીજ ચોરી 

માર્ે કમમીઓિી કતથિ સંડોવણી 
પણ જવાબદાર હોય છે. આમ વીજ 
લાઈિમાંથી ગેરકાયદેસર વીજ પ્રવાહ 
મેળવી વીજ ચોરી કરવાિા બિાવો 
વિી રહ્ા છે. જેથી વીજ કંપિીિા 
ભારે િુકસાિ થઈ રહ્ું છે. વીજ 
કંપિી દ્ારા વીજલન્સ તવભાગિી 
ર્ીમ દ્ારા દરોડો પાડી વીજળીિી 
ચોરી ઝડપી પાડવામાં આવે છે. 
આવી જ રીિે મધય ગુજરાિ વીજ 
કંપિીિી ર્ીમ દ્ારા ખેડા તજલલામાં 
વર્મ 2022માં જાન્યુઆરીથી કડસેમબર 
દરતમયાિ દરોડા પાડી વીજ ચોરી 
કરિા ઘર વપરાશિા 2727 વીજ 
જોડાણ ઝડપી પાડવામાં આવયા હિા. 
વીજ ચોરી કરિા ઝડપાયેલા ગ્ાહકો 
પાસેથી 2.95 કરોડ વસૂલ કરવામાં 
આવયા છે.

ખેડારાં અઢી િજાર ગ્ાિ્કો 
વીજ ચોરી ્કર્ાં પ્કડાયાં 


