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ડાકોરમાં આવેલ શ્રી 
રણછોડરાયજી મંતિરમાં તવકલાંગ 
િેમજ વૃધિ શ્ધિાળુઓ સરળિાથરી 
ઘુમમટમાં જઈ િર્શિ કરરી રકે િે 
હેિુસર તલફટિરી સુતવિા રરૂ 
કરવામાં આવરી છે. 

ખેડા તજલલાિા સુપ્રતસધિ 

યાત્ાિામ ડાકોરમાં આવેલ 
રાજાતિરાજ શ્રી રણછોડરાયજી 
મંતિરમાં િરરોજ હજારોિરી 
સંખયામાં શ્ધિાળુઓ િર્શિાથથે 
આવિાં હોય છે. જેમાં તવકલાંગ 
િેમજ વૃધિ શ્ધિાળુઓિો પણ 
સમાવેર થાય છે. આવા તવકલાંગ 
િેમજ વૃધિ શ્ધિાળુઓિે મંતિરમાં 
પ્રવેર કયાાં બાિ ભગવાિિા 
િર્શિ કરવા માટે પગતથયા 
ચઢવામાં ભારે હાલાકરી પડિરી 
હિરી. વૃધિોિે પગતથયા ચઢવા 
માટે અનયિા સહારાિરી જરૂર 
પડિરી હિરી. િો વળરી તવકલાંગોિે 
ઉંચકરીિે પગતથયા ચઢાવવાિરી 

િોબિ આવિરી હિરી. તયારે, 
આવા વૃધિ અિે તવકલાંગ 
શ્ધિાળુઓિે િર્શિ કરવામાં 
પડિરી હાલાકરી િૂર થાય િે હેિુસર 
મંતિરમાં કોટિા િરવાજાિરી સામે 
તલફટ બિાવવામાં આવરી છે. 
રતવવારિા રોજ મંતિરિા ભંડારરી 
મહારાજિા હસિે આ તલફટ 
તવકલાંગ અિે વૃધિ શ્ધિાળુઓ 
માટે ખુલલરી મુકવામાં આવરી 
હિરી. આ તલફટિા માધયમથરી 
હવે મંતિરમાં તવકલાંગ િેમજ 
વૃધિ શ્ધિાળુઓ પણ સરળિાથરી 
ભગવાિ સનમુખ ઘુમમટમાં 
પહોંચરીિે િર્શિ કરરી રકરે.

ડાકોર મંદિરમાં દવકલાંગો - વૃધધો માટે દલફટની સુદવધા શરૂ કરાઈ

િૂધ સંઘના ચેરમેનોનું લોબીંગ એળે ગ્ું 
અમૂલ ફેિરેરનની બીજી ટમ્શ માટે ચૂંટણીનું જાહેરનામું કલેકટર િી.એસ. ગઢવીએ જાહેર કયુું હતું. જેથી અંદાજીત 46,481 કરોિના ટન્શ ઓવર ધરાવતા ફેિરેરનમાં ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેન બનવા દોિ તેજ થઇ ગઈ હતી. જેની રેસમાં રાજયના 18 દૂધ સંઘો પૈકી કેટલાક ચેરમેનોએ ભાજપના ઉચ્ચ મોવિી મંિળ સુધી લોબીંગ રરૂ કયુું હતું. જેમાં વત્શમાન હોદ્ેદારો સિહત ઉત્તર ગુજરાતમાંથી મહેસાણા દુધ સંઘના ચેરમેન અરોક ચૌધરી, મધય ગુજરાતથી ખેિા દુધ સંઘના ચેરમેન રામિસંહ પરમાર તથા દિષિણ ગુજરાતના સુરત દુધ સંઘના ચેરમેન માનિસંહ પટેલ દાવેદારોની રેસમાં સૌથી આગળ હતા.

ગુજરાત કો ઓપરેટટવ દમલક માકકેટીંગ ફેડરેશનના ચેરમેન તરીકે શામળભાઈ પટેલ અને વાઇસ ચેરમેનપિે વલમજી હુંબલ પ્રથમ વખત ટરદપટ કરા્ાં

GCMMFના ચેરમેન - વા. ચેરમેન સવાવાનુમત્ે રરપિટ 
ચેરમેન શામળભાઈ પટેલને આણંદના રામિસંહ પરમાર દ્ારા ટેકો જાહેર કરાયો હતો
(પ્રતિતિતિ) આણંિ િા.24

ગુજરાિ કો - ઓપરેટરીવ 
તમલક માકકેટીંગ ફેડરેરિ 
(અમૂલ ફેડરેરિ)િા ચેરમેિ 
અિે વાઇસ ચેરમેિ સવા્શિુમત્ે 
રરતપટ કરવામાં આવયાં છે. જેિા 
પગલે 46,481 કરોડિું વાત્્શક 
ટિ્શઓવર િરાવિરી અમૂલ 
બ્ાનડમાં હાલ કોઇ ચણભણ િ 
હોવાિો સંકેિ આપયો છે. આમ 
અઢરી વ્્શિરી બરીજી ટમ્શ માટે આ 
બંનિે પુિ: સત્ારૂઢ થયા છે. આ 
ચૂંટણરીમાં રાજયિા 18 િૂિ સંઘો 
પૈકરી 17િા ચેરમેિો ઉપસસથિ 
રહ્ા હિા. 

ગુજરાિ કો - ઓપરેરટવ 
તમલક માકકેટીંગ ફેડરેરિ 
(અમૂલ ફેડરેરિ)િા ચેરમેિપિે 
રામળભાઈ બરી. પટેલિરી 
સવા્શિુમત્ે વરણરી કરવામાં 
આવરી છે. િેમિા િામો પ્રસિાવ 

મહેસાણા િૂિ સંઘિા ચેરમેિ 
અરોકભાઈ બરી. ચૌિરરી દ્ારા 
કરવામાં આવયો હિો. જયારે 
ખેડા િૂિ સંઘિા ચેરમેિ 
રામતસંહ પરમાર દ્ારા ટેકો 
જાહેર કરવામાં આવયો હિો. 
િેવરી જ રરીિે વાઇસ ચેરમેિપિે 
વલમજીભાઈ હંુબલિરી 
સવા્શિુમત્ે વરણરી કરવામાં 
આવરી છે. િેમિા િામિો 
પ્રસિાવ સુરિ િૂિ સંઘિા 
માિતસંહ પટેલ દ્ારા કરવામાં 
આવયો હિો અિે સુરેનદ્રિગર 
િૂિ સંઘિા તવહાભાઈ સભાડે 
ટેકો જાહેર કયયો હિો. 

આણંિ પ્રાંિ અતિકારરી તવમલ 
બરોટ ચૂંટણરી અતિકારરી િરરીકે 
હાજર રહ્ાં હિાં અિે િેમાં 
અમૂલ ફેડરેરિિા 18માંથરી 
17 સભય િૂિ સંઘોિા ચેરમેિ 
હાજર રહ્ાં હિાં. અમૂલ 
ફેડરેરિમાં વ્્શ 1973થરી 
ચેરમેિપિિરી તબિહરરીફ રરીિે 
થિરી આવરી છે, િે પ્રણાતલકાિે 
પુિઃ જાળવરી રાખવામાં આવરી 
છે. જોકે, આણંિ ખાિે અમૂલ 
ફેડરેરિિા ચેરમેિ અિે વાઈસ 
ચેરમેિિરી ચૂંટણરી યોજાઈ હિરી. 

જેમાં રાજકોટિરી ગોપાલ ડેરરીિા 
ચેરમેિ ગોરિિભાઈ િામેલરીયા 
ગેરહાજર રહ્ા હિા. જયારે 
અનય 17 િુિ સંઘિા ચેરમેિો 

ઉપસસથિ હિા.
અતે્ ઉલલેખિરીય છે કે, 

િેરિરી 46,481 કરોડિું વાત્્શક 
ટિ્શઓવર િરાવિરી ખાદ્ય 

ઉતપાિિોિરી માકકેટીંગ વયવસથા 
સંભાળિરી ટોચિરી સંસથા છે. 
જેિા દ્ારા અમૂલ બ્ાનડ હેઠળ િૂિ 

અિે િૂિિરી તવતવિ બિાવટોિરી 
તવરાળ શે્ણરીિું માકકેટીંગ િેમજ 
તવિરણ કરવામાં આવે છે. 

અમૂલ ફેડરેરિ િેિા સભય 
સંઘ દ્ારા રાજયિા 18,154થરી 
વિુ ગામડાંમાંથરી 36 લાખ 

િૂિ ઉતપાિકો પાસેથરી સરેરાર 
264 લાખ તલટર િૂિ પ્રતિતિિ 
એકતત્િ કરવામાં આવે છે. 

િંઘ જીલ્ો ચેરમેન
િાબર િાંબરકાંઠા શામળભાઇ પટેલ
િરહદ કચ્છ વાલમજીભાઈ હુંબલ 
અમૂલ આણંદ રામસિંહ પરમાર
બનાિ પાલનપુર શંકરભાઈ ચૌ્રી
દૂ્ િાગર મહેિાણા અશોકભાઈ ચૌ્રી
િુમુલ િુરત માનસિંહ પટેલ
વિું્રા વલિાડ ગમનભાઈ પટેલ
િુગમ વડોદરા ઈ.ચા ગણપતસિંહ િોલંકી
પંચામૃત ગો્રા જેઠાભાઈ આહીર
આબાદ અમદાવાદ મોહનભાઈ ભરવાડ
મ્ુર ગાં્ીનગર શંકરસિંહ રાણા
દૂ્ ્ારા ભરૂચ ઘનશયામભાઈ પટેલ
િુરિાગર િુરેન્દ્રનગર સવહાભાઈ િભાડ
અમર અમરેલી અસવિનભાઈ િાવલીયા
િવવોત્તમ ભાવનગર મહેન્દ્રભાઈ પનોત
િોરઠ જૂનાગઢ દદનેશભાઈ ખાતરીયા
િુદામા પોરબંદર ભરતભાઈ આડેદરા
સટેટ રજીસટ્ાર  ્મમેન્દ્રભાઈ શાહ

શામળભાઈ પટેલ 33 વર્ષથી સહકારી 
માળખા સાથે જોડા્ેલા છે  

રામળભાઈ પટેલ સાબરકાંઠા િજલ્ા સહકારી દૂધ ઉતપાદક સંઘના ચેરમેન છે. િેરી સહકારી માળખા સાથે 33 વર્શથી કાય્શરત છે. સાબરકાંઠા દૂધ સહકારી સંઘ દ્ારા રૂ.6800 કરોિથી વધુ વાિર્શક ટન્શઓવર તથા 3.85 લાખ દૂધ ઉતપાદક સભયો સાથે રાજયના મોટા દૂધ ઉતપાદક સંઘમાનો એક એકમ છે. રામળભાઈ પટેલે જણાવયું હતું કે, મારા માટે ઘણા ગૌરવની ષિણ છે કે તેમને િો. કુડરયન દ્ારા જે સંસથાનું નેતૃતવ કયુું હતું, તે સથળે ચેરમેન બનવાનો મોકો મળયો છે. ગુજરાતમાં સહકારી િેરી માળખું પાછલા 75થી વધુ વર્શથી સફળ છે. કારણ કે, આ સંસથામાં િસધધાંત અને નૈિતકતાના ગુણો િત્રભુવનદાસ પટેલ અને િો. કુડરયન દ્ારા પ્રસથાિપત કરવામાં આવયાં હતાં. સહકારી ખેિૂત આગેવાનો અને િનષણાંત તજજ્ોની મદદથી અમૂલ ફેિરેરન ખૂબ ઉંચી િસદ્ીઓ હાંસલ કરી છે.
જીસીએમએમએફના વાઇસ ચેરમને વલમજીભાઈ હુબંલ કચછ િજલ્ા સહકારી દૂધ ઉતપાદક સઘં િલ. સરહદ િેરીના ચેરમને છે. તેઓ 14 વર્શથી ચેરમને તરીકે કાય્શરત છે. કચછ િજલ્ા દૂધ સહકારી સઘં ગત વરષે રૂ.870 કરોિથી વધુ ટન્શઓવર કયુું છે તથા લગભગ એક લાખ દૂધ ઉતપાદક સભયો સઘં સાથે જોિાયલેા છે. તેઓએ જણાવયુ ંહતંુ કે, એનિીિીબી દ્ારા અમલૂ મોિલન ેસમગ્ર દેરમા ંપ્રસરાવવાથી આજે િવશ્વમાં સૌથી વધ ુદૂધ ઉતપાદન કરતો દેર બનયો છે. અમલૂ ફેિરેરન દેરના અનય સટેટ ફેિરેરનો સાથે ઘિનષ્ઠતાથી કામ કરતંુ રહેરે કે જેથી સહકારી ચળવળને મજબતુ બનાવી રકાય અન ેજો જરૂડરયાત હરે તો અનય રાજયના દૂધ ઉતપાદકોન ેપણ ટેકો પરુો પાિરે.

વલમજી હુંબલ 
14 વર્ષથી સરહિ 
ડેરીના ચેરમેન છે

તિવીરઃ ફ્ાન્િીિ મેકવાન

નડિયાદમાં આગામી પૂનમના અવસરે ભવય લોકમેળો યોજાનાર છે. પારસ સક્કલથી રરૂ થઈ છેક બસ સટેનિ સુધી િવિવધ સટોલ અને મોટા ગ્રાઉનિમાં રાઈડસનું આયોજન થવાનું છે. તયારે પારસ સક્કલ પાસે ઈપકોવાલા હોલના કમપાઉનિમાં હાલ રાઈડસ અને સટોલ ઉભા કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. કોરોનાકાળ બાદ હજુ સુધી એકપણ વરષે મેળાની પહેલા જેવી રંગત જામી નથી. તયારે આ વરષે કોરોનાનું જોર ઘટતા ભવય લોકમેળો યોજાય, તેવી રકયતાઓ છે. જેના પગલે નડિયાદ અને ખેિા િજલ્ા સિહત ચરોતરના પ્રજાજનો આ મેળાને મહ્ાવા માટે થનગની રહ્ા છે.

નટડ્ાિમાં માઘી પૂનમના મેળા પૂવવે રાઈડસ અને સટોલ બાંધવાનું શરૂ

લગ્ન કરવાની લાલચ આપી ભગાિી ગયા બાદ દુષકમ્શ ગુજાયુું 
(પ્રતિતિતિ) આણંિ િા.24

આણંિિા અડાસ ગામમાં 
રહેિા રખસે એક સગરીરાિે લગિ 
કરવાિરી લાલચ આપરી ભગાડરી 
ગયા બાિ િેિા પર િૂષકમ્શ 
ગુજાયુાં હિું. આ કેસમાં કોટટે 
િેિે કસુરવાર ઠેરવરી આજીવિ 
કેિિરી સજા અિે રૂ.22 હજારિો 
િંડ ફટકાયયો હિો. જયારે ભોગ 
બિિારરી રકરોરરીિે પાંચ લાખ 
વળિર િરરીકે ચુકવવાિો પણ 
આિેર કયયો હિો. 

અડાસ ગામિા ટેકરા 
ઘરોરડયા તવસિારમાં રહેિા સંજય 
રમણભાઈ ગોહેલ (ઉ.વ.24)એ 
5મરી એતપ્રલ,2021િા રોજ એક 
14 વ્્શિરી સગરીરાિે પ્રેમજાળમાં 
ફસાવરી િેિે લગિ કરવાિરી 
લાલચ આપરી ભગાડરી ગયો 
હિો. બાિમાં િેિે અલગ અલગ 
હોટલમાં લઇ જઇ િેિા વર 
િુષકમ્શ ગુજાયુાં હિું. બરીજી બાજુ 
ઘરેથરી રકરોરરી ગુમ હોવાથરી િેિા 
વાલરીઓ તચંતિિ બિરી ગયાં હિાં. 
સગા સંબંિરી અિે તમત્ોિે તયાં 
િપાસ કરવા છિાં મળરી આવરી 
િહિરી. િરતમયાિમાં અડાસિો 
સંજય ગોહેલ જ ભગાડરી ગયો 

હોવાિું જાણવા મળિાં િેઓ 
પોલરીસ સટેરિ પહોંચયાં હિાં. 
આ અંગે તવદ્યાિગર પોલરીસે 
સંજય રમણ ગોહેલ તવરૂદ્ધ ગુિો 
િોંિરી િપાસ હાથ િરરી હિરી. 
બાિમાં 20મરી જુલાઇ,21િા રોજ 
સંજયિે રોિરી િરપકડ કરરી હિરી. 
વિુ પુછપરછ કરરી પુરાવા એકત્ 
કરરી કોટ્ટમાં ચાજ્શરરીટ રજુ કરરી 
હિરી. જયારે સંજય ગોહેલિે 
જયુડરીશયલ કસટડરીમાં મોકલરી 
આપયો હિો. 

આ કેસમાં સરકારરી વરકલ જે. 
એસ. ગઢવરીએ િારિાર રજુઆિ 
કરરી હિરી. જયારે 13 સાક્રી, 
27 િસિાવેજી પુરાવા રજુ કયાાં 

હિાં. જેિા પગલે કોટટે સંજય 
રમણ ગોહેલિે પોકસો કલમ 
6િા ગુિામાં કસુરવાર ઠેરવરીિે 
આજીવિ કેિિરી સજા અિે રૂ.10 
હજારિો િંડ ફટકાયયો હિો. જો 
િંડ િ ભરે િો વિુ આઠ માસિરી 
સાિરી કેિિરી સજા પણ ફરમાવરી 
હિરી. આ ઉપરાંિ કલમ 363માં 
ત્ણ વ્્શિરી સખિ કેિિરી સજા 
િથા રૂ.5 હજારિો િંડ. જો િંડ િ 
ભરે િો વિુ ત્ણ માસિરી સાિરી 
કેિ અિે કલમ 366માં સાિ 
વ્્શિરી સખિ કેિિરી સજા અિે 
રૂ.7 હજારિો િંડ. જો િંડ િ ભરે 
િો વિુ ચાર માસિરી સાિરી કેિિરી 
સજાિો હુકમ કયયો હિો. 

અડાસના યુવકને સગીરા િર 
દુષકમવા સબબ આજીવન કેદ 

ધમકીઓથી ડરી ગ્ેલી મદહલા પોતાનું ઘર 
લખી આપવા પણ તૈ્ાર થઈ ગઈ હતી

નૈનાબેને દોઢ લાખની સામે વયાજખોર કેતન પંચાલને રોકિા રૂ.1,85,000 તેમજ સોનાનું મંગળસુત્ર મળી કુલ રૂ.2,65,000 જેટલી રકમ ચુકવી હતી. તેમછતાં વયાજખોર કેતને 15,50,000 રૂિપયા બાકી કાઢાં હતાં અને આ રકમની વસુલાત માટે નૈનાબેનને અવારનવાર ફોન કરી ધમકીઓ આપતાં હતાં. જેથી િરી ગયેલાં નૈનાબેને પોતાનું મકાન વયાજખોર કેતનભાઈને લખી આપવાની તૈયારી પણ દરા્શવી હતી. પરંતુ, વયાજખોરે તારા મકાનની ડકંમત મારા નાણાં જેટલી આવી રકે તેમ નથી. એટલે મારે મકાન જોઈતું નથી તેમ કહી રોકિા રૂિપયાની માંગણી કરી હતી.

વયાજખોરે મપિલા િાસે ~ 1.50 
લાખની સામે 15.5 લાખ માંગયાં વયાજપેટે રોકડા 1.85 લાખ તેમજ સોનાનું મંગળસુત્ર મળી કુલ 2.65 લાખ ચુકવયાં
(પ્રતિતિતિ) િરડયાિ, િા.24

િરડયાિિા વયાજખોરે એક 
તવિવા મતહલાિે માતસક 10 
ટકાિા વયાજે 1,50,000 રૂતપયા 
આપયાં બાિ મતહલા પાસેથરી 
રોકડ િેમજ સોિાિું મંગળસુત્ 
મળરી કુલ રૂ.2,65,000 રૂતપયાિરી 
વસુલાિ કરરી હિરી. જે બાિ 
મતહલાએ વયાજ ચુકવવાિું બંિ 
કરરી િેિાં વયાજખોરે વયાજિું 
વયાજ ગણરી કુલ રૂ.15,50,000 
બાકરી  કાઢાં હિાં. 

િરડયાિમાં એસ.આર.પરી 
કેમપિરી સામ ેઆવેલ જલારામ 
પાક્ક સોસાયટરીમાં રહેિાં િૈિાબેિ 
સુરરેચનંદ્ર પડં્ાિા પતિિુ ંસિ 
2013 માં અવસાિ થયુ ંહિંુ. જ ે
બાિ ઘરિરી િમામ જવાબિારરી 
િૈિાબેિિા માથ ે આવરી ગઈ 
હિરી. છએક વ ્્શ અગાઉ 
પતુ્િા લગિ માટે િૈિાબેિિ ે
બે ભાગમાં િોઢ લાખ રૂતપયા 
ઘર િજીક રહેિાં કેિિ િારણ 
પચંાલ પાસેથરી માતસક 10 ટકાિા 
વયાજ ે લરીિાં હિાં. િૈિાબેિ 
એકાિ મતહિો વયાજ ચકુવરી િ 
રકે િો કેિિભાઈ બરીજા મતહિ ે
વયાજિંુ વયાજ પણ વસુલિાં હિાં. 
િૈિાબેિ ે બે િબક્ામાં લરીિલેાં 
કુલ રૂ.1,50,000 િરી સામ ે

રૂ.1,85,000 રૂતપયા કેિિભાઈિે 
ચકુવયાં હિાં. જ ે બાિ આતથ્શક 
સંકળામણિ ેકારણ ેિૈિાબેિ વયાજ 
ચકુવરી રકયાં િ હિાં. િરતમયાિ 
કેિિભાઈએ વિ ુ 15,50,000 
બાકરી કાઢાં હિાં અિ ે આ 

રકમિરી વસુલાિ માટે મારરી 
િાંખવાિરી િમકરીઓ આપરી હિરી. 
કેિિભાઈિા ત્ાસથરી કંટાળેલા 
િિૈાબેિ ે આખર ે આ મામલે 
િરડયાિ રૂરલ પોલરીસમથકમાં 
ફરરીયાિ આપરી હિરી.

રસતામાં આવવા જવા બાબતે માથાકૂટ ચાલતી હતી 
(પ્રતિતિતિ) આંકલાવ િા.24

આકંલાવ િાલુકાિા અંબાલરી 
ચોકડરી તવસિારમાં રસિામાં 
આવવા જવા બાબિિરી રરીસ 
રાખરી ત્ણ રખસે વૃદ્ધ પર હુમલો 
કયયો હિો. 

આકંલાવિા અંબાલરી ચોકડરી 
તવસિારમાં રહેિા િેવાભાઈ 
બુિાભાઈ રાઠોડ ખેિરી કર ે છે. 
િમેિા તિકરા ઘિશયામ સાથે 
રહે છે. િેમિા પડોરમાં રમણ 
ભઇલાલ રાઠોડ પરરવાર સાથે રહે 
છે. િરતમયાિમાં 22મરીિા રોજ 
સાંજિા ચારકે વાગયાિા સુમારે 
િેવાભાઈ ઘરથેરી ખેિરમાં જવા 
તિકળયાં હિાં અિ ેરમણભાઈિા 

ઘર પાસેથરી પસાર થિાં હિાં. િે 
વખિે રમણભાઈએ િેમિ ેઉભા 
રાખરી િમાર ેઆ રસિથેરી જવાિું 
િથરી. િમે કહરી અપરબિ બોલરી 
ઝઘડો કયયો હિો. આ ઝઘડામાં 
િમેિુ ં ઉપરાણ ં લઇ જયતંિ 
ભાઇલાલ રાઠોડ, અલપરે રમણ 
રાઠોડ િડંો લઇ િોડરી આવયાં હિાં 
અિ ે હુમલો કયયો હિો. જમેાં 
િવેાભાઈિે માથામાં ઇજા પહોંચરી 
હિરી. જોકે, બુમાબુમ કરિાં િેમિા 
પરરવારજિો િોડરી આવયાં હિાં. 
આથરી, રમણ તયાંથરી જિો રહ્ો 
હિો. જોકે, િઓેએ જિા જિા 
િમકરી આપરી હિરી. આ અંગે 
આકંલાવ પોલરીસે રમણ ભાઇલાલ 
રાઠોડ, જયતંિ ભઇલાલ રાઠોડ 
અિ ેઅલપરે રમણ રાઠોડ (રહે.
અંબાલ) સામ ેગિુો િોંિરી વિુ 
િપાસ હાથ િરરી છે.

આંકલાવમાં રસ્ા મુદ્ે વૃદ્ધ 
િર ત્રણ શખસનો િુમલો

ભત્ીજાને માેબાઈલ રમવા આપયા તે દરમયાન ગુમ થયાે
(પ્રતિતિતિ) આણંિ િા.24

ઉમરેઠિા પાિેિર સાડરીિરી 
િુકાિ િરીચેથરી િરડયાિિા 
વયસકિિો મોબાઇલ ચોરાયો 
હિો. આ અંગે ઉમરેઠ પોલરીસે 
ગુિો િોંધયો હિો. 

િરડયાિિા મિપુરુરી એપાટ્ટમનેટ 
પાસે રહેિા રરીપલ પિભુાઈ 
કંસારા ટેકસટેક ઇનડરીયા પ્રા. 
લરીમરીટેડમાં ફરજ બજાવ ે છે. 
િેઓ 17મરી ઓકટોબર,2020માં 
મોબાઇલ રૂ.16,500 
ખરરીદ્યો હિો. િઓે 18મરી 
જાનયઆુરરી,23િા રોજ િેમિા 
િાિા ભાઈ િરીરિેિા પરરવાર 
સાથે ઉમરઠેિા કંસારા બજાર 

ખાિે મામાિા ઘર ે સામાજીક 
પ્રસંગમાં આવયાં હિાં. િઓે જમરી 
પરવારરીિ ેઉમરઠે પચંવટરી ખાિે 
પાિ મસાલાિા ગલલે ગયા હિા. 
જોકે, ગલલો બંિ હોવાથરી િેઓ 
વેપારરીિરી રાહ જોિા હિાં અિે 
પાિિેર સાડરીિરી િકુાિિરી િરીચે 
આવલેરી બંિ િકુાિિા ઓટલા પર 
બેઠા હિા. આ સમય ેભત્રીજાિે 
મોબાઇલ રમવા આપયો હિો. 
જોકે, થોડરીવારમાં વપેારરીએ ગલલો 
ખોલિા સૌ પાિ ખાઈ તયાંથરી 
તિકળયાં હિાં. જોકે, કંસારા 
બજાર િરફ જિા હિા િે વખિે 
રૂપ મગંલમ રો રૂમ આગળ જિાં 
રસિામાં ભત્રીજા પાસે મોબાઇલ 
િ હિો. આથરી, ઓટલા પર ગયાં 
હિાં. પરિં ુફોિ તયાં જોવા મળયો 
િહિો. આ અંગ ેઉમરઠે પોલરીસે 
ગિુો િોંિરી િપાસ રરૂ કરરી છે.

ઉમરેઠની દુકાન િાસેથી  
ગરઠયો મોબાઇલ લઇ ગયો

તિવીરઃ મહેશ શાહ


