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ગિતિવિધ

ક�ગ્રેસે આવેદનપત્રમાં ખેડા િજલ્લા પોલીસ સામે ચ�કાવનારા આક્ષેપ કયાર્
(�િતિનિધ) ન�ડયાદ, તા. 18

વસો પોલીસની હદ માથી 
બંધ પોલ્�ી ફામર્માંથી લાખો 
રૂિપયાનો િવદેશી દારૂના જથ્થો 
મળી આવ્યો હતો. જેમાં મુખ્ય 
સૂ�ધાર બુટલેગરને ઘણા િદવસ 
પછી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો 
છ�. આ િવદેશી દારૂ �કરણમાં 
વસો પોલીસ પગલાં લેવાને 
બદલે છાવરવાની નીિત સામે 
કોં�ેસે િવરો નોંધાવ્યો છ�. 
ખેડા િજલ્લામાં ધમધમતા દારૂ 

જુગારની ��િત્ત બંધ કરવામાં 
નહીં આવે, તો ખેડા િજલ્લા 
કોં�ેસ �ારા જનતા રેડ કરી દારૂ 
જુગારની ��િત્ત બંધ કરાવવા 
ચીમકી આપી છ�.

ખેડા િજલ્લા કોં�ેસ 
સિમિતના કાયર્કારી �મુખ 
ચં�શેખર ડાભીએ મુખ્યમં�ીન ે
સંબોધન કરતુ આવેદનપ� 
કલેક્ટરને પાઠવ્યુ છ�. જેમાં 
ખેડા િજલ્લામાં પોલીસ અને 
બુટલેગરો વચે્ચ મોટી સાંઠ-
ગાંઠ હોવાનો આક્ષેપ કય� 
છ�. પોલીસ અને બુટલેગરોની 
સાંઠ-ગાંઠના કારણે દારૂ-જુગાર 
જેવી અસામાિજક ��િત્તઓ 
ડામવામાં ખેડા િજલ્લા પોલીસ 
સદંતર િનષ્ફળ નીવડી છ�. તેના 

કારણોની �ડાણપૂવર્ક તપાસ 
કરાવવા અને છાવરવામાં જે કોઈ 
પોલીસ અિધકારી સંડોવાયેલ 
હોય તેની સામે ખાતાકીય 
રાહે શીસ્તભંગના પગલા લેવા 
માંગણી કરી છ�. પોલીસની 
રહેમ નજર હેઠલ ચાલતી 
અનેક અસામાિજક ��િત્તઓના 
રવાડ� ગરીબ-પછાત અને 
�ામ્ય બેરોજગાર યુવાનોચ�ા 
હોવાનો આક્ષેપ કોં�ેસે કય� છ�. 
ઉપરાંત દારૂના કારણે પરીવારો 
બરબાદ અને મિહલાઓ ઓછી 
�મરે િવધવા બની રહી હોય, 
તાત્કાિલક આવી બદીઓ દૂર 
કરવા માટ� િજલ્લા કોં�ેસ �ારા 
માંગણી કરાઈ છ�. આ આવેદન 
આપતા સમયે ખેડા િજલ્લા 

કોં�ેસના કાયર્કારી �મુખચ 
ચં�શેખર ડાભી, જીતેન્� પટ�લ, 
ગોક�લ શાહ, હાિદર્ક ભ�, 

ઐયુબખાન પઠાણ, નટવરિસંહ 
પરમાર સિહતના હો�ેદારો અને 
કાયર્કતાર્ઓ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. 

ખેડા િજલ્લા કોં�ેસ �ારા દારૂ �કરણ મામલે મુખ્યમં�ીને સંબોધી કલેક્ટરને આવેદનપ� આપ્યુ

પોલીસ િતજોરી ભરવા બુટલેગરોને છાવરે છ� ઃ કાેં�ેસ
અ�ા બંધ નહીં કરાય તો જનતા રેડની ચીમકી
આ દા� જુગાની પ્ર�િત્ત ડામવામાં સરકાર િનષ્ફળ જશે તો પ્રદ�શ ક�ગ્રેસ રાજ્યપાલને આવેદનપત્ર આપશે, એટલું જ નહ� ખેડા િજલ્લા ક�ગ્રેસ િવિવધ ક�ગ્રેસના સંગઠનો સાથે રાખી પ્રચાર માધ્યમોની હાજરીમાં િજલ્લામાં ચાલતા દા� જુગારના અડ્ડાઓ ઉપર જનતા ર�ડ પાડશે તેવી િચમક� ઉચ્ચારી છ�.

કોં�ેસ �ારા પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપ
ન�ડયાદ શહ�ર સિહત ખેડા િજલ્લાના ગામડાના લોકો દા� જુગારની ગુનાિહત પ્ર�િત્તના રવાડે ચઢી રહ્યા છ�. જે િચંતાનો િવષય બન્યો છ�. ત્યાર� પોલીસ દા�બંધીને સખ્તાઈથી અમલ કરવાના બદલે પોલીસ પોતાના ઘરની િત�રીઓ ભરવા બુટલેગરો અને અસામાિજક તત્વોને છાવરતી હોવાનો આક્ષેપ કય� છ�. ખેડા િજલ્લામાં ન�ડયાદ સિહત ગામે ગામે છ�ડચોક દા�ની બદી ફ�લ ફાલી છ�.

ગાડીનો િવમો ન હોવાથી બોગસ પોલીસી બનાવી
પોલીસે કાર ચાલક અને માિલક સામે ગુનો ન�ધ્યો 
(�િતિનિધ) સંતરામપુર તા.18

લુણાવાડાના ભોજા ગામ 
પાસે �ણ વષર્ પહેલા પુરપાટ 
ઝડપે જતી કારે બાઇકને ટ�ર 
મારતા એકનું મોત િનપજ્યું 
હતું. આ ક�સ કોટ�માં ચાલી 
રહ્યો હતો. જોક�, કાર માિલક 
અને ચાલક પાસે િવમો ન 
હોવાથી તેમણે બોગસ િવમા 
પોલીસ બનાવી હતી. જે 
કોટ�માં રજુ કરી હતી. આ 
બાબત ન્યાયિધશના ધ્યાને 
આવતા તેમણે કાયર્વાહીનો 
આદેશ કય� હતો. જેના પગલે 
િવમા પોલીસીના ક�પની �ારા 
કાર ચાલક અને માિલક સામે 
કોઠ�બા પોલીસ મથક� ફ�રયાદ 
આપવામાં આવી હતી. 

લુણાવાડાના ભોજા ગામ 
પાસે 8મી માચર્,2020ના િદવસે 
પુરપાટ ઝડપે જતી કાર નં.જીજે 
7 એઆર 8935ના ચાલકની 
બેદરકારીના કારણે બાઇક 
હડફ�ટ� ચડી ગયું હતું. જેના 
કારણે બાઇક સવાર દંપતી 

ગંભીર રીતે ઘવાયનું હતું અને 
એકનું મોત િનપજ્યું હતું. આ 
ક�સ લુણાવાડા કોટ�માં ચાલ્યો 
હતો. �ાથિમક તપાસમાં ગાડી 
નં.જીજે 7 એઆર 8935નો 
િવમો 19મી ફ��ુઆરી,2019થી 
18મી ફ��ુઆરી,2020 સુધીનો 
એચડીએફસી ઇરગોમાંથી 
લીધો હતો. બાદમાં ગાડીના 
માલીક �ારા તેને �રન્યુ 
કરવામાં આવ્યો નહતો. આમ, 
અકસ્માત સમયે ગાડીની િવમા 
પોલીસી પુરી થઇ ગઈ હતી. 
આમ છતાં એચડીએફસી ઇરગો 
જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ ક�પની 
વડોદરાની િવમા પોલીસી 
કાર માલીક� કોટ�માં રજુ કરી 
હતી. જોક�, ન્યાયિધશના 
ધ્યાને આવતા તેઓએ 14મી 
ઓક્ટોબર,2022ના રોજ આ 
િવમા પોલીસી (�પોઝલ લેટર) 
ફ��ીક�ટ�ડ ડોક્યુમેન્ટ હોવાનું 
જણાવ્યું હતું. આ બાબતે િવમા 
ક�પનીને જાણ કરતાં તપાસનો 
ધમધમાટ શરૂ થયો હતો. આ 
તપાસમાં પણ કાર માિલક� રજુ 
કરેલી િવમા પોલીસીનો કોઇ 
જ રેકડ� ધ્યાને ન આવતા તે 
બોગસ હોવાનું પુરવાર થયું 
હતું અને આ અંગે કોટ�માં 
એ�ફડ�વીટ પણ કરી હતી. 
આમ, ગાડીના માિલક �ારા 
અકસ્માત થયા બાદ �પોઝલ 

લેટર એમએસીપીના ક�સમાં 
રજુ કરેલી જે �પોઝલ લેટર 
ઇસ્યુ કરનારા એચડીએફસી 
ઇરગો જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ 
ક�પની લીમીટ�ડ વડોદરાના ક� 
એચડીએફસી ઇરગોના સંલગ્ન 
ક�પનીના કોઇ જાણભેદુ એજન્ટ 
તથા ગાડી ચાલક અિનલક�માર 
�િવણભાઈ પરમાર (રહે. 
િસંઘાલી, તા.કપડવંજ) અન ે
કાર માિલક �િવણ રમણભાઈ 
પરમાર (રહે.િસંઘાલી, તા. 
કપડવંજ)એ બોગસ �પોઝલ 
લેટર બનાવ્યો હતો. આ 
અંગે િવમા પોલીસી ક�પનીના 
એ�ક્ઝક્યુટીવ મયંકક�માર 
પરમારે કોઠ�બા પોલીસ મથક� 
ફ�રયાદ આપતા પોલીસે 
અિનલ પરમાર અને �િવણ 
પરમાર સામે ગુનો નોંધી વધુ 
તપાસ હાથ ધરી છ�.

અ�ે ઉલ્લેખનીય છ� ક�, 
આણંદ, ખેડા અને મિહસાગર 
િજલ્લામાં બોગસ દસ્તાવેજના 
બનાવો વારંવાર બહાર આવતા 
રહે છ�. હજુ થોડા િદવસ પહેલા 
આણંદ સ્પેશ્યલ ઓપરેશન �ુપે 
ચાંગાથી બોગસ માક�શીટનુ ં
કૌભાંડ પકડી પા�ું હતું. જોક�, 
કોઠ�બા પોલીસે િનષ્પક્ષ તપાસ 
કરે તો બોગસ પોલીસીનું પણ 
મસમોટ� કૌભાંડ બહાર આવ ે
તેવી શક્યતા જણાઇ રહી છ�. 

અમદાવાદ રહ�તા ભાઇને મળવા બોટાદથી આવ્યાં હતાં
(�િતિનિધ) આણંદ તા.18
આણદંના આકંલાવડી ગામે 

એક્સ�સે હાઈવ ે પર પરુપાટ 
ઝડપ ેજતા વાહનની ટ�ર ે��નું 
મોત િનપજ્યુ ંહતંુ. 

અમદાવાદ રહેતા મનન 
દવેના િપતા ભરતભાઈના મોટા 
ભાઇ વસંતભાઈ વાસુદવેભાઈ 
દવ ે (ઉ.વ.64)ના લગ્ન થયા 
ન હતાં અન ે તઓે બોટાદના 
પાળીયાદ ગામ ે િમ� જલુભા 

મનભુા પરમાર સાથ ેરહેતા હતાં. 
દરિમયાનમાં આકંલાવાડી પાસે 
એક્સ�સે વ ેપર પરુપાટ ઝડપે 
જતા વાહન ે વસંતભાઈ દવને ે
ટ�ર મારતા તમેનુ ં સ્થળ પર 
જ મોત િનપજ્યુ ંહતુ.ં �ાથિમક 
તપાસમાં વસંતભાઈ બોટાદથી 
�કમાં િનકળ્યાં હતાં. વસંતભાઈન ે
કોઇ કારણસર ભરતભાઈન ે
મળવા અમદાવાદ જવંુ હોવાથી 
તઓે વડોદરા એક્સ�સે હાઈવેના 
ટોલનાકા પાસે ઉતરી ગયાં હતાં. 
આમ, લાશ વસંતભાઈની હોવાનુ ં
ફિલત થયુ ંહતુ.ં આ અંગ ેવાસદ 
પોલીસે ગનુો નોંધ્યો હતો.

સોશ્યલ િમ�ડયા પર નાણા આપવાનું કહી ત્રણ ગ�ઠયાએ યુવકને ખંખેરી લીધો 
(�િતિનિધ) પેટલાદ તા.18
પેટલાદના સાંઇનાથ પાક� 

સોસાયટીમાં રહેતા અને ખાનગી 
ક�પનીમાં નોકરી કરતા યુવકને 
સોશ્યલ િમ�ડયા પર ટાસ્ક આપી 
જંગી નાણા આપવાનું લાલચ 
આપી રૂ.24,150 �ણ ગ�ઠયાએ 
ખંખેરી લીધાં હતાં. 

પેટલાદની સાંઇનાથ પાક� 
સોસાયટીમાં રહેતો સાગરક�માર 
ભુપેન્�ભાઈ પંજાબીના 
મોબાઇલમાં 16મી માચર્,2023ના 
મેસેજ આવ્યો હતો અને સૈલી 
ટ�ડ�લ નામના એકાઉન્ટમાંથી 
ટાસ્ક આપવામાં આવ્યો હતો. 
જોક�, આ ટાસ્ક માટ� રૂ.1200 
ભરી સભ્ય થવા જણાવ્યું હતું. 
જેથી સાગરે ઓનલાઇન નાણા 
�ાન્સફર કયા� હતાં. બાદમાં 
ટાસ્કમાં એન્ટર થવા માટ� વધુ 
રૂ.1500 માંગ્યાં હતાં. જે ભરી 
દેતા અન્ય શખસના એકાઉન્ટને 

ફોલો કરવા જણાવ્યું હતું. જે 
ફોલો કરતાં સાગરે રૂ.18,850 
વાળો ટાસ્ક પસંદ કય� હતો. જે 
ટાસ્ક પુરો થતા રૂ.24,450 મળશે 
તેમ જણાવ્યું હતું. જોક�, મયાર્દા 
પુરી થઇ ગઇ છ�. તેમ જણાવી 
પેનલ્ટીના રૂ.2600 માંગ્યાં હતાં. 
જે નાણા ભયાર્ છતાં ટાસ્ક મળ્યો 
નહતો. આખરે છ�તરિપંડી થઇ 
હોવાનું જણાતાં તુરંત સાયબર 
�ાઇમમાં ઓનલાઇન ફ�રયાદ 
આપી હતી. આ અંગે પેટલાદ 
શહેર પોલીસે �ણ ગ�ઠયા સામે 
ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છ�.

ગ�ઠયાએ ફો� હોવાની ઓળખ આપી છ�તરિપંડી કરી
(�િતિનિધ) આણંદ તા.18

બોરસદના િશવમનગર 
સોસાયટીમાં રહેત �િતકક�માર 
હરેશભાઈ પટ�લ નગરની 
દુકાનમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર 
તરીક� નોકરી કરે છ�. આ દુકાનમાં 
છએક માસથી ગરમ મસાલાના 
પેક�ટ બનાવી વેચાણ કરવામાં 
આવે છ�. દરિમયાનમાં �િતક� 
11મી માચર્,23ના રોજ સોશ્યલ 

િમ�ડયા પર ગરમ મસાલા વેચાણ 
અથ� મુક્યાં હતાં. જેના આધારે 
13મી માચર્,23ના રોજ મોબાઇલ 
પર ઈન્કવાયરી આવી હતી. જેમાં 
ફોટો�ાફ મંગાવ્યાં હતાં. બાદમાં 
સામાવાળા શખસે ફોન કરી પોતે 
ફોજમાં હોવાનું અને ફોજની 
ક�ન્ટીનમાં નોકરી કરતો હોવાથી 
દાળ તડકા, વઘારેલી ખીચડી, 
હળદર અને ઓરેગાનોના ભાવ 
મંગાવ્યાં હતાં. જેથી �િતક� ભાવ 
પણ મોકલી આપ્યાં હતાં. જેના 
આધાર ડીલ ન�ી થતાં ફોજીએ 
કાડ�થી પેમેન્ટ કરવાનું જણાવી 

ક્યુઆર કોડ� મોકલ્યો હતો. 
અને ક�ટલીક �ોસેસ કરવાનું 
જણાવ્યું હતું. જેથી તમારા 
એકાઉન્ટમાં રૂિપયા જમા થશે. 
આમ, સામેવાળાના કહેવા મુજબ 
�ોસેસ કરતાં �િતક પટ�લના 
ખાતામાંથી રૂ.35 હજાર ઉપડી 
ગયાં હતાં. આથી, �િતક� તેમને 
નાણા પરત કરવા જણાવ્યું હતું. 
પરંતુ સામેવાળા શખસે ફોન કરી 
નાંખી સ્વીચ ઓફ કરી દીધો 
હતો. આ અંગે બોરસદ પોલીસે 
અજાણ્યા ગ�ઠયા સામે ગુનો 
નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.

કોઠ�બામાં �ણેક વષર્ પહેલા કાર અકસ્માતમાં એકનું મોત થયું હતું

કપડવંજના ગાડી માિલક� બોગસ 
િવમા પોલીસી કોટ�માં રજુ કરી

ભાગ્ય અને સુખની અનુભૂિત પર 21મીએ કાયર્ક્રમ યો�શે 
(�િતિનિધ) આણંદ તા.18

આણદંના અક્ષરફામર્ ખાતે 
21મીના રોજ �હ્માક�મારી 
િશવાનીબહેનના આધ્યા�ત્મક 
�વચનનુ ં આયોજન કરવામાં 
આવ્યુ ંછ�.  જમેાં તેઓ Feeling 
Fine & Fourtunate અથાર્ત 
ભાગ્ય અન ે સુખની અનભુિૂત 
પર �વચન આપશે. રાજયોિગની 
�હ્માક�મારી જા�િતબહેને 
જણાવ્યુ ંહતુ ંક�, આણદં શહેરના 
અક્ષરફામર્ ખાત ે 21મી માચર્ના 

રોજ સાંજના 6 કલાક� ભાગ્ય અને 
સુખની અનભુિૂત પર �હ્માક�મારી 
િશવાનીબહેન �વચન આપશે. 
આ કાયર્�મમાં 15 વષર્ અન ેતથેી 
વધ ુવયના સૌ ભાઈ – બહેનોને 
આમ�ંણ છ�. આ કાયર્�મના 
અનસંુધાનમાં 23મી માચર્થી 
િવશેષ રાજયોગ િશિબરનુ ંપણ 
આયોજન કરવામાં આવ્યુ ંછ�. 

(�િતિનિધ) ન�ડયાદ, તા. 18
મહેમદાવાદ પોલીસ 

પે�ોિલંગમાં હતી તે સમયે 
રૂદણના િનવાજીપુરામાં જુગારનો 
અ�ો ચાલતો હોવાની બાતમી 
મળી હતી. જેના આધારે પોલીસે 
સ્થળ પર દરોડો પા�ો હતો. 
આ દરોડામાં ઈશાર્દહુસૈન મલેક, 
રહીમ શેખ, ઈમરાન મેમણ, 
રીઝવાન પઠાણ, મહમદરફીક 
શેખ, મહમદરફીક ક�રૈશી, 
ગુલઆલમ પઠાણ, ગુલાભાઈ 
વ્હોરા અને બદરૂ અંસારી હોવાનું 
જણાવ્યુ હતુ. પોલીસે તમામની 
અટકાયત કરી સ્થળ પરથી ક�લ 
24 હજાર ઉપરાંત રૂિપયાનો 
મુ�ામાલ જપ્ત કરી તમામ સામે 
ફરીયાદ દાખલ કરી છ�.

પેટલાદમાં ઓનલાઇન ટાસ્ક 
આપી 24 હજારની છ�તરિપંડી 

આણંદ નજીક અજાણ્યા 
વાહનની ટ�ર ે��નુ ંમોત

�હ્માક�મારી િશવાનીબહેન 
આધ્યા�ત્મક �વચન આપશે 

બોરસદમાં ઓનલાઇન ખરીદીના 
નામે યુવક સાથે 35 હજારની ઠગાઇ

મહેમદાવાદમાં જુગાર 
રમતા 9 જણ ઝડપાયા

આણંદ | િવ�ાનગર 
�સ્થત આશાદીપ 
માનવ િવકાસ ક�ન્� 
�ારા ગળતે�ર 
તાલુકાના રસુલપુર 
ગામની �ાથિમક 
શાળા ખાતે  
પોકસો એક્ટ અને 
પયાર્વરણ સંદભ� 
જા�િત કાયર્�મ 
યોજાયો હતો. જેમાં 

શાળાના િવ�ાથ�ઓ તથા િશક્ષકો સહભાગી બન્યા હતા. સામુિહક 
�ાથર્ના બાદ શરૂ થયેલા આ કાયર્�મમાં આશાદીપના સ્ટાફ �ારા 
પોકસો એક્ટ-2012 અને કલાઈમેટ ચેન્જ જેવા િવષયો પર ઉપ�સ્થત 
સહુને સચોટ માિહતી પીરસવામાં આવી હતી. બાદમાં પોસ્ટસર્, 
બેનસર્ અને સૂ�ોચ્ચાર સાથે ધો. 4 થી 8ના િવ�ાથ�ઓ,િશક્ષકો તથા 
આશાદીપના કાયર્કતાર્ઓ રેલી સ્વરૂપે સમ� ગામમાં ફયાર્ હતા અને 
આમજનતાને સ્પશર્તા �સ્તુત મુ�ે સભાનતા �ગટાવવાનો સફળ 
�યાસ કય� હતો.

રસુલપુર �ાથિમક શાળા ખાતે પોકસો એક્ટ 
અને પયાર્વરણના મુ�ે રેલી યોજાઈ

વસો | િચલ્�ન યુિનવિસર્ટી ગાંધીનગર �ારા આયોિજત સ્ટ�ટ લેવલ 
એથ્લે�ટક્સ મીટ 23માં પીજ �ાથિમક શાળાના મનીષ સમુભાઇએ 
બીજા વષ� પણ અન્ડર 9 લોંગ જંપમાં ગત વષર્ના પોતાના પહેલા 
નંબરનો પોતાનો 3.24નો રેકોડ� તોડી 3.80 મીટરનો લોંગ જમ્પ 
લગાવી ઇવેન્ટમાં �થમ નંબર લઇ ફસ્ટ� મેડલ, 6100 રૂિપયા, 
�શ�સ્ત �માણપ� મેળવી શાળા, ગામ અને માતા-િપતાનું નામ 
રોશન કયુ� છ�. િ��ન્સપાલએ આ વષ� લોંગ જંપ, મેડીસીન બોલ, 
જેવિલન, સ્ટ��ન્ડ�ગ �ોડ જંપમાં ક�લ 43 બાળકોએ ઓનલાઇન 
રજીસ્��શન કરી �ેષ્ઠ દેખાવ બદલ મિનષને અને તૈયાર કરનાર 
ભાવનાબેન, હસુમતીબેન અને �વાસી િશક્ષક �ડમ્પલબેનને ખૂબ 
ખૂબ અિભનંદન પાઠવ્યા હતા.

પીજ �ાથિમક શાળાએ સ્ટ�ટ લેવલ સ્પોટ્સર્ 
એથ્લે�ટક્સમાં ઐિતહાિસક િસિ� મેળવી

ન�ડયાદની સેન્ટ અસર્લ્લા �ગ્લીસ મીડીયમ સ્ક�લ ખાતે થેક્સ 
ગીંવીગ અને સન્માન-સાંસ્ક�િતક કાયર્�મ ખેડા િજલ્લા ભાજપ �મુખ 
અજયભાઇ �હ્મભ�ના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો હતો.આ �સંગે 
િવિવધ િવભાગના બાળકો, સ્ટાફ તેમજ આચાયર્ િસસ્ટર રજનીએ 
અજયભાઇ �હ્મભ�ની સેવાઓને િબરદાવી શાલ ઓઢળી, સ્�િત ભેટ 
અને બુક� આપી સન્માન કયુ� હતું. મુક�શભાઈ મેકવાને અજયભાઇની 
તેમની સવર્ જન સુખાય સેવાઓને િબરદાવી હતી.છ�લ્લા 25 વષર્થી 
અજય રહેતા અને ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મતોથી િવજયી બનવા 
બદલ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ �સંગે અજયભાઇ �હ્મભ�� 
કમર્ જ મનુષ્યને સાચો આનંદ આપી શક� તેમ જણાવી બાળકોને 
�ેરક સંદેશ આપ્યો હતો.તેમણે કોઈપણ �કારના સંસ્થાકીય કાયર્ 
માટ� સહયોગની ખા�ી આપી હતી. આ સંસ્થાના બાળકોએ સુંદર 
સાંસ્ક�િતક કાયર્�મ રજૂ કય� હતો.કાયર્�મને સફળ બનાવવા શાળાના 
િશક્ષકોએ ખૂબ જ મહેનત કરી હતી. શાળાના િશિક્ષકા હષાર્બેને 
સમ� કાયર્�મનું સંચાલન કયુ� હતું.

ન�ડયાદની �ગ્લીસ મીડીયમ સ્ક�લ ખાતે 
થેક્સ ગીંવીગ અને સન્માન કાયર્�મ યોજાયો

(�િતિનિધ) આણંદ તા.18
આણદં ન ેકણજરી-બોરીયાવી 

રલેવે સ્ટ�શન વચે્ચ 12મી માચર્ના 
રોજ બપોરના સમય ે પસાર 
થતી ��નમાંથી એક 36 વષર્ના 
આશરાનો યવુક પડી ગયો હતો. 
જનેા કારણ ેતને ેગભંીર ઇજાઓ 
પહોંચી હતી. આથી, યવુકને 
તાત્કાિલક સારવાર માટ� વડોદરા 
એસ.એસ.જી. હો�સ્પટલમાં 
ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં 
તનેુ ં 17મીના રોજ રાિ�ના 
સમય ેસારવાર દરિમયાન મોત 
િનપજ્યુ ંહતુ.ં આ અંગ ેઆણદં 
રલે્વ ે પોલીસે અકસ્માત ે મોત 
નોંધી યવુકની ઓળખ માટ� 
ચ�ોગિતમાન કયા� છ�. 

આણંદમાં ��નમાંથી 
પડી જતાં યુવકનું મોત 

ચીખલી ગામે ક�િમકલ ભરી આવેલા ટ�ન્કરમાં કોન્સ્ટ�બલ સવાર હતો 
(�િતિનિધ) િવરપુર તા.18

મિહસાગર અને અરવલ્લી 
િજલ્લાની વચ્ચે આવેલા ચીખલી 
ગામના તળાવમાં ક�િમકલ 
ઠાલવવાના �કરણમાં માલપુર 
પોલીસ સ્ટ�શનના કોન્સ્ટ�બલની 
પણ સંડોવણી ખુલી છ�. આથી, 
અરવલ્લી િજલ્લા પોલીસ વડાએ 
તેને સસ્પેન્ડ કરતાં ચકચાર મચી 
ગઈ હતી. 

મહીસાગર અને અરવલ્લી 

જીલ્લાના છ�વાડ� આવેલા િવરપુર 
તાલુકાના ચીખલી જોજાના 
લાલુ તળાવમાં રાિ�ના સમયે 
ઝેરી ક�િમકલ છોડવાની ઘટના 
વારંવાર બનતા �ામજનોએ 
વોચ ગોઠવી હતી. જેમાં ક�િમકલ 
ભરી આવેલું  ટ�ન્કર હજુ તળાવ 
�કનારે આવી ક�િમકલ છોડવાની 
તૈયારી કરતો હતો તે સમયે 
�ામજનોએ ટ�ન્કરનો ઘેરાવ 
કય� હતો. ટ�ન્કર ચાલક સાથે 
આવેલી અન્ય વ્ય�ક્તને ટ�ન્કર 
આગળ ઊભા રાખી લોકોના 
મોબાઈલમાં િવડીયો રેકો�ડ�ગ 
ચાલુ કરી પુછપરછ કરતા 

ટ�ન્કર સાથે આવેલો વ્ય�ક્ત 
માલપુર પોલીસ સ્ટ�શનમાં ફરજ 
િનભાવતો ભુપેન્� ખાંટ હોવાનું 
જણાવ્યું હતું. આ િવ�ડયો એટલી 
હદે વાયરલ થયો હતો ક� આખરે 
અરવલ્લી િજલ્લાના પોલીસ 
વડાએ આવા લોકિહતની 
જગ્યાએ લોકોને હાની થાય અને 
ગેરકાયદેસર કાયર્માં સહભાગી 
થવાના પગલે કોન્સ્ટ�બલ ભુપેન્� 
ખાંટને સસ્પેન્ડ કરતો હુકમ કય� 
હતો.  આ ઘટનાના મિહસાગર 
અને અરવલ્લી બન્ને િજલ્લામાં 
ઘેરા પડઘા પ�ા છ�. હજુ ક�પની 
માિલક પકડથી દુર છ�. 

િવરપુરમાં ક�િમકલ ઠલવવામાં 
પોલીસ કોન્સ્ટ�બલ સસ્પેન્ડ

જુના ચલણી િસક્કાના બદલામાં લાખોની લાલચ આપી 46 હ�ર ખંખેરી લીધા
(�િતિનિધ) ન�ડયાદ, તા. 18

વસોમા દરજીકામ કરતાં �ધ્ધ 
જુના ચલણી િસ�ાના બદલામાં 
લાખપિત થવાની લ્હાયમાં 
પોતાના પેસા ગુમાવ્યા છ�. 

વસોમાં રહેતા 66 વિષર્ય 
કનૈયાલાલ લવજીભાઈ વઢવાણા 
પોતે બજારમાં દરજીકામનો 
દુકાન ચલાવે છ�. ગત 11મી 

માચર્ના રોજ તેઓ દુકાને હાજર 
હતા. ત્યારે સોશ્યલ િમ�ડયા 
પર જાહેરાત જોઈ હતી. આ 
જાહેરાતમાં જુના િસ�ાના 
બદલામાં મોટી રકમની લાલચ 
આપી હતી. આથી, તેનો સંપક� 
કય� હતો. ગ�ઠયાએ પંકજ 
તરીક� ઓળક આપી કનૈયાલાલ 
સાથે વાત કરી ક� તમારી પાસે 
ભારતીય ચલણના જુના િસ�ા 
હોય તો મને ફોટા મોકલો. 
કનૈયાલાલે 6 જુના િસ�ાનો 
ફોટો પાડી સામે વાળી વ્ય�ક્તને 
મોકલતાં તેણે િસ�ાના બદલામાં 
રૂિપયા 5 લાખ 65 હજાર જેટલી 

રકમ મળશે. તેમ જણાવ્યું હતું. 
જેથી લલચાયેલા કનૈયાલાલનો 
લાભ લઇને જુદી જુદી રીતે 
GST, RBI જેવા અલગ 
અલગ ચાજર્ના બહાના  હેઠળ 
ફોન પે મારફતે ક�લ રૂિપયા 46 
હજાર 80 રૂિપયા પડાવી લીધા 
હતા. આ પૈકી જ્યારે છ�લ્લી 
રકમ રૂિપયા 31 હજાર 500 
ગઠીયાઓએ માગતા કનૈયાલાલે 
કહ્યું આટલી રકમ નથી. અંતે 
ગ�ઠયાએ ફોન બંધ કરી દેતા 
��ને ઠગાઈ થયાનું જણાયુ હતુ 
અને આ મામલે વસો પોલીસ 
મથક� ફ�રયાદ આપી હતી. 

વસોના દરજીને લોભામણી 
સ્કીમમાં ફસાવી પૈસા પડાવ્યાં


