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અમદાવાદથી વડોદરા લાવ્ા બાદ ફરી ગોલડન ચોકડી પર લઇ ગ્ો હતો ત્ાાંથી ખેલ પાડ્ો 
(પ્રતિતિધી)  વડોદરા, િા.18
સુરિથી વરધીમાં જવાિું છે િેમ 

કહી વડોદરા લાવ્ા બાદ ત્રણ જણા 
અમદાવાદ લઇ ગ્ા હિા. ત્ાંથી 
વહેલી સવારે પરિ આવ્ા ફરી 
ગોલડિ ચોકડી િરફ કાર લઇિે ગ્ા 
હિા. ત્ાં ચાલકિે ઉઘી આવિી હો્ 
આટાફેરા મારિા હિો. જેિો લાભ 
લઇિે સુરિિા ત્રણ શખસો ્ુવકિે 
કાર લઇ ભાગી ગ્ા હિા. જેમાં સમા 
પોલીસે સુરિમાંથી જ બે શખસોિે કાર 
સાથે દબોચી લીધા હિા. 

સુરિિા કડોદરા ખાિે રહેિા ઇકો 

કારિી વદદી મારવાિું કામ કરિા 
્ુવકિે 11 માચ્ચિા રોજ ગણેશ 
મદિતસંગ કુશ્ાહ, પવિકુમાર 
િેજરામ જાટ અિે પ્રેમ ઉફફે તબરેનદર  
સુરિ ખાિેથી ભાડીિી વધદીમાં 
વડોદરા જવાિું છે િેમ કહું હિું. 
જેથી િેઓ કડોદરાથી કારમાં બેસીિે 
વડોદરા આવ્ા હિા. ત્ારબાદ 
્ુવકિે અમદાવાદ અસલાલી ખાિે 
જવાિું િેમ કહીિે લઇ ગ્ા હિા. 
ત્ાં કામ પિાવીિે બીજા તદવસે સવારે 
પાંચ વાગે પરિ વડોદરા ગોલડિ 
ચોકડી આવ્ા બાદ કાર ફરી ગોલડિ 
ચોકડી િરફ લઇ લે િે જણાવી હોટલ 
પલાઝો સામે િવા બિિા તરિજ પાસે 
આવ્ા હિા. દરતમ્ાિ એક ભાઇએ 
કાર ઉભી રખાવી હિી. ચાલક ્ુવકિે 
આખી રાિિો ઉજાગરો હો્ અિે ઉંઘ 
આવિી હિી. ્ુવક કારમાંથી ઉિરીિે 

આમિેમ આંટાફેરા મારિા હિા. 
દરતમ્ાિ ત્રણે્ જણા કાર લઇિે 
ભાગી ગ્ા હિા. જેિે કારિા માતલકે 
સમા પોલીસમાં ફરર્ાદ િોંધાવી 
હિી. જેથી પોલીસે ટીમો બિાવીિે 
શોધખોળ હાથ ધરી હિી. જેથી 
પીઆઇ એમ પી રાઠોડ અિે સટાફ 
સાથે છૂપી રીિે રેઇડ કરીિે બે જણાિે 
કાર સાથે દબોચી લીધા હિા. િેમિી 
પાસેથી કાર 2.50 લાખ, બે મોબાઇલ 
મળી 2.60 લાખિો મુદ્ામાલ કબજે 
કરી આગળિી કા્્ચવાહી હાથ ધરી છે.

ગોલ્ડન ચોક્ડી પાસેથી કાર 
લઇ જનાર 3 પૈકી 2 ઝ્ડપાયાં 

સુરતના યુવકને કારની વરધીિાં જવાનું કહીને લાવયાં હતા 

દર મહહને હપ્ાની ઉઘરાણી માટે આવતા માણેજાની ્ુવતી માનહિક રીતે હતાશ થઇ
(પ્રતિતિધી)  વડોદરા, િા.18
ઇનસ્ોરનસ એજનટ િરીકે કામ કરિી 

્ુવિી બેનકમાંથી તમત્રિે પોિાિા િામ 
પર લોિ આપિા િેણે કાર ખરીદ કરી 
હિી. ત્ારબાદ રૂતપ્ાિી જરૂર પડિા 
વધુ 6.94 લાખિી લોિ પણ લોિ 
મંજૂર કરાવી હિી. પરંિુ પરંિુ તમત્રે 
હપિા િહી ભરિા 12.94 લાખ જેટલી 
રકમ બાકી પડિા બેનકે ્ુવિીિા 
ખાિામાંથી 4 લાખ વસૂલ્ા હિા. 
િેમજ દર મતહિે હપિાિી ઉઘરાણી 
માટે ્ુવિી માિતસક રીિે િૂટી ગઇ 
હિી. જેથી કંટાળીિે ્ુવિીએ હપિા 

િહી ભરિાર તમત્ર સામે મકરપુરા 
પોલીસમાં ફરર્ાદ િોંધાવી છે.

માણેજા રાજપૂિ સમાજિી વાડી 
પાસે રો્લ રેતસડેનસીમાં રહેિા 
મીિાક્ા હીરાલાલ શમા્ચ િથા ઉપેનદ્ર 
પરમાર તમત્ર સમીર િવીિચંદ્ર પટેલ 
(વાઘોરડ્ા રોડ )ઇનસ્ોરનસ કંપિીમાં 
એડવાઇઝર િરીકે કામ કરિા હિા. 
મતહલા વર્ચ 2008થી કંપિીમાં 
એજનટ હિી. ઉપેનદ્ર પરમાર ્ુવિીિી 
ઓરફસમાં આવિા હોવાથી બંિે એક 
બીજા ઓળખવા લાગ્ા હિા. વર્ચ 
2015માં ઉપેનદ્ર પરમારિે કાર લેવાિી 
હિી પરંિુ બેનકમાંથી લોિ મળિી 
િ હિી જેથી િે સમીર પટેલ સાથે 
્ુવિીિે મળ્ા હિા અિે જણાવ્ું 
હિું કે િમારા િામે બેનકમાંથી લોિ 
લઇિે ઉપેનદ્રિે કાર લઇ આપો બેનકિા 
હપિા િેમજ ટેકસ કા્દેસર ચૂકવવાિા 

િમામ િાણા િે જાિે જ ભરશે િેવો 
ભરોસો આપ્ો હિો. સમીર પટેલ 
િેમિા તસતિ્ર થિા હોવાથી ્ુવિી 
િેઓિા િામ પર 9.95 લાખિી પાંચ 
વર્ચ માટે લોિ લીધી હિી. િેઓિે 
રૂતપ્ાિી જરૂર પડિા વર્ચ 2016માં 
6.94 લાખિી લોિ મંજૂર કરાવી હિી. 
જેિો માતસક હપિો 24 હજારિો હપિો 
હિો. જેમાંથી કાર ખરીદ કરી. જેિા 
હપિા રેગ્ુલર ભરિા િ હિા. જેથી 
બેનકમાંથી ્ુવિી તવરૂદ્ધ ચેક રીટિ્ચિો 

કેસ દાખલ થ્ો હિો. જેથી ્ુવિીએ 
બેનકમાં રૂા.75 હજાર ભરિા કેસ પાછો 
ખેંચી લીધો હિો. વ્ાજ સાથે 12.98 
લાખ બાકી પડી રહા છે. જેથી બેનક 
િરફથી ્ુવિીિે વર્ચ 2022િા રોજ 
િોટીસ જારી વડોદરાિી કોટ્ટમાં કેસ 
દાખલ ક્યો છે. હાલમાં ્ુવિીિા 
પગારમાંથી બેનકે રૂા.4 લાખ વસૂલ કરે 
છે અિે દર મતહિે ્ુવિીિા ઘરે આવી 
લોિિા હપિાિી ઉઘરાણી કરિા ્ુવિી 
માિતસક રીિ ત્રાસી ગઇ છે. 

યુવતીએ બેનકમાંથી પોતાને નામે 16 લાખની 
લોન અપાવી, મમત્ે હપતા જ ભરવાના બંધ કયાાં

ઇન્સયોરનસ એજન્ટ તરીકે કાિ કરતા યુવતીના ખાતાિાંથી 4 લાખ વસૂલતા મિત્ર સાિે ફરરયાદ આરી 

(પ્રતિતિધી)  વડોદરા, િા.18
વડોદરા ફોટોગ્ાફર ફ્ેનડસ િથા વડોદરા ફોટોગ્ાફર 

પરરવાર દ્ારા શહેરિા કાલાઘોડા સસથિ આવેલા ્વિેશ્ર 
ઘાટ ખાિે 36 જેટલા ફોટોગ્ાફરોિા ફોટાઓિી બે તદવસી્ 
ફોટોપ્રદશ્ચિીિુ આ્ોજિ કરવામાં આવ્ું હિું.

સંસકારી િગરી વડોદરા કલાિગરી િરીકે પોિાિી 
આગવી ઓળખ ધરાવે છે. પરંિુ પાતલકા િંત્ર દ્ારા 
કલાિગરીમાં જ કલાકારો પ્રત્ે જ જાણે દુલ્ચક્ સેવવામાં 
આવી રહું હો્ િેમ જણા્ છે. શહેરિે સમાટ્ટ તસટી 
બિાવવા માટે તવતવધ મોંઘા મોંઘા પ્રોજેકટસ પાછળ િાણાં 
ખચ્ચવામાં િો આવી રહાં છે. પરંિુ કલાિગરીિા કલાકારો 
પોિાિી કળા પ્રદતશ્ચિ કરી શકે િે માટે કલાકારો માટે 
આટ્ટ ગેલેરી છેલલા ઘણા સમ્થી િથી િે માટે શહેરિા 
કલાકારોએ અિેકવાર પ્રધાિમંત્રી, મુખ્મંત્રી, શહેરિા 
સાંસદ, ધારાસભ્ોિે મે્રિે રજૂઆિો કરી ચૂક્ા છે. 
આખરે પૂવ્ચ મે્ર કે્ુરભાઇ દ્ારા કલાકારો માટેિી િતવિ 
આટ્ટ ગેલેરી માટે છ માસ અગાઉ બદામડીબાગ ખાિે  
જગ્ા ફાળવવામાં આવી હિી. ત્ાં છ માસથી ફકિ 
પા્ા ખોદી રાખવામાં આવ્ા છે. હજી સુધી કામગીરી 

કરવામાં આવી િથી જેિા કારણે શહેરિા કલાકારોિે 
પોિાિા કળાપ્રદશ્ચિી રોડ રસિાઓ પર કરવી પડી રહી 
છે.આમ કલાિગરીમાં જ કલાકારો સાથે એક રીિે અન્ા્ 
થઇ રહો છે.વડોદરા શહેરમાં અંદાજે અઢાળસો થી બે 
હજાર કલાકારો છે.જે ફોટોગ્ાફી સાથે સંકળા્ેલા છે.પરંિુ 
િેઓ પાસે પોિાિી કળા પ્રદતશ્ચિ માટે જગ્ા િથી.
શહેરિા 36 ફોટોગ્ાફર દ્ારા શહેરિા કાલાઘોડા િજીકિા 
તવશ્ાતમત્રી કાંઠે ્વિેશ્ર ઘાટ પર જાણીિા ફોટોગ્ાફર 
મતિર વ્ાસિી આગેવાિીમાં બે તદવતસ્ ફોટો પ્રદશ્ચિીિુ 
આ્ોજિ કરવામાં આવ્ું છે.

કયારે મળશે કલાકારોને આર્ટ ગેલેરી? 
યવતેશ્વર ઘાર પર ફોરોપ્રદશ્શનીનો પ્રારંભ

કલાનગરીિાં જ કલાકારો સાથે થઇ રહેલો અનયાય

લાકડાની પાવતીનો ઉપ્ોગ મહાનગર િેવા િદન તરફથી મરણ દાખલા બનાવવા માટે કરવામાાં આવે જે એક ગાંભીર બાબત
લાકડાંની પાવતીનો મરણ િરટટિરફકેટ માટે ઉપ્ોગમાાં ન લેવામાાં આવે તે અાંગે શ્ીજલારામ િેવાશ્મ ટ્રસટ દ્ારા કલેકટરની કચેરી ખાતે રજૂઆત કરાઇ 

(પ્રતિતિધી)  વડોદરા, િા.18
વડોદરા શહેરિી હદમાં આવેલ સમશાિમાં 

મુિદેહિા અસગિ સંસકારિી િોંધણી બાબિે 
લાકડાંિી પાવિીિો મરણ સરટ્ટરફકેટ માટે 
ઉપ્ોગમાં િ લેવામાં આવે િે અંગે શ્ી 

જલારામ સેવાશ્મ ટ્રસટ દ્ારા કલેકટરિી કચેરી 
ખાિે રજૂઆિ કરવામાં આવી હિી. અિે જો 
રજૂઆિિે ધ્ાિે લેવામાં િહીં આવે િો એક 
એતપ્રલથી પાવિી આપવાિું બંધ કરવામાં 
આવશે િેવી ચીમકી પણ ઉચ્ારવામાં આવી 
હિી.

છેલલા બે દા્કાથી ખાસવાડી િથા વડીવાડી 
સમશાિમાં શ્ી જલારામ સેવાશ્મ ટ્રસટ િરફથી 
તવિામૂલ્ે લાકડાિી સેવા આપવામાં આવે છે. 
જ્ારે પણ લાકડા દાિમાં આપવામાં આવે છે. 
ત્ારે િે અંગે ટ્રસટ સંગિ લાકડાિા તહસાબ હેિુ 
માટે એક પાવિી બિાવવામાં આવે છે.જેમાં 
ખૂબ જ વ્વસસથિ રીિે ઉલલેખ પણ કરવામાં 
આવે છે કે સદર પાવિી ફકિ સંસથાિો તહસાબ 
માટે જ છે. આ અગાઉ વડોદરા મહાિગર સેવા 
સદિ િરથી દરક સમશાિોમાં એક કમ્ચચારીિી 
તિમણંક કરવામાં આવિી હિી. જે કમ્ચચારી 
મરણ પામેલ વ્સકિિા સંબંધી પાસેથી ્ોગ્ 
દસિાવેજ લઈ િોંધ કરિા હિા. જે છેલલા 
કેટલાક સમ્થી સેવા સદિ િરફથી બંધ કરેલ 

છે. આવા સંજોગોમાં મરણ પામેલ વ્સકિિા 
મરણ દાખલા માટે શ્ી જલારામ સેવાશ્મ ટ્રસટ 
દ્ારા આપવામાં આવિી લાકડાિી પાવિીિો 
ઉપ્ોગ મહાિગર સેવા સદિ િરફથી મરણ 
દાખલા બિાવવા માટે કરવામાં આવે છે.જે 
એક ગંભીર બાબિ છે.જે પાવિીિી મરણ 
દાખલા માટેિો ઉપ્ોગ લીગલ િથી.કારણકે 
આ પાવિી એક માત્ર  ટ્રસટિા અંગિ તહસાબ 
માટે જ છે.આવી જ રીિે ગેસ ચીિામાં જે રીિે 
સમશાિોમા અસગિદાહ કરવામાં આવે છે.િેિી 
પણ શ્ી જલારામ સેવાશ્મ ટ્રસટિા પાવિીિો 
ઉપ્ોગ મરણ દાખલા માટે કરવામાં આવે 
છે. જેિા કારણે ટ્રસટિે કા્દાકી્ મુશકેલીઓ 
ઉઠાવવી પડી રહી છે જે અંગે પાતલકા દ્ારા 
સમશાિોમા પાતલકાિા કારકૂિ કે કમ્ચચારીિી 
વ્વસથા કરવામાં આવે અિે જો રજૂઆિ િે 
િંત્ર દ્ારા ગંભીરિાથી િહીં લેવામાં આવે િો 
01/04/2023 થી ટ્રસટ દ્ારા લાકડાં િી પાવિી 
આપવાિું બંધ કરવાિી ફરજ પડશે િે અંગેિી 
રજૂઆિ કરવામાં આવી હિી.

મૃતક મારે સમશાનમાં ઉપયોગમાં 
લેવાતા લાક્ડાની પાવતીનો મવવાદ

ટ્ર્સ્ટની રાવતીનો ઉરયોગ િરણ દાખલા િા્ટે કરવાિાં આવતા અનેક િુશકેલી 

મુખ્યતવવે ઉંડેરા  તળાવ,ખાિવાડી સમશાનનુાં રરનોવેશનના કામો કરવામાાં આવશે
(પ્રતિતિધી)  વડોદરા, િા.18
વડોદરા મહાિગરપાતલકાિી સામાન્ સભા 

શુક્રવાર િારીખ 24 માચ્ચિા રોજ ્ોજાશે જેમાં 
14 જેટલા કામો એજનડા ઉપર લેવામાં આવે છે.

વડોદરા મહાિગરપાતલકાિે િવા મે્ર 
મળ્ા બાદ સૌપ્રથમ સામાન્ સભા શુક્રવાર 
િારીખ 24 માચ્ચિા તદવસે  ્ોજવામાં આવશે 
જેમાં 14 કામો એજનડા પર લેવામાં આવ્ા છે 
િેમાં સૌથી મહતવિા કામો જોઈએ િો પ્રોપટદી 
ટેકસ ઇનસેટીવ રીબેટ પાછલા વર્ચિા બાકી 
વેરામાં જ વ્ાજમાંથી ્ોજિા વર્ચ 2022-23 
િી ભાડા આકારણી  પદ્ધતિ માટે િેમજ ક્ેત્રફળ 
આધારરિ આકારણી પદ્ધતિ માટે ઇનસેસનટવ 
રરપીટ ્ોજિા બાબિે દરખાસિ માં જણાવ્ા 

મુજબિા મુદ્ાઓિે સમગ્ સભાિી મંજૂરીિી 
અપેક્ાએ મૂકવામાં આવશે. કેનદ્ર સરકાર દ્ારા 
વડોદરા મહાિગર પાતલકાિે અમૃિ 2.0 ્ ોજિા 
ગ્ાનટ અનવ્ે વડોદરા શહેરમાં તવકાસિા બેતઝક 
ઇનફ્ાસટ્રકચરિા કામોમાં િાણાકી્ ખચ્ચિી 
જોગવાઈ અંિગ્ચિ ફાળવણી કરેલ ગ્ાનટ મુજબ 
વડોદરા મહાિગર પાતલકાિા ફાળાિી જોગવાઈ 
કરવા િેમજ દરખાસિમાં જણાવ્ા મુજબિા 

કામોિી ્ાદી સામાન્ સભા સમક્ મૂકવામાં 
આવશે.  ઉપરાંિ ઉંડેરા િળાવિા િવીિીકરણિી 
કામગીરી માટે આઇઓસીએલ દ્ારા સી.ઈ.આર 
ફંડ વડોદરા મહાિગર પાતલકાિે આપવા માટે 
એમઓ્ુ કરવા િેમજ િે અંગેિી કા્્ચવાહી 
કરવા માટેિી સત્ા મ્ુતિતસપલ કતમશિરિે 
આપવાિી મંજૂરી આપવામાં આવશે. 

વડોદરા શહેરમાં આવેલ ખાસવાડી સમશાિિા 
રરિોવેશિ અિે િવીિીકરણિી કામગીરી માટે 
પાવર ગ્ીડ કોપયોરેશિ ઓફ ઇસનડ્ા તલતમટેડ 
િથા આઇ ઓ સી એલ દ્ારા સીએસઆર 
ફંડ વડોદરા મહાિગર પાતલકાિે આપવા 
માટે કરવા િેમજ િેિે અિુસાંતગક કા્્ચવાહી 
કરવા માટેિી સત્ા મ્ુતિતસપલ કતમશિરિે 
આપવામાં આવશે. 

ભારિ સરકાર દ્ારા વડોદરા મહાિગર 
પાતલકાિે સપેતશ્લ આતસસટનટ ફોર કેતપટલ 
ઇનવેસટમેનટ અંિગ્ચિ વર્ચ 2022-23 િા વર્ચ 

માટે રૂતપ્ા 114.72 કરોડિી ફાળવણી ફરિે 
દરખાસિ માં જણાવ્ા મુજબ અંદાતજિ રૂતપ્ા 
124.78 કરોડિા કામોિો સમાવેશ કરવા મંજૂરી 
આપવાિી દરખાસિમાં જણાવેલ કામોિા અન્ 
ગ્ાનટ માંથી સપેતશ્લ આતસસટનટ ફોર કેતપટલ 
ઇનવેસટમેનટ કરવાિી િથા િે અંગેિી દરખાસિ 
સરકારમાં રજૂ કરવા બાબિિી િમામ સત્ા 
મ્ુતિતસપલ કતમશિરિે આપવાિી મંજૂરી આ 
સામાન્ સભામાં આપવામાં આવશે. 

રાજ્ સરકાર દ્ારા સવતણ્ચમ જ્ંતિ મુખ્મંત્રી 
શહેરી તવકાસ ્ોજિા ્ુ.ડી.પી.78 અંિગ્ચિ 
2022-23 િી આઉટ ગ્ોથ તવસિારિી ગ્ાનટ 
પરિ રૂતપ્ા 2708.58 લાખિી ફાળવણી પરતવે 
દરખાસિમાં રજૂ કરે 3,707.60 લાખિા તવતવધ 
તવકાસિા કામો પૈકી દરખાસિ માં દશા્ચવ્ા 
મુજબિા કામોિે પ્રાધાન્ આપવાિું રહેશે જેમાં 
પાણી, ડ્ેિેજિી કામગીરી પૂણ્ચ થ્ા બાદ હાથ 
ધરવાિા રહેશે. 

પાલિકાના 14 કામો એજન્ા ઉપર િેવાયા,  
124.78 કરો્ રૂલપયાના કામોનો સમાવેશ

િહાનગર રામલકાની સાિાનય સભા 24 િાર્પના રોજ િળશે મનપા દ્ારા રોગચાળો 
અરકાવવા મારે 
કામગીરી કરાઈ

(પ્રતિતિતધ)  વડોદરા, િા. 18 
પાતલકાિા ૪ ઝોિમાં સઘિ રોગ 

તિ્ંત્રણિી કામગીરી ઝુંબેશ રૂપે હાથ 
ધરી છે. ૨૦૨૩ દરમ્ાિ વાહકજન્ 
રોગ તિ્ંત્રણ કા્્ચક્રમ અંિગ્ચિ િા. 
૧૮-૦૩-૨૦૨૩ િા રોજ કુલ ૨૬૪ 
ટીમ દ્ારા કુલ ૨૬૬ તવસિારોિી 
મુલાકાિ લઈિે ૧૪,૯૦૪ ઘરો 
િપાસીિે ૮,૬૯૬ મકાિોમાં ફોગીંગ 
કરવામાં આવ્ું હિુ. ૨૪,૭૬૯ 
પાત્રોિી ટ્રીટમેનટ કરવામાં આવી. 
આજરોજ ૭ કનસટ્રકશિ સાઈટમાં 
કામગીરી ચકાસેલ છે. આજતદિ 
સુધીમાં કુલ ૭ જેટલી કનસટ્રકશિ 
સાઈટમાં િોટીસ પાઠવી હિી િેમજ 
આજરોજ ૨ સકૂલ-હોસટેલ માં 
કામગીરી ચકાસવામાં આવી હિી. 
આજરોજ ૧ સકૂલ-હોસટેલમાં િોટીસ 
પાઠવવામાં આવી.  િેમજ આજતદિ 
સુધીમાં કુલ ૮ જેટલી સકૂલ-હોસટેલમાં 
િોટીસ પાઠવવામાં આવી હિી. 
આ ઉપરાંિ કામગીરી દરમ્ાિ કુલ 
૨,૭૨૩ વાહક જન્ રોગ અટકા્િ 
અંગેિી પતત્રકાિી વહેચંણી કરવામાં 
આવી હિી.

બાજવા રણોલી મરિજનું 
કામ વહેલી તકે પૂણ્શ 
કરવા સાંસદની રજૂઆત
કલવેક્ટર કચેરીના ધારાિભા હોલ ખાતે િાંકલનની બેઠક મળી

(પ્રતિતિધી )  વડોદરા િા.18
વડોદરા જીલલા કલેકટરિી કચેરી ખાિેિા 

ધારાસભા હોલમાં મળેલી સંકલિ સતમતિિી 
બેઠકમાં સાંસદ દ્ારા બાજવા અિે રણોલી તરિજિી 
કામગીરી વહેલી િકે પૂણ્ચ થા્ િે માટેિી રજૂઆિ 
કરવામાં આવી હિી.

દર મતહિે વડોદરા કલેકટરિી કચેરી ખાિે 
સંકલિ અંગેિી બેઠક ્ોજવામાં આવે છે.જેમાં 
તવતવધ પ્રશ્ો અંગેિી રજૂઆિ કરવામાં આવિી 
હો્ છે. ત્ારે ધારાસભા હોલ ખાિે મળેલી 
બેઠકમાં વડોદરાિા સાંસદ રંજિબેિ ભટ્ટ દ્ારા 
બાજવા િથા રણોલી તરિજિી ચાલિી કામગીરી 
અંગેિી રજૂઆિ કરવામાં આવી હિી.જેમાં બંનિે 
તરિજિી કામગીરી જૂિ મતહિા સુધીમાં પૂણ્ચ 
કરવામાં આવે િે અંગેિી રજૂઆિ કરવામાં આવી 
હિી.જેિા અિુસંધાિે કલેકટર એ.બી.ગોર દ્ારા 
આર.એનડ બી િા અતધકારીઓ િે જરૂરી સૂચિાઓ 
આપવામાં આવી હોવાિું િેમણે જણાવ્ું હિું સાથે 
જ િાગરરકોિે િકલીફ િ પડે િે માટેિી વૈકસલપક 
વ્વસથા કરવામાં આવી હોવાિું પણ િેમણે 
જણાવ્ું હિું.

મશવજી કી સવારીમાં 7 મોબાઇલ 
ચોરનાર રીઢો આરોપી ઝ્ડપાયો
પાણીગવે્ટમા ંઆરોપીને દબોચી 58 હજારના મોબાઇલ કબજે ક્ાાં

(પ્રતિતિધી)  વડોદરા, િા.18
શહેરમાં િીકળેલી તશવજી કી 

સવારીમાં ભકિોિી ભીડિો લાભ 
લઇિે 7 લોકોિા મોબાઇલિી ચોરી 
કરિાર રીઢા આરોપીિે ક્રાઇમ રિાનચે 
પાણીગેટ બસ ડેપો પાસેથી ઝડપી 
પાડ્ો હિો. િેમિી પાસેથી 7 
મોબાઇલ મળી 58 હજારિો મુદ્ામાલ 
કબજે કરીિે વધુ કા્્ચવાહી માટે વાડી 
પોલીસિે સોંપાવમાં આવ્ો છે.

ક્રાઇમ રિાનચિા પીઆઇ એમ 
એફ ચૌધરી િેમિી ટીમિા માણસો 
વડોદરા શહેર તવસિારમા પેટ્રોતલંગિી 
કામગીરી કરી રહા હિા. િે 
દરતમ્ાિ મળેલી બાિમીિા આધારે 
પાણીગેટ બસ ડેપો પાસેથી અલિાફ 
ઉફફે બોડી બચુમી્ા શેખ (રહે, અલીથ 
મંતજલ બાવામાિપુરા )િે ઝડપી િેિી 
અંગઝડિી કરિા જુદી જુદી કંપિીિા 
સાિ મોબાઇલ મળી આવ્ા હિા. 

િેિે તબલ બાબિે પૂછિાછ કરિા િે 
તબલ રજૂ કરી શક્ો િ હિો િેમજ 
ગલલા િલલા કરવા લાગ્ો હિો. જેથી 
ક્રાઇમ રિાનચ દ્ારા શખસિી કડકાઇથી 
પૂછપરછ કરિા તશવરાત્રીએ ્ ોજા્ેલી 
તશવજી કી સવારીિી શોભા્ાત્રા 
દરતમ્ાિ ભકિોિી ભીડિો લાભ 
લઇિે સાિ લોકોિા મોબાઇલ ચોરી 
કરી લીધા હોવાિી કબૂલાિ કરી હિી. 
િેિી પાસેથી 7 મોબાઇલ મળી 58 
હજારિો મુદ્ામાલ કબજે ક્યો છે. જેથી 
ક્રાઇમ રિાનચ આરોપી અલિાફ શેખિી 
ધરપકડ કરીિે વધુ કા્્ચવાહી માટે 
વાડી પોલીસિે સોંપવામાં આવ્ો છે. 
અત્ર ઉલલેખિી્ છે કે આરોપી સામે 
અગાઉ પાણીગેટ પોલીસ રા્ોરટંગ, 
કારેલીબાગમાં િારકોરટકસ, વાડીમાં 
જુગાર અિે ભરૂચમાં ઘરફોડ ચોરીિા 
કેસમાં પકડા્ો હિો. 

હપતા નહીં ભરતા કંરનીવાળા કાર ખેંરી ગયા 
ઉપેન્દ્ર પરમારનું એક્સિડન્્ટ થતા લોનના હપત સિદંતર ભરવાનું બંધ 
કરી દેતા કંપનીવાળા કાર ખેંચી ગયા તયારે ઉપેન્દ્ર સિમીર પ્ટેલને 
આજીજી કરતા પેનલ્ટી અને ડ્ુ થયેલી લોનની રકમ 1.25 લાખ 
ભરાવી ગાડી છોડાવી પરંતુ તયારબાદ પણ તે હપતા ભરતો ન હતો. 
યુવતીને માથે મો્ટી રકમનું ભારણ થઇ જતા તે તુ્ટી ગયા હતા.

શહેરમાં આજે 
કોરોનાના વધુ 5 

કેસ નોંધાયા
(પ્રતિતિતધ)   વડોદરા, િા.18 
વડોદરા શહેરમાં કોરોિા હવે 

ધીમે ધીમે માથું ઊંચકી રહો છે. અિે 
તદવસે તદવસે કેસોમાં વધારો થઇ રહો 
છે. અગાઉ એક કેસ િોંધાિો હિો 
જે હવે વધીિે તદવસિા 5 કેસ સુધી 
પહોંચ્ો છે. શહેરમાં આજે કોરોિાિા 
વધુ 5 કેસ િોંધા્ા હિા. ગિરોજ 4 
કેસ બાદ આજે વધુ 5 કેસ િોંધા્ા છે. 
આજરોજ 338 જેટલા સેમપલ લેવામાં 
આવ્ા હિા. જે પૈકી 5 વ્સકિઓિે 
કોરોિા પોઝીટીવ આવ્ો હિો. 
શહેરિા ઉંડેરા, હરણી, તદવાળીપુરા  
તવસિારિા રહીશોિે પોઝીટીવ આવ્ો 
હિો. શહેરમાં હાલ 25 વ્સકિઓ 
હોમ આઇસોલેશિ હેઠળ છે. જ્ારે 
3 વ્સકિ હોસસપટલમાં સારવાર હેઠળ 
છે. જે પૈકી એક દદદીિે ઓસકસજિ 
ઉપર છે. શહેરમાં કોરોિાિી 
ગાઇડલાઇિિે અિુસરવાિી શરૂઆિ 
કરવી જોઈએ િેમ લાગી રહું છે. 
અિે સોશ્લ રડસટનસ, માસક અિે 
સૅિેટાઇઝરિો ઉપ્ોગ પુિઃ એકવાર 
શરુ કરવાિી જરૂરર્ાિ છે.

કાર એકાએક પલરી ખાઇ 
જતા બે મમત્ો પૈકી એકનું મોત

પ્રોમહમબશનના ગુનામાં વોનરે્ડ 
આરોપીના આગોતરા કોરટે ફગાવયાં માંજલપુરથી હવશ્ાહમત્ી તરફ જતી વેળા બનેલો બનાવ 

(પ્રતિતિતધ)  વડોદરા િા.18
રાવપુરા ટાવર પાસે રહેિા ્ુવક 

સતહિ િેિો તમત્ર કારમાં માંજલપુરથી 
તવશ્ાતમત્રી િરફ જિા હિા. 
દરતમ્ાિ િેમિી કાર પલટી ખાઇ 
જિા બંિે તમત્રોિે ગંભીર ઈજા થિા 
સારવાર માટે એસએસજીમાં ખસેડ્ા 
હિા. ત્ાંથી વધુ સારવાર માટે 
ખાિગી હોસસપટલમાં ખસેડાિા બે 
તમત્ર એકિું મોિ સારવાર દરતમ્ાિ 
મોિ થિા િેિા તપિાએ પોલીસ 
ફરર્ાદ િોંધાવી છે. 

રાવપુરા ટાવર ચાર રસિા પાસે 
રહેિા કમેલશ બાલકૃષણભાઇ જોરીિો 
દીકરો પરમભાઇ અિે િેિો તમત્ર 
છોટુ સાથે અરટ્ટગા કારમાં બેસીિે જઇ 
રહા હિા. 8 માચ્ચિા રોજ છોટુ કાર 
ચલાવિો હિો િે દરતમ્ાિ અવધૂિ 

ફાટક માંજલપુરથી તવશ્ાતમત્રી િરફ 
જિા હિા. ત્ારે સાંજિા સમ્ે 
આ્ુર શમા્ચ ઉફફે છોટુએ કારિા 
સસટ્રરંગ પરિો કાબૂ ગુમાવ્ો હિો.  

અતે્ર ઉલલેખતિ્ છે કે,  
જેિા કારણે કાર એકાએક પલટી 
ખાઇ ગઇ હિી. જેમાં  િેમિા પુત્ર 
સતહિ િેિા તમત્રિે પણ ગંભીર 
ઈજા પહોંચિા િાતકાતલક સારવાર 
માટે સ્ાજી હોસસપટલમાં ખસેડવામાં 
આવ્ા હિા. પરંિુ ત્ાંથી બંિે વધુ 
સારવાર માટે સિસાઇિ હોસસપટલમાં 
લાવવામાં આવ્ા હિા. જેમાં િેમિા 
દીકરાિી સારવાર ચાલિી હિી.િે 
સમ્ે રાવપુરા પોલીસિા માણસો 
આવ્ા હિા પરંિુ િે સમ્ે કોઇ 
ફરર્ાદ િોંધાવી િ હિી. પંરિુ 17 
માચ્ચિે શુક્રવારિા રોજ મારા પુત્ર 
પરમિું સારવાર દરતમ્ાિ મોિ થઇ 
ગ્ું હિું. જેથી ડ્ાઇવર તવરૂધ રાવપુરા 
પોલીસ સટેશિમાં ફરર્ાદ િોંધાવી 
હિી.

જાન્યુઆરી મહહનામાાં દારુ િાથે બે પકડા્ા હતા િાંજ્ કહાર ભાગી ગ્ો હતો 
(પ્રતિતિતધ)  વડોદરા િા.18
પ્રોતહતબશિિા ગુિામાં  આરોપી 

સંજ્ કહાર છેલલા છેલલા દોઢ મતહિાથી 
વોનટેડ છે. આરોપીએ કોટ્ટમા આગોિરા 
જામીિ અરજી મૂકી હિી. પરંિુ 
આરોપી સામે અન્ ગુિા િોંધા્ેલા 
હો્ અદાલિે આરોપીિી આગોિરા 
િામંજૂર કરવાિો હુકમ ક્યો છે. 
 ટેકુ હરરરામ િિવાણી, સંજ્ 
ઇશ્રભાઇ કહાર (રહે -બાવિ ચાલ, 
મચછીપીઠ, સલાટવાળા) અિે અન્ 
એક રકશોર 23 જાન્ુઆરીિા રોજ 
િંબર વગરિી રરક્ામાં  26,400 િા 
તવદેશી દારૂિી 48 બોટલ સાથે ઝડપાઈ 
ગ્ા હિા. જેમાં પોલીસિા હાથમાંથી 
છૂટી સંજ્ કહાર સથળ પરથી િાસી 
છૂટ્ો હિો. જે બાબિે િેિી સામે 
કારેલીબાગ પોલીસ સટેશિમા ગુિો 

િોંધા્ો હિો. દરતમ્ાિ આરોપીએ 
આગોિરા જામીિ અરજી કોટટે મા 
મુકી હિી.  અદાલિ દ્ારા આગોિરા 
જામીિ સુિાવણી હાથ ધરાિા 
અરજદાર આરોપી િરફે ધારાશાસત્રી  
અિે સરકાર િરફે તજલલા સરકારી 
ધારાશાસત્રી દ્ારા સામસામે દલીલો 
કરવામાં આવી હિી. બંિે પક્ોિે 
દલીલો અિે પુરાવાિી ચકાસણી બાદ 
આઠમા એરડશિલ સેશનસ ન્ા્ાધીશ 
રાજેનદ્ર એચ. પ્રજાપતિએ િોંધ્ું હિું 
કે, રેકોડ્ટ ઉપરથી અરજદાર આરોપીએ 
ગુિામાં ભૂતમકા ભજવેલ હોવાિું 
પ્રથમ દશ્ચિી્ જણા્ આવે છે. 
આરોપી તવરુદ્ધ અન્ આઠ ગુિાઓ 
પણ િોંધા્ેલા છે. અગાઉ ઝડપા્ેલા 
આરોપીએ ગુિામાં અરજદાર 
આરોપીિી સંડોવણી હોવાિી પણ 
કબુલાિ કરી હિી.જે િમામ બાબિોિે 
ધ્ાિે લઇ િે આરોપીિી આગોિરા 
જામીિ અરજી િામંજુર કરવાિો હુકમ 
ક્યો છે.

હરણી ગાિ રાસેના રાક્કિાં તૂ્ટી 
રડેલું ્સકલરરર કયારે ઉભું કરાશે?

 શહેરના હરણી ગામ પાસિે સકલપચર પાક્ક બનાવવામા આવયું છે. બે 
દદવસિ પહેલા શહેર મા વીજળી ના કડાકા ભડાકા સિાથે વરસિાદ પડતા 
શહેરમા અને ઝાડ તોફાની પવનો ના કારણે તૂ્ટી ગયા હતા. તયારે 
હરણી પાસિે આવેલ સકલપચર પાક્કમા એક સકલપચર તૂ્ટી પડંુ્ હતું. 
બે દદવસિ વીતી ગયા બાદ પાક્ક ની સિુંદરતા વધારતા સકલપચર હજુ 
જેમનું તેમ પડંુ્ હોવાથી પાક્ક ની મુલાકાતે આવતા લોકો મા ભારે 
કચવાં્ટ જોવા મળે છે. લોક માંગણી એવી છે આ સકલપચર ને જલદી 
ઉભું કરવામાં આવે. હવે જોવું એ રહીયુ કે સકલપચર ને નવું બનાવશે 
કે પછી આ રીપેરીંગ કરી ને ઉભું કરવામા આવશે.  

 તસવીર : ભરત પારેખ

ભારત-ઓસટ્ેમલયાની મરિકેર મેચ 
પર સટ્ો રમા્ડનાર બે ઝ્ડપાયાંમોબાઇલ લાઇવ િટ્ો રમાડતા હતા, મોબાઇલ અને કાર મળી 7.09 લાખનો મુદ્ામાલ કબજે

(પ્રતિતિતધ)  વડોદરા િા.18
ગોલડિ ચોકડી પાસે કારે બેસીિે 

ભારિ અિે ઓસટ્રેતલ્ા વચ્ેિી 
તક્રકેટ મેચ પર મોબાઇલ પર સટ્ટો 
રમાડિારા બે શખસોિે પોલીસે 
ઝડપી પાડ્ા હિા જ્ારે અન્ ત્રણ 
શખસોિે વોનટેડ જાહેર ક્ા્ચ હિા. 
િેમિી પાસેથી રૂા. 7.09 લાખિો 
મુદ્ામાલ કબજે આગળિી કા્્ચવાહી 
હાથ ધરાઇ હિી.

હરણી પોલીસ ટીમિે બાિમી 
મળી હિી કે,ગોલડિ ચોકડી પાસે 
આવેલી સંગમ હોટલ િજીક કારમાં 
બે શખસો મોબાઈલ ફોિ પર ભારિ 
અિે ઓસટ્રેતલ્ા વચ્ેિી વિ-
ડ ેમેચ ઉપર સટ્ટો રમાડી રહા છે. 
જેિા આધારે પીઆઇ સતહિિી ટીમ ે

વોચ ગોઠવી બાિમી મુજબિા સથળે 
દરોડો પાડીિે બંિે શખસોિે ઝડપી 
પાડ્ા હિા. િેમિી પાસેથી મળી 
આવેલા મોબાઈલ એસપલકેશિમાં 
ભારિિી બેરટંગ હો્ ત્ારે ભાવ 
દશા્ચવે છે. જેમાં ભાવ અિે સેશનસ 
બોલા્ છે. 

આ બંિે શખસો મેચિા હાર 
જીિિા સોદા પોસસટંગ કરિા હિા. 
પોલીસિી પ્રાથતમક પૂછિાછ કરિા 
તવષણ ઘિશ્ામ કાતછ્ા પટેલ 
(રહે. ઇનદ્રપુરી સોસા્ટી, હાલોલ) 
અિે ઝાકીર મહંમદ ઘાંચી (રહે.
હાલોલ ગામ, હાલોલ) હોવાિંુ 
બહાર બંિેિી ધરપકડ કરી હિી. 
જ્ારે તક્રકેટ મેચિો સટ્ટો કાપિાર 
તહિેશ વરર્ા િેમજ ગોપાલ વાણંદ 
અિે રતવ શાહિે વોનટેડ જાહેર કરી 
િેમિો શોધખોળિા ચક્રો ગતિમાિ 
ક્ા્ચ હિા. પોલીસે મોબાઈલ િથા 
કાર સતહિ 7.09 લાખિો મુદ્ામાલ 
કબજે ક્યો ક્યો હિો.


