
તાપીના િમશન મંગલમના આિસસ્ટન્ટ 
�ોજેક્ટ મેનેજરના ઘરમાં ચોરો �ાટક્યા

સુરત: વ્યારા-કાકરાપાર રોડ પર 
આરાધના સોસાયટીમાં સંદીપ વજેિસંહ 
ચૌધરી ગત રોજ સોમવારે પોતાના 
પ�રવાર સાથે આંબિલયા ગામે પોતાનાં 
માતા-િપતાને મળવા ગયા હતા. જ્યાં 
રાિ�રોકાણ કયુર્ હતું. ત્યારે તેમના બંધ 
ઘરમાં તસ્કરો �ાટક્યા હતા. બીજા 
િદવસે સવારે તેઓ ઘરે આવતાં પોતાના 
ઘરના દરવાજા ખુલ્લા અને સામાન 
વેરિવખેર મળી આવ્યો હતો. આથી 
ચોરી થયાનું જાણવા મળતાં તેમણે વ્યારા 
પોલીસને આ બાબતની જાણ કરી હતી. 
ઘરની તલાસી લેતાં કબાટમાંથી પોણા બે 
તોલાનું સોનાનું મંગળસૂ�, એક તોલાના 
સોનાની બુ�ી એક નાની સોનાની જળ 
અને રૂ. ૪૦ હજાર રોકડા તેમજ િવિવધ 
એ�ન્ટક િસ�ાઓનું કલેક્શન મળી 
અંદાિજત રૂ.૧.૫૦ લાખના મુ�ામાલ 
ચોરી કરી તસ્કરો ચોરી જતાં આ 
મામલે સંદીપભાઈ ચૌધરીએ પોલીસ 
ફ�રયાદ કરી હતી. આ સંદીપ ચૌધરી 

તાપી િજલ્લા પંચાયતના ડીઆરડીએમાં 
િમશન મંગલમમાં આિસસ્ટન્ટ �ોજેક્ટ 
મેનેજર તરીક� ફરજ બજાવતા હોવાનું 
જાણવા મળ્યું છ�.

બારડોલી-વ્યારા-ભરૂચ
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ઇન્દુ ગામે જમીન પચાવનાર માતા-પુ� 
િવરુ� લેન્ડ�ેિબંગનો ગુનો નોંધાયો

અઢી વષર્ પહ�લાં જમીનનું વેચાણ કરનાર શખ્સના પુત્ર અને પત્નીએ જમીન પર વષ�થી કબ� જમાવી રાખ્યો હતો
વ્યારા: વ્યારાના ઇન્દુ ગામ ેજમીન 

પચાવનારા ંમાતા અને પુત્ર િવ�દ્ધ 
લેન્ડગ્રિેબગં એક્ટ હ�ઠળનો વધુ 
એક ગનુો ન�ધાયો છ�, જેમા ંઆશર� 
અઢી વષર્ પહ�લાં જમીનનંુ વચેાણ 
કરનાર શખ્સના પુત્ર અને પત્નીએ 
આ જમીન પર વષ�થી કબ� જમાવી 
રાખ્યો હતો. આ જમીન પર કાચંુ 
મકાન બનાવ્યંુ હતંુ. તેમજ ખતેીની 
જમીન પણ ખડેતા આવ્યા હતા. 
આ મામલે જમીનમાિલક� ગજુરાત 
જમીન પચાવવા પર (પ્રિતબધં) 
અિધિનયમ-૨૦૨૦ IORA હ�ઠળ 
િનયત નમૂનામાં ઓન લાઇન 
ફ�રયાદ કરી હતી. 

વ્યારાના ઇન્દુ ગામે આવલેા 

ખાતા નં.૮૩૩ �ર-સરવ ે બ્લોક 
ન.ં૧૪૬ જૂનો બ્લોક/સરવ ેન.ં૧૪૪ 
ક્ષતે્રફળ હ�.આર� ૧-૭૨-૪૩ ચો.મી. 
વાળી જમીન િસધ્ધાથર્ અમરિસંહ 
ચૌધરીએ અિશ્વનભાઈ ચીમનભાઈ 
ગામીત (રહ�.,ઈન્દુગામ, તા.વ્યારા, 
િજ.તાપી) પાસથેી તા.૯/૫/૨૦૧૬ના 
રોજ �. ૧૧,૨૦,૭૯૫માં વચેાણ 
દસ્તાવેજથી ખરીદી હતી. આ જમીન 
પરના કાચા મકાનમા ંઅિશ્વનભાઈની 
પત્ની હસબુને ઉફ� ઉષાબને અિશ્વન 
ગામીત તથા પુત્ર આિશષ અિશ્વન 
ગામીત (બંન ેરહ�.,ઇન્દુગામ, સડક 
ફિળયંુ, તા-વ્યારા, િજ-તાપી) રહ�તા 
હોવાથી તેમને િસદ્ધાથર્ ચૌધરીએ 
આ જમીન ઉપર આવલંુે કાચંુ મકાન 
હટાવી જમીનનો કબ� ખાલી કરવા 
જણાવ્યંુ હતંુ. તેમ છતા ંઆ જમીન 
પચાવી પાડવાના બદઈરાદ� ગરેકાયદ� 
રીત ેજમીન ઉપર કબ� કરી જમીન 
ખેડી રહ્યા ંહતાં. 

વ્યારા અંધારવાડી રોડ પર 
શિક્તનગર સોસાયટીમાં રહ�તા 

િસધ્ધાથર્ અમરિસંહભાઇ ચૌધરીએ 
આ જમીન પચાવી પાડવા બાબતની 
તા.૨/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ કલેક્ટર 
તાપી-વ્યારાને સંબોધીને ગુજરાત 
જમીન પચાવવા પર (પ્રિતબંધ) 
અિધિનયમ-૨૦૨૦ IORA હ�ઠળ 
િનયત નમૂનામાં ઓનલાઈન અર� 
કરી હતી. જે અંગેની જ�રી તપાસ 
તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૨ના રોજ કલેક્ટર 
તાપી-વ્યારાના અધ્યક્ષ સ્થાને 
યો�યેલી લેન્ડ ગ્રેિબંગ એક્ટ-
૨૦૨૦ બેઠકની કાયર્વાહી ન�ધમાં 
આ અર� બાબતે સામાવાળા િવ�દ્ધ 
લેન્ડગ્રેિબંગની પોલીસ ફ�રયાદ 
ન�ધવા સિમિત દ્વારા નક્કી કરવામાં 
આવ્યું હતું. જે અંતગર્ત સભ્ય સિચવ 
લેન્ડગ્રેિબંગ સિમિત અને િનવાસી 
અિધક કલેક્ટર તાપી-વ્યારાની 
કચેરીના ક્રમાંક જમન/લે.ગ્રે.એ/
ર�.નં-૮૦-૨૧ /વશી/૮૩/૨૦૨૩ 
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૩થી આ 
દબાણધારકો િવ�દ્ધ પોલીસ 
ફ�રયાદ ન�ધવા હુકમ કય� હતો.

કડોદરા ઓવરિ�જ ઉપર �ક 
અડફ�ટ� બાઇકચાલકનું મોત
પલસાણા: વરેલી ગામે રહેતા એક 

૫૨�ાંતીય બાઇકચાલક ઇસમનું કડોદરા 
ચાર રસ્તા ૫૨ અજાણ્યા �કચાલક� અડફ�ટ� 
લેતાં મોત નીપજ્યું હતું. પલસાણાના 
વરેલી ગામે સાંઇ દશર્ન સોસાયટીમાં 
રહેતો નરિસંહરામ મંગલારામ િબ�ોઇ 
(�.વ.૪૮) બાઇક નં.(જીજે ૧૯ બીબી 
૫૧૯૨) લઇ મંગળવારે સવારે કડોદરા 
ચાર રસ્તા નજીક નેશનલ હાઇવે નં.૪૮ 
૫૨ આવેલા ઓવ૨િ�જના છ�ડ�થી 
પસાર થઇ રહ્યો હતો. ત્યારે પાછળથી 
પૂરઝડપે અને ગફલત ભરી રીતે આવી 
રહેલા એક અજાણ્યા �કચાલક� બાઇકને 
ટ�ર મારતાં નરિસંહરામ બાઇક પરથી 
ફ�ગોળાઇને રોડ પર પટકાયો હતો. 
જેથી તેના માથાના ભાગેથી �કનું ટાયર 
ફરી વળતાં તેનું ઘટના સ્થળ� જ મોત 
નીપજ્યું હતું. આ બનાવ બાદ �કચાલક 
ભાગી છ��ો હતો. આ અંગે કડોદરા 
પોલીસે અજાણ્યા �કચાલક સામે ગુનો 
નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.

વ્યારાના પાન સેન્ટર ઉપર પાક� કરેલી 
બાઇકની ડીકીમાંથી રૂ.૧ લાખની ચોરી

વ્યારા: વ્યારાના ડ��ગર ગામની 
સીમમાં �ટ બનાવવાનો ધંધો કરતા 
જગદીશ દેવજી �જાપિતને પોતાના 
મજૂરોને પગાર ચૂકવાનો હોવાથી 
તા.૨૪ જાન્યુઆરી ને મંગળવારે 
બાઇક નં.(જીજે ૧૯ ક� ૯૮૬૬) લઈ 
આઇડીબીઆઇ બેંકમાં ગયા હતા. 
ત્યાં બપોરે ૧૨ વાગ્યાના અરસામાં 
બેંકમાંથી રૂ.૧ લાખ લઈ પોતાની 
બાઇકની ડીકીમાં મૂક્યા હતા. 
બહુચરાજી માતાના મંિદર પાસે 
િચરાગ પાન સેન્ટર પર પોતાની 
બાઇક પાક� કરી, માવો લેવા પાન 
સેન્ટર પર ગયા હતા. દરિમયાન 
કોઇક અજાણ્યા ઇસમે તેની બાઇક 
પાસે આવી ઊભો રહ્યો હતો. અને 
મોકો મળતાં જ ડીકીમાંથી આ 
રૂિપયા ભરેલી થેલી ચોરી નાસી 
છ��ો હતો. જગદીશભાઇએ 

પોતાની બાઇકની ડીકી ખુલ્લી અને 
પૈસા ગાયબ જોતાં તેમણે તાત્કાિલક 
પોલીસને આ બાબતની જાણ કરી 
હતી. 

સમ� ઘટના િચરાગ પાંચ 
સેન્ટરના સીસીટીવી ક�મેરામાં ક�દ થઈ 
છ�. આ બનાવની જાણ થતાં વ્યારા 
પોલીસ અને એલસીબીએ ઘટના 
સ્થળ� પહોંચી સીસીટીવી ક�મેરાનાં 
ફૂટ�જો મેળવી આ અજાણ્યા ચોરની 
શોધખોળ આદરી છ�.

વાલોડમાં ક્વોરીમાં બ્લા�સ્ટ�ગ વેળા ઊછળ�લો 
પથ્થર વાગતાં બાઇકચાલક યુવકનું મોત

મોરદ�વીની િવકાસ સ્ટોન ક્વોરીના મશીનના ઓપર�ટર� સામેથી ડમ્પર આવતાં બાઇક ઊભી રાખી હતી
બ્લા�સ્ટ�ગથી અચાનક પથ્થર ઊછળીને આવતાં પાછળ બેઠ�લો યુવાન નીચે ઊતરી જતાં બચાવ થયો

સુરત: વાલોડમાં સ્ટોન ક્વોરીમાં 
આડ�ધડ થતા બ્લા�સ્ટ�ગથી સ્થાિનક 
રહીશો તોબા પોકારી ઊ�ા છ�. વારંવાર 
રજૂઆત કરવા છતાં ગાંધારીની ભૂિમકા 

ભજવતા તં�ના પાપે એક િનદ�ષ 
યુવકનો ભોગ લેવાયો છ�. ક્વોરીમાં 
બ્લા�સ્ટ�ગના નીિતિનયમો જળવાતા ન 
હોય વાહનચાલકોની અવરજવર રહેતી 
હોય ત્યારે હાલ બ્લા�સ્ટ�ગમાં ઊછળ�લો 
પથ્થર વાગતાં યુવકનું મોત નીપજ્યું 
હતું. જેને લઈ �ામજનોનો આ�ોશ 
ચરમસીમાએ છ�.  

�ાપ્ત માિહતી મુજબ વાલોડના 
મોરદેવી ગામે િવકાસ સ્ટોન ક્વોરીમાં 
િહટાચી મશીનના ઓપરેટર �વીણ 
મગન ગામીત (�.વ.૨૪) (મૂળ 
રહે.,ખાંજર, તા.સોનગઢ, હાલ 
રહે.,મોરદેવી, છ�લ્લા બે વષર્થી વાલોડ) 
ગતરોજ ૨૩ જાન્યુઆરીએ સાંજે આશરે 
૬ વાગ્યાના અરસામાં પોતાનો િમ� 

ક�પલ કનુ ગામીત સાથે મોટરસાઇકલ 
સ્પ્લેન્ડર નં.(જીજે ૨૬ એફ ૩૯૧૮) 
ઉપર ક�રયાણાનો સામાન લેવા વાલોડ 
ગયા હતા. આ ક�રયાણાનો સામાન 
લઈ મોરદેવી ખાતે આવેલ િવકાસ 
સ્ટોન ક્વોરીની ખાણ પર જવા નીકળ્યા 
હતા. એ સમયે સાંજે ૬ વાગ્યાના 
અરસામાં િવકાસ સ્ટોન ક્વોરીની 
ખાણ પાસે કોસંબીયા ગામથી મોરદેવી 
નદી તરફ જતા કાચા રોડ પર સામેથી 
અચાનક ડમ્પર આવતાં �વીણે પોતાની 
બાઇક કાચા રોડની સાઈડમાં ઊભી 
રાખી હતી. 

એ જ અરસામાં નજીકમાં આવેલી 
િવકાસ સ્ટોન ક્વોરીની ખાણમાં પથ્થર 
ફોડવા માટ� બ્લાસ્ટ થતાં એક પથ્થર 

હવામાં ઊછળીને મોટરસાઇકલ તરફ 
આવ્યો હતો. આથી પાછળ બેસેલો ક�પલ 
સીટ ક�દીને નીચે ઊતરી ગયો હતો. 
�વીણભાઈ મોટરસાઇકલ ઉપર બેસેલો 
હોવાથી આ પથ્થર જોઈને નીચે માથું 
કરતાં માથામાં આ પથ્થર વાગ્યો હતો. 
�વીણભાઈને ઇજા થતાં મોટરસાઇકલ 
સાથે નીચે પડી ગયા હતા. આ સમયે 
ખાણમાં કામ કરતા મજૂર િવનય મહેન્� 
ગામીત પણ ત્યાં દોડી આવ્યો હતો. 
�વીણભાઈને માથાના પાછળના ભાગે 
ઇજા થતાં િમ� ક�પલભાઈ સાથે તેમને 
મોટરસાઇકલ ઉપર સારવાર માટ� 
વાલોડ હો�સ્પટલે લઈ જવાયા હતા. 
અહીં ફરજ પરના ડોક્ટરે �વીણભાઈને 
�ત હોવાનું જણાવ્યું હતું.

તેનના નવા ફિળયામાં દારૂ 
સગેવગે કરતાં એક પકડાયો

બારડોલી: બારડોલી ટાઉન 
પોલીસની ટીમે તેન 
નવા ફિળયામાંથી 
િવદેશી દારૂના જથ્થા 
સાથે એક શખ્સને 
ઝડપી પા�ો હતો. 
બારડોલી ટાઉન પોલીસની ટીમ 
મંગળવારે પે�ોિલંગમાં હતી. એ 
સમયે ખાનગી રાહે બાતમી મળી 
હતી ક�, તેન ગામના નવા ફિળયામાં 
રહેતા �જ્ઞેશભાઈ નવીનભાઈ ચૌધરી 
પોતાના ઘરે અં�ેજી દારૂનો જથ્થો 
સગેવગે કરવાની પેરવીમાં છ�. આ 
બાતમીના આધારે પોલીસે રેડ કરી 
તેના ઘરમાંથી 514 બોટલ િવદેશી દારૂ 
�ક�મત રૂ.74,600નો મુ�ામાલ કબજે 
કય� હતો. પોલીસે �જ્ઞેશની ધરપકડ 
કરી હતી. પોલીસે આ ગુનામાં 
મુ�ામાલ આપનાર ગોપાલ પાટીલ 
(રહે., સોનગઢ, તાપી), િજગ્નેશ ઉફ� 
જીગો રાઠોડ (રહે.,વાલોડ, તાપી), 
મુ�ામાલ લેનાર ફ�િનલ (રહે.,કાન 
ફિળયા, બારડોલી), િચરાગ ઉફ� લાલુ 
જયંતીભાઈ રાઠોડ (રહે., તેન, નવું 
ફિળયું, બારડોલી) અને ક�તન (રહે., 
તેન ગૌચર ફિળયું)ને વોન્ટ�ડ જાહેર 
કયાર્ હતા.

સંિક્ષપ્ત સમાચાર
ડોલવણની ઉત્તર બુિનયાદી સ્ક�લ સામે 
��ક્ટરે અડફ�ટ� લેતાં બાઇકચાલકનું મોત
વ્યારા: ડોલવણ ગામે પટ�લ ફિળયામાં રહ�તો યશક�માર સુર�શભાઈ પટ�લ (ઉ�.વ.૧૮) સુઝુક� લઈ પોતાના ઘર�થી ડોલવણ ચાર રસ્તા પાસે હીરા ઘસવાની મજૂરી કામે જતો હતો. ત્યાર� તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૩ના રોજ સવાર� ૧૦ વાગ્યાના અરસામાં આશ્રમ ફિળયા પાસે ઉત્તર બુિનયાદી સ્ક�લની સામે રોડ ઉપર ટ્રેક્ટર નં.(GJ-19-AF-7308)ના ચાલક� તેનું ટ્રેક્ટર પૂરઝડપે અને ગફલત ભરી રીતે હ�કારી લાવી યશક�મારની સુઝુક� નં.(GJ-05-NN-8297)ને ટક્કર મારી હતી. યશક�માર પોતાની બાઇક સાથે રોડ ઉપર ફ�કાઈ ગયો હતો, જેમાં તેના માથાના ભાગે ગંભીર થતાં સ્થળ ઉપર જ મોત નીપજ્યું હતું. �તકના િપતા સુર�શભાઈ છગનભાઈ પટ�લ (ઉ�.વ.૪૬) (રહ�., ડોલવણ ગામ, પટ�લ ફિળયું, તા.ડોલવણ, િજ.તાપી)ની ફ�રયાદને આધાર� આ અકસ્માત કરનાર ટ્રેક્ટરચાલક િવ�દ્ધ ગુનો ન�ધી પોલીસે વધુ કાયર્વાહી હાથ ધરી છ�.

ક��વારદાની િવ�ાસ રેિસડ�ન્સીમાં હાથફ�રો 
કરવા આવેલા તસ્કરોને લોકોએ ભગા�ા

ઉમરપાડાના વડપાડા �ા.આ. ક�ન્�ના મે�ડકલ 
ઓ�ફસર ડો.બાબુભાઈ ચૌધરીને એવોડ�
સુરત: સુરતના ઉમરપાડા તાલુકાના વડપાડા પ્રાથિમક આરોગ્ય ક�ન્દ્રમાં ફરજ બ�વતા મે�ડકલ ઓ�ફસર ડો.બાબુભાઇ ચૌધરીને વષર્-2022-23માં 1200થી વધાર� સફળ ક�ટુંબ િનયોજનના ઓપર�શન કરવા બદલ તેમજ સુરત િજલ્લાના બારડોલી, મહુવા, પલસાણા, કામર�જ, માંડવી, ઓલપાડ, માંગરોળ અને ઉમરપાડા તાલુકાનાં 44 કરતાં વધાર� પ્રા.આ. ક�ન્દ્રોમાં સેવા આપવા બદલ તેમજ આજ�દન સુધીમાં અંદાજે 20000 કરતાં વધાર� સફળ ઓપર�શન કયાર્ બદલ ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ �ડપાટર્મેન્ટ તરફથી યોજવામાં આવેલા ક�ટુંબ િનયોજન અંગેના ફ�િમલી પ્લાિનંગ વક�શોપમાં રાજ્ય કક્ષાનો ક�ટુંબ િનયોજનની શ્રેષ્ઠ સજર્રી માટ�નો શ્રેષ્ઠ સજર્નનો એવોડર્ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.કામરેજના માંકણામાં ગીર ગાયના નકલી 

ઘીનો 1725 �કલો જથ્થો મળી આવ્યોપામતેલને ગરમ કરી અલગ અલગ ફ્લેવરનું િમશ્રણ કરી ઘી બનાવાતું હતું
ઘીનો જથ્થો �ક�મત �.9.65 લાખ સિહત 13.45 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે લેવાયો

કામરેજ: માંકણાથી શંકાસ્પદ ઘીનો 
1725 �કલો ગીર ગાય �ીમીયમ 
ક્વોિલટીનો જથ્થો પકડી પાડી 
રૂ.13,42,713 મુ�ામાલ જપ્ત કરી ફૂડ 
એન્ડ �ગ્સ િવભાગને જાણ કરવામાં 
આવી હતી.

કામરેજ પોલીસમથકના 
પીએસઆઈ વી.આર.ચોસલા 

સોમવારના રોજ સ્ટાફ સાથે 
પે�ોિલંગમાં હતા. દરિમયાન બાતમી 
મળી હતી ક�, માંકણા ગામની 
હદમાં આવેલી સ્વગર્ સોસાયટીમાં 
મકાન નં.2ના રહેણાક મકાનના 
�ાઉન્ડ ફ્લોર પર શંકાસ્પદ ઘીની 
બનાવટના જથ્થાનું પે�ક�ગ ચાલુ છ�. 
જે બાતમીના આધારે રેડ કરતાં મહેશ 
ભીમજી બગીયા (રહે.,84 �જભૂિમ 
સોસાયટી, માંકણા)ને સાથે રાખી 
તપાસ કરતાં મકાનમાં પામતેલને 
ગરમ કરી અલગ અલગ ફ્લેવરનું 
િમ�ણ કરી ઘી બનાવવાની �િ�યા 
કરી ઘી ડબ્બાઓ ભરી �જ વા�ટકા ફૂડ 
�ોડક્ટના નામથી ગીર ગાય �ીમીયમ 
ક્વોિલટી ગાય ઘીનું �સ્ટકર લગાવેલો 
જથ્થો મળી આવ્યો હતો. કારખાના 
બાબતે પૂછપરછ કરતાં માિલક િ�તેશ 
િદલીપ ગેવ�રયા (હાલ રહે.,18-

ધિમર્ષ્ઠા પાક� સોસાયટી, ઉિમયાધામ, 
મીની બજાર, મૂળ રહે.,નેસડી, 
તા.સાવરક��ડલા, િજ.અમરેલી), રિવ 
ગોરધન કળિથયા (હાલ રહે.,જી-206 
ગોપીનાથજી રેિસડન્સી, અમરોલી, 
મૂળ રહે.,ઢાંકણી, િજ.બોટાદ) હોવાનું 
જણાવતાં કારખાનામાં મૂક�લા અલગ 
અલગ ઘીના ડબ્બામાં 1725 �કલો 
ઘીનો જથ્થો �ક�મત રૂ.9,65,400 
તેમજ પુ�ાનાં બોક્સ, પ્લા�સ્ટકની 
કોથળી, પ્લા�સ્ટકના ડબ્બા, ઘી ગરમ 
કરવાનું ક�ટલ, સીિલંગ મશીન, 
વજનકાંટો, ગેસનો ચૂલો, ગેસનો 
બાટલો મળી ક�લ રૂ.13,45,713નો 
મુ�ામાલ પકડી ફૂડ એન્ડ �ગ્સ 
િવભાગના સત્તાધીશોને જાણ 
કરવામાં આવી હતી. જેનો �રપોટ� 
આવ્યા બાદ આગળની કાયર્વાહી 
કરવામાં આવશે.

માંડવીના સાલૈયા ગામે ગાય�ી માતાનો 
�ાણ�િતષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો

માંડવી: માંડવીના સાલૈયા ગામે સીમરી આંબા ફિળયા ખાતે નવિનિમર્ત ગાયત્રી માતાના મં�દર� ત્રણ �દવસનો કાયર્ક્રમનું આયોજન મં�દરના ટ્રસ્ટીમંડળ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જે તા.24 �ન્યુઆરીના રોજ કળશ યાત્રા નીકળતાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તજનો �ડાયા હતા. અને ભજન-�કતર્ન કરતા વાતાવરણ ભિક્તમય બન્યું હતું. ત્યારબાદ હ�રદ્વારથી પધાર�લા ગુ�જનો તથા ગાયત્રી પ�રવારના સભ્યો દ્વારા ગ્રામજનોએ અને ભક્તોને ઋિષ સંદ�શ આપ્યો હતો. તેમજ તા.24 �ન્યુઆરીએ દ�વપૂજન, ગાયત્રી મહાયઞ્જ, ઋિષ સંદ�શ, દીપ યઞ્જનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છ�. તેમજ તા.26 �ન્યુઆરીએ ગાયત્રી માતાની મં�દર ખાતે મૂિતર્ઓ (ગાયત્રી માતા, સરસ્વતી માતા, અંબામાતા) પ્રાણપ્રિતષ્ઠા બાદ ગાયત્રી મહાયઞ્જ, ભારતીય સંસ્ક�િતનાં િવિવધ સંસ્કારો અને પૂણાર્હુિત રાખવામાં આવી હતી.

િહતેશ પટ�લ

સ્થાિનકોએ પોલીસને �ણ કરવા છતાં પોલીસની મદદ ન મળી
હથોડા: કોસંબા પોલીસ સ્ટ�શન હદ 

િવસ્તારમાં ક��વારદા ગામની સીમમાં 
આવેલી િવ�ાસ રેિસડ�ન્સીમાં તસ્કરો 
પેધા પડી ગયા છ�. બે મિહના પહેલાં 
થયેલી ઘરફોડ  ચોરીની હજી સ્યાહી 
સુકાઈ નથી, ત્યાં તો ગત રાિ�એ 3:30 
વાગ્યાના સમયે સાત જેટલા ચોરો 
�ાટક્યા હતા. પરંતુ સ્થાિનક લોકો 
જાગી જતાં અને તસ્કરોનો સામનો 
કરતાં ચોરો ઊભી પૂછડીએ ભાગી 
છ��ા હતા.

ક��વારદાની િવ�ાસ રેિસડ�ન્સીમાં 
125 જેટલાં ઘર છ�. અને આ 
સોસાયટી જંગલ જેવા એ�રયામાં 
આવેલી છ�. બે મિહના પહેલાં ત્યાં 
રહેતા િવજયભાઈ નામના વ્ય�ક્તના 
ઘરે ચોરોએ ઘરફોડ ચોરી કરી હતી. 
જ્યારે ગત રા�ે પેધા પડ�લા સાત 
જેટલા ચોરો હાથમાં લોખંડના 

સિળયા લઈ ફરી રા�ે 3:30 વાગ્ય ે
આવ્યા હતા.  પરંતુ લોકોએ જોઈ 
લેતાં અને બૂમરાણ મચાવી ચોરોનો 
પીછો કરતાં ચોરો અંધારાનો લાભ 
લઈ ભાગી છ��ા હતા. સોસાયટીમાં 
રહેતા સ્થાિનક નરપતભાઈએ કોસંબા 
પોલીસમથકના અમલદારને વોટ્સએપ 
�ારા મેસેજ પાઠવી જાણ કરી હતી. 
પરંતુ પોલીસની મદદ લોકોને મળી 
ન હતી. આખરે સોસાયટીના તમામ 
લોકોએ ભેગા થઈ દોટ મૂકચાં ચોરો 
ભાગી છ��ા હતા. સ્થાિનક લોકોના 
જણાવ્યા મુજબ અગાઉ આ િવસ્તારમાં 

િવજયભાઈના ઘરે ચોરી થઈ હતી અને 
જે બાબતે પોલીસે �ાથિમક તપાસ 
પણ કરી હતી અને ફ�રયાદ દાખલ 
કરવાની બાંયધરી પણ આપી હતી. 

ફ�રયાદી િવજયભાઈએ 
પોલીસમથકના ચારથી પાંચ ધરમ 
ધ�ા ખાવા છતાં ઘરફોડ ચોરીની 
ફ�રયાદ પણ પોલીસે હજી દાખલ કરી 
જ નથી. જેથી િન�ષ્�ય પોલીસ તં�ના 
પાપે તસ્કરોને મોકળ�� મેદાન મળી રહંુ્ય 
છ�. કોસંબા પોલીસ નાઈટ પે�ોિલંગ 
સઘન બનાવી કામગીરી કરે એવી 
સ્થાનકોની માંગ છ�.

ઈ�ાિહમ કાનુ

િશયાલજ પાસે કાર ક�દીને સામેના રોડ 
પર �ક સાથે અથડાતાં ચાલકનું મોત
હથોડા: સુરતથી અમર�લી તરફ જઈ રહ�લી કારના ચાલક� િશયાલજ ન�ક હાઇવે પર કાબૂ ગુમાવતાં કાર �ડવાઇડર ક�દી સામેના રોડ પર ધસી જઈ પસાર થતી ટ્રક સાથે ધડાકાભેર અથડાતાં કારચાલકનું મોત થયું હતું. જ્યાર� ત્રણને નાની-મોટી ઇ� થઈ હતી.સુરતથી અમર�લીના થોરડી ગામે વેક�રયા પ�રવાર તેમની �જે૧૯ એએ ૭૧૭૧ નંબરની કારમાં બેસી સુરતથી નીકળ્યા હતા. આ કારમાં પીયૂષ જયસુખ વેક�રયા, અ�સ્મત જયસુખ વેક�રયા, નર�શ જયસુખ વેક�રયા અને ભૂિમ અ�સ્મત વેક�રયા સવાર હતા અને કાર પીયૂષભાઈ ચલાવતા હતા. તેઓ િશયાલજ ન�ક હાઇવે પરથી પસાર થતા હતા. ત્યાર� સ્ટીય�ર�ગ પરથી કાબૂ ગુમાવતાં પૂરપાટ ઝડપે દોડતી કાર રોડ વચ્ચેનું �ડવાઇડર ક�દી સામેના રોડ પર ધસી હાઇવે પરથી પસાર થતી આરજે 14 જેજે 4424 નંબરની ટ્રક સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. આ અકસ્માતમાં કારનો ખુરદો નીકળી ગયો હતો. અકસ્માતમાં પીયૂષભાઈનું ઘટના સ્થળ� જ મોત થયું હતું. જ્યાર� અન્યને વત્તી ઓછી ઇ� થતાં કામર�જ હો�સ્પટલમાં સારવાર માટ� ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ બનાવ અંગે કોસંબા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.

ઈ�ાિહમ કાનુ


