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ડિરેક્ટરમાં આંતડરક ખેંરતાણ ઉભો થિાનો ભય
હાલ અમૂલમાં કોઈ જ િવવાદ નથી, ચેરમેન િવપુલભાઈ પટેલે વહીવટ સાંભળયાના નજીકના જ ડદવસોમાં 71 એપ્ેન્ટસને સમય અવિિ પિત જતાં છૂટા કરી દીિા અને મહેમદાવાદના ચાલતા દૂિ કૌભાંિ ઉપર પણ કાયદેસરની કાય્યવાહી કરી હતી. અમૂલના સઘળું સમુસુતરં ચાલતું હોવા છતાં સરકાર દ્ારા ત્રણ સરકારી પ્િતિનિિ મૂકવાની રાજરમત રમાઈ છે. સરકારના આ િનણ્યયે સથાિનક પશુપાલકોમાં અચરજ ઉભી કરી છે. જોકે, કોંગ્ેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા ડિરેકટરમાં મુંઝવણ ઉભી થઇ છે. જેથી હવે આંતડરક ખેંચતાણ ઉભી થવાનો ભય ઉભો થયો છે. 

આણંદ અમૂલમાં ભાજપને અંદરખાને સત્ા ગુમાિિાનો િર લાગયો હોિાની રરા્ચ 

અમૂલમાં સરકારે ધાર્યું કર્યું ઃ 3 પ્રતિતિતધ ધરાર મ્યકરાં
લાંબી કાયદાકીય લિાઇમાં પછાિ છતાં સરકાર પ્િતિનિિ મુકયા 
(પ્રતિતિતિ) આણંદ િા.18

આણદં, ખેડા અિે મતિસાગર 
તિલ્ાિા પશુપા્કો માટે 
આશીરાવાદરૂપ ખેડા તિલ્ા 
સિકારી દિૂ ઉતપાદક સંઘ ્ી. 
(અમૂ્ )માં ભાિપિી સત્ા 
આવ્ા બાદ સરકાર ે પોિાિા 
એિનડા એક પછી એક અમ્માં 
મકુી રિી છે. િેમાં છેલ્ા દસકાથી 
ચા્ી રિે્ા ત્રણ પ્રતિતિતિ 
મકુરાિા તરરાદમાં સરકાર ેિરાર 
પોિાિુ ંિા્ુું કરી ફરી એક રખિ 
પ્રતિતિતિ મકુ્ાં છે. 

ખેડા તિલ્ા સિકારી દૂિ 
ઉતપાદક સંઘ ્ી. (અમૂ્)માં 

ખેડા, આણંદ અિે મતિસાગર 
તિલ્ાિી 1224 મંડળીઓ 
સભાસદ છે. િે પશુપા્ક 
સભાસદોિા દૂિિું સંપાદિ, 
પ્રોસેસીંગ, રેચાણ કરીિે િથા 
સભાસદોિે પશુદાણ, રેટરિરી 
સેરાઓ રગેરે પુરૂ પાડરાિી 
કામગીરી કરે છે. સંઘિું રાત્વાક 
ટિવા ઓરર આશરે 10,333 કરોડ 
િેટ્ું છે. આ દૂઝણા સંઘમાં સત્ા 
િાંસ્ કરરા ભાિપ દ્ારા છેલ્ા 
બે દા્કાથી પ્ર્તિ કરરામાં 
આરી રહ્ા છે. િે િા્માં િ 
સફળ થ્ા િિા. રાિકી્ રીિે 
ભાંગફોડ ક્ાવા બાદ ચેરમેિ િરીકે 
તરપુ્ભાઈ પટે્ અિે રાઇસ 
ચેરમેિ િરીકે કાંતિભાઈ સોઢા 
પરમારિી તિમણંક કરરામાં 
આરી િિી. આમ, ભાિપ 
સત્ા પર આરિા એક પછી એક 
એિનડા િાથ પર ્ીિા છે. િેમાં 

પ્રથમ િબક્ામાં િ ત્રણ સરકારી 
પ્રતિતિતિ મુકરાિો તરરાદાસપદ 
રિે્ો તિણવા્ ફરી દિોરાવ્ો છે. 
આ અંગે પરરપત્રમાં પરઢ્ાર 
ગુ્ાબતસંિ રિિતસંિ (મુ.
કિાિરાડી, િા. આંક્ાર), 
પટે્ િ્ેશકુમાર ચીમિભાઈ 
(મુ. િરાગામ, િા. કપડરિં) 

અિે સો્ંકી મિેશકુમાર 
િુરાિતસંિ (મુ.િિોડ, િા. 
બા્ાતસિોર)િો સમારેશ થા્ 
છે. 

આમ, આણંદ, ખેડા અિે 
મતિસાગર તિલ્ામાંથી ત્રણ 
પ્રતિતિતિતર આપરામાં આવ્ું 
છે. ગિ ટમવામાં ત્રણ સભ્ોએ 

મિદાિ પણ ક્ુું િિું. િેિા મિ 
િ ગણરા માટે િાઈકોટ્ટ સુિી 
મામ્ો પિોંચ્ો િિો. િેમાં 
ત્રણ પ્રતિતિતિિી તિમણંક રદ 
કરરામાં આરી િિી. આમ છિાં 
સરકારે ફરી પ્રતિતિતિ મુકિા 
ફરી તરરાદ છંછેડા્ો છે.

કોટટે સરકારિા તિણવા્ તરરૂદ્ધ 
ચુકાદો આપી ત્રણે્ પ્રતિતિતિિી 
તિમણંક રદ કરી િિી (box)

અમૂ્ ડેરીિી સામાન્ ચૂંટણી 
ર્વા 2020માં ્ોજાઇ િિી. િેમાં 
13 સભ્ો ચૂંટા્ાં િિાં. આ 
સભ્ો દ્ારા ચેરમેિ અિે રાઇસ 
ચેરમેિિી ચૂંટણી કરરાિી િો્ 
છે. િેમાં ચેરમેિ િરીકે રામતસંિ 
પરમાર તબિિરીફ ચૂંટા્ાં િિાં. 
પરંિુ રાઇસ ચેરમેિિી ચૂંટણી 
માં રાિેનદ્રતસંિ પરમાર અિે 
બા્ાતસિોરિા રાિેશભાઈ 

પાઠક રચ્ે િરરફાઈ થઈ િિી. 
આ સમ્ે સરકાર દ્ારા ત્રણ 
પ્રતિતિતિિી તિમણંક કરી િિી 
અિે િેમિે પણ મિદાિ કરિાં 
મામ્ો કા્દાકી્ રીિે ગૂંચરા્ો 
િિો. આ અંગે રાિેનદ્રતસંિ 

પરમાર , સંિ્ભાઈ પટે્ 
અિે કાંતિભાઈ સોઢા પરમારે 
િાઇકોટ્ટમાં િા િાંખી િિી. િેમાં 
કોટટે સરકારિા તિણવા્ તરરૂદ્ધ 
ચુકાદો આપી ત્રણે્ પ્રતિતિતિિી 
તિમણંક રદ કરી િિી.

અમૂલમાં 13માંથી 11 સભય ભાજપ તરફી 
હોિા છતાં ત્રણ સભય કેમ મુકયાં ? 

સરકાર દ્ારા લેવામાં આવેલા આ િનણ્યયની જરૂડરયાત અંગે અમૂલ ડિરેકટર અને પશુપાલકોમાં અસમંજસતા જોવા મળી રહી છે. ડિરેકટરો કે પશુપાલકો સરકારના આ િનણ્યય મુદ્ે  કોટ્યમાં જશે કે કેમ ? જે મુદ્ો રાજય સહકારી ક્ેત્રમાં ચચા્યનો િવષય બ્યો છે. હાલ અમૂલના બોિ્યમાં પૂવ્ય વાઈસ ચેરમેન અને કોંગ્ેસ નેતા રાજે્દ્રિસંહ પરમાર અને સભય સંજયભાઈ પટેલ એમ બે સભયોને બાદ કરતાં તમામ 11 સભયો ભાજપના છે. જેથી સરકારના આ િનણ્યયને આગામી બોિ્ય બેઠકમાં બહુમતીથી પસાર કરવા ભાજપ પ્દેશ સંગઠન સભયોબે ન્હપ આપી ફરજ પાિી શકે છે. સરકારના આ િનણ્યય હજુ અમૂલની બોિ્ય બેઠકમાં બહુમતીથી પસાર થઈ જશે તો જ આ ત્રણ સભયો અમૂલની બોિ્યમાં સામેલ થઈ જશે. જેને લઈને પણ અમૂલના આંતડરક રાજકારણ ્યાપક અસંતોષ અને અસમંજસતા પ્સરી રહી છે.

વિદ્ાનગરની કોલેજમાં વસગનેરર િે ની ઉજિણી કરાઇ

શૈક્િણક નગરી િવદ્ાનગરમાં આવેલી કાેલેજાેમાં અવનવા િેની િવદ્ાથથીઆે દ્ારા ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જે અંતગ્યત શિનવારના રોજ વી.પી. સાય્સ કાેલેજના િવદ્ાથથી-િવદ્ાથથીનીઆે દ્ારા િસગ્ેચર િેની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં માેટી સંખયામાં કાેલેજના િવદ્ાથથીઆે દ્ારા અેક બીજાના ટી શટ્ય ઉપર પાેતાની િસગ્ેચર કરીને અનાેખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત શાસત્રી મેદાન ખાતે િા્સ તેમજ ગરબાની રમઝટ પણ બાેલાવી હતી. - તસવીરઃ ફ્ાનિીિ મેકવાન

બાઇકને પંચર પડતાં દુકાને િક્ો મારીને લઇ ગયાં 
કારીગરને શોિવા ગયા અને બે ગડઠયા થેલો ઉઠાવી ગયાં
(પ્રતિતિતિ) િરડ્ાદ, િા. 18 

માિરિા ખંરાટીિા આિેડે 
બેંકમાંથી ક્ોપ્ોિિા દોઢ ્ાખ 
રૂતપ્ા મેળવ્ા અિે 50 મીટર 
દૂર િ ગણિરીિી તમતિટોમાં 
િસકરોએ ચોરી કરી ્ ેિા ચકચાર 
મચી છે આિેડ પોિાિા બાઈકિે 
પંકચર પડિા િેમાં અટરા્ા અિે 
િેિો ્ાભ મેળરી બે ગઠી્ાઓ 
બેગમાંથી રૂપી્ાિી ચોરી કરી 
ફરાર થઈ ગ્ા િિા. આ મામ્ે 
માિર પો્ીસે ચોરીિી ફરી્ાદ 
િોંિી છે. 

માિર િા્ુકાિા ખંરાટી ગામે 
રિેિા 49 રત્વા્ િમમેનદ્રતસંિ 
અજીિતસંિ ઝા્ા છેલ્ા કેટ્ા્ 
સમ્થી ક્ોપ ્ોિ ્ેરા કાગળો 
કરિા િિા અિે ગઈકા્ે આ 
્ોિિા કાગળો કક્્ર કરી 
માિર ખાિે આરે્ એસબીઆઇ 
બેનકમાંથી ક્ોપ ્ોિિા રૂતપ્ા 
દોઢ ્ાખ મેળવ્ા િિા. આ 
્ોિિી સંપૂણવા તરિી પુરી કરી 
્ગભગ સરા ત્રણ રાગ્ાિી 
આસપાસ રકમ િાથમાં આરી 
પોિાિા ઘરે િરા તિકળ્ા 
િિા. બેંકિી બિાર જોિા પાક્ક 
કરે્ પોિાિું મોટરસા્ક્માં 
પંચર પડું િો્ મોટરસા્ક્િે 
િક્ો મારી િજીક 50 મીટરિા 
અંિરે આરે્ા પંકચરિી દુકાિે 
ગ્ા િિા. પંકચરરાળા ભાઈ 
દુકાિે િાિર િ િો્ િમમેનદ્રતસંિ 
મોટરસા્ક્ પર ઉપરોકિ 

િાણા ભરે્ી થે્ી ્ટકારી 
પંકચરરાળા ભાઈિે બો્ારરા 
ગ્ા િિા. આ દરતમ્ાિ 
ગણિરીિી તમતિટોમાં અજાણ્ા 
ઈસમોએ આ બેગમાથી રૂતપ્ા 
દોઢ ્ાખ ્ઈિે ગા્બ થઈ 
ગ્ા િિા. પરિ આરે્ા 
િમમેનદ્રતસંિે મોટર સા્ક્ પર 
્ટકારે્ બેગિી ચેિ ખુલ્ી 
િા્િમાં જોિા િેઓ ચોકી ઉઠ્ા 
િિા અિે િપાસ કરિા િાણાંિી 
ચોરી થઈ િોરાિી જાણ થઈ 
િિી. જોકે એ બાદ આસપાસ 
્ગારે્ા સીસીટીરી કેમેરા ચેક 
કરિા મોટરસા્ક્ પર આરે્ા 
બે અજાણ્ા વ્કકિઓએ આ 
ચોરી આચરી િોરાિું જાણરા 
મળ્ું િિું. આ બિાર મામ્ે 
આિે િમમેનદ્રતસંિ ઝા્ાએ અજાણે 
ઈસમો સામે માિર પો્ીસમાં 
ફરર્ાદ િોંિારી છે.

(પ્રતિતિતિ) િરડ્ાદ, િા. 18
રસો િા્ુકાિા અત્નદ્રા 

ગામમાં િા્ુકા એનફોસવામેનટ 
સકરોડ દ્ારા િમાકુ તરરોિી 
િિજાગૃિી માટેિી રેડ કરરામાં 
આરી િિી. આ રેડ દરતમ્ાિ 
કુ્ 13 વ્રકિ તિ્મોિું ઉલ્ંઘિ 
કરિી મા્ૂમ પડા િિા. 

િા્કુા એનફોસવામનેટ સકરોડ 
દ્ારા અ્ીનદ્રામાં િમાકુ તિ્ંત્રણ 
સે્, રસો દ્ારા િમાકુ તિ્ંત્રણિી 
કામગીરી, કા્દાિી અમ્રારી 
અિે સામાજીક િિજાગૃિી 
માટે રડેિુ ંઆ્ોિિ કરા્ંુ િિંુ. 

િેમાં મખુ્ તિલ્ા આરોગ્ 
અતિકારીિા માગવાદશવાિ મિુબ 
રડે પાડરામાં આરી િિી. િેમાં 
્ારી ગલ્ા ઉ૫ર સૂચક બોડ્ટ 
મકેૂ્ા િ િો્ િિે ેદડં કરરામાં 
આવ્ો િિો. આમ સમ્રગ રડે 
દરમી્ાિ 1300િો દડં સથળ 
ઉપર રસૂ્ કરરામાં આવ્ો િિો. 
આ રડેિી કામગીરી અ્ીનદ્રાિા 
બજાર, પચંા્િ સામિેો તરસિાર, 
બળી્ાદરે ચોકડી તરસિાર, બસ 
સટેશિ આિબુાિુિો તરસિારમાં 
કરરામાં આરી િિી.  િિજાગૃિી 
માટે રડે કરરામાં આરશે.

(પ્રતિતિતિ) આણંદ િા.18
આણંદિા રઘાસી ગામે 

પો્ીસિી જાણ બિાર ગોડાઉિ 
ભાડે આપિારા રેપારી સામે 
જાિેરિામા ભંગ બદ્ ગુિો 
િોંિી કા્વારાિી િાથ િરરામાં 
આરી છે. 

આણંદ ગ્ામ્ પો્ીસિી ટીમ 
17મીએ ગોડાઉિ ચેક કરરા 
ડ્ાઇરિું આ્ોિિ ક્ુું િિું. િેમાં 
રઘાસી ગામિા પાટી્ા પાસે 
આરિાં િ્ારામ કમપાઉનડમાં 
આરે્ા અ્ગ અ્ગ છ 
ગોડાઉિિી િપાસ કરી િિી. આ 
ગોડાઉિિા મા્ીકિે બો્ારી 
પુછપરછ કરિાં િે તરપુ્ 
રસીકભાઈ ચૌિાણ (રિે. મારૂિી 
પાક્ક, આણંદ, િા્ રિે. કેશરી 
રેસીડનસી, આણંદ) િોરાિું 
િણાવ્ું િિું. િેણે પોિાિા છ 
ગોડાઉિ અ્ગ અ્ગ વ્કકિિે 
આપ્ાં િોરાિું િણાવ્ું િિું. 
જોકે, ગોડાઉિ ભાડે આપરા 
અંગે પો્ીસમાં જાણ કરી 
િિિી. આ અંગે િેમિી સામે 
જાિેરિામા ભંગ બદ્ ગુિો 
િોંધ્ો િિો.

અમદાવાદના બે ્યાજખોર શખસોએ પુત્રને ઉઠાવી લઇ જવાની િમકી આપી 
(પ્રતિતિતિ) આણંદ િા.18

આંક્ારિા આસોદર ગામે 
રિેિા આિેડે રેપાર માટે 
અમદારાદિા બે શખસ પાસે 15 
્ાખ રૂતપ્ા વ્ાિે ્ીિાં િિાં. 
િે પેટે િેમણે 55 ્ાખ રૂતપ્ા 
આપ્ા છિાં વ્ાિખોરો રિુ દોઢ 
્ાખ માંગિાં િિાં અિે િાણાં િ 
આપે િો પુત્રિે ઉઠારી િરાિી 
િમકી આપી િિી. આખરે આ 
અંગે આિેડે આંક્ાર પો્ીસ 

મથકે ફરર્ાદ આપિા પો્ીસે 
ગુિો િોંધ્ો િિો. 

આંક્ાર િા્ુકાિા આસોદર 
ગામે આરે્ી આિારશી્ા 
સોસા્ટીમાં રિેિા બળદેર 
કરશિભાઈ રણો્ (રાિપુિ)
એ પાંચેક ર્વા પિે્ા 
અમદારાદ િજીક આરે્ા કુિા 
ગામે ભાડાિા મકાિમાં રિેિા 
િિા અિે ડ્ાઈરીંગ કરિા િિાં 
િે રખિે કુિા ગામે મકાિ 
્ેરાિંુ િોરાથી બેનકમાંથી રૂ.33 
્ાખિી ્ોિ ્ીિી િિી. જોકે, 
રૂતપ્ા ખુટિાં િોરાથી િેઓએ 
અમદારાદિા તિકો્ િથા 
રસત્રા્માં રિેિા િરપા્તસંિ 
જાડેજા, મિિરતસંિ ચારડા 

પાસેથી 2018માં રૂ. બે ્ાખ 
માસીક સાિ ટકાિા વ્ાિે ્ીિાં 
િિાં. િે રકમ વ્ાિ સાથે પરિ 
કરી ફરી રાર ચાર ્ાખ સાિ 
ટકાિા વ્ાિે ્ીિાં િિાં. જોકે, 
આ રખિે વ્ાિ ભરરામાં મોડુ 
થા્ િો તદરસિા રૂ. એક િજાર 
પેિલટી રસુ્િાં િિાં. આમ 
છિાં બળદેરભાઈએ કટકે કટકે 
રૂ.15 ્ાખ સાિ ટકા ્ેખે વ્ાિે 
્ીિાં િિાં. આ રકમિું વ્ાિ 
િેઓ તિ્તમિ ભરિાં િિાં. 

આમ છિાં િેઓ મુડી અિે 
વ્ાિ પરિ ્ેરા અતિશ્ 
દબાણ કરિાં િિાં. િેઓ 
રારંરાર ઘરે િેમિ ફોિ પર 
િમકીઓ આપિા િિા. આથી, 

કંટાળી િેઓ કુિાથી સાર્ી 
પરરરાર સાથે રિેરા આરી 
ગ્ાં િિાં. જ્ાં કાપડિી દુકાિ 
ચા્ુ કરી િિી. આમ છિા 
આ બનિે શખસ કડક ઉઘરાણી 
કરી િમકીઓ આપરા ્ાગ્ાં 
િિાં. અપિરણ કરરાિી િમકી 
આપિાં િિાં. આથી, િેમ િેમ 
કરી રૂ.15 ્ાખ અિે વ્ાિ 
પેટે રૂ.40 ્ાખ આપ્ાં િિાં. 
આમ છિાં િેઓ ઘરે આરી 
િમકી આપી કાર ્ઇ ગ્ાં 
િિાં. આથી, બળદેરભાઈએ 
ખોટ ખાઇિે પણ કાપડિો મા્ 
રેચી દીિો િિો. િેમાંથી 1.80 
્ાખ મિિરતસંિ િે આપી કાર 
છોડરી ્ીિી િિી. આ સમ્ે 

પણ બનિે વ્ાિખોરે પુત્રિી 
િત્ા કરી િાંખરાિી િમકી 
આપી િિી. 

આથી, બળદેરભાઈએ 
આતમિત્ાિી િમકી આપી િિી. 
િો બનિે િફફટ વ્ાિખોરોએ 
િેિા પુત્ર પાસેથી િાણા રસુ્રા 
િમકી આપી િિી. િેઓએ 15 
્ાખ સામે 55 ્ાખ રસુલ્ા 
બાદ પણ રિુ દોઢ ્ાખ 
માંગિાં િિાં. આખરે આ અંગે 
બળદેરભાઈ રણો્ે આંક્ાર 
પો્ીસ મથકે િરપા્તસંિ 
જાડેજા અિે મિિરતસંિ ચારડા 
(બનિે રિે. અમદારાદ) સામે 
ફરર્ાદ આપિા પો્ીસે ગુિો 
િોંિી િપાસ િાથ િરી છે.

આસોદરિા આધેડ પાસે વરાજખોરોએ 
~15 લાખ સામે ~55 લાખ વસ્યલરાં

માિરમાં દોઢ લાખ રોકડ 
ભરેલા થેલાિી તિલઝડપ

આધેિ ક્ોપલોનના નાણા લઇ બેનકની બહાર વનકળતાં રોરી થયાંવઘાસીમાં ગોડાઉિ 
ભાડે આપિા કાર્યવાહી 

વસોિા અતલન્દ્ામાં તિરમો 
િોડિારા 13 વેપારી દંડારા


