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આજની ્ ીપ: આજે શકુ્રનો અસ્ત થાય છ ેઅને વીછંડુો હોઇ કોઇપણ 
કામની શરૂઆ્ત કરવી નહી.ં

માહિતી અહિકાર િટેલપલાઈન ન્ંબર: 99240 85000
ભવિષ્ય જાણવા મો્બાઈલ પર DB ASTRO લખીન ે7333 પર SMS કરો

આજનુ ંપચંાગં

આજનુ ંરાશિફળ   {શ્રદ્ધા જાની-ગીરધા નધાગર

િતિિ સંવત
આસો સદુ 12, રવવવાર, 28-09
વિક્રમ સવં્ત : 2070
વખ્રસ્તી સવં્ત : 2014
શક સવં્ત : 1936
રાષ્ટ્તીય વદનાંક : 5

ગ્રહની ચધાલ :  સરૂ્ય-કનયા | નક્ષત્ર-વવશાખા | રોગ-વવષકકભં | કરણ-વવષષટિ
રધાહકુધાલ :  16.59થી 18.29 સુધી, િદશધાશલૂ :  પવચિમ
આજની ચદં્ર રધાિશ : ્તલુા  નધામધાક્ષર : ર, ્ત (ક. 17.22 પછી વૃવચિક - ન, ય)
શભુ ચોઘડિરધા : સવાર ે08.01થી 9.31 ચલ, 9.31થી 11.01 લાભ, 11.00થી 12.30 
અમૃ્ત, 13.59થી 15.30 શુભ.

સરૂયોદર-સરૂધા્યસત
શહરે સૂયયોદય નવકારશી સયૂાયાસ્ત ચદં્ોદય ચદં્ાસ્ત
અમદધાવધાદ 06-31 07-19 18-28 09-51 21-20
સરુત 06-29 07-17 18-28 09-48 21-22
વિોદરધા 06-28 07-16 18-26 09-48 21-19
મુબંઈુ 06-29 07-17 18-28 09-45 21-24

નધામધાક્ષર - અ, લ, ઈ |ધંધા-વયવસાયમા ંનવા સાહસો કરવા 
નહી.ં રોકાણો કરી શકો. કોઇપણ બાબ્તમા ં્તાતકાવલક વનણયાય 
લેવો નહી.ં આવક વૃવદ્ધ થાય.

મષે
શભુ રગં : લાલ

અશભુ અંક : 1-8

નધામધાક્ષર - બ, વ, ઉ | એક કામ પરૂુ ંથ્તા ંબીજુ ંકામ આવ.ે 
વદવસ વયસ્ત અને સફળ રહ.ે સનહેીજનો સાથ ેવા્તચી્ત દ્ારા 
વનકટિ્તા કળેવી શકો.

વૃષભ
શભુ રગં : સફદે
અશભુ અંક : 2-7

નધામધાક્ષર - ક, છ, ઘ |ગુસસા પર વનયતં્રણ વહ્તાવહ છ.ે 
નકારાતમક્તાને દરૂ રાખવી. મનની વા્ત માનવી. આરોગય પ્રતય ે
બેદરકારી ન દાખવવી.

હમથનુ
શભુ રગં : લીબંુ

અશભુ અંક : 3-6

નધામધાક્ષર - િ, હ |સંબંધોમા ંહકારાતમક્તા અન ેમદદ કરવાની 
ભાવના રાખવી. આપના વવચારો પર પરૂો વવચાર કરીન ે્તનેી 
્તયૈારી કરી અને આગળ વધો. સફળ્તા મળ.ે

કક્ક
શભુ રગં : દધૂીયો
અશભુ અંક : 4

નધામધાક્ષર - મ, ટ | આપનં ુહકારાતમક વલણ સબંધંોન ેમજબ્ૂત 
બનાવ.ે ્તણાવથી મુષ્્ત મળ.ે નાની-નાની બાબ્તમાથંી સ્ંતોષ 
અને ખુશી મેળવી લેવી.

હસિં
શભુ રગં : સોનરેી
અશભુ અંક : 5

નધામધાક્ષર - પ, ઠ, ણ |કાયદાકીય બાબ્તોમા ંસલાહ લઇ કે 
પરૂી ચકાસણી કરી આગળ વધવુ.ં આપ વદ્ધા અનભુવો. કઇં 
મેળવવા જ્તા પહેલા ્તનેાથી બમણં આપવુ ંપડ.ે

કન્ા
શભુ રગં : લીલો
અશભુ અંક : 6-3

નધામધાક્ષર - ર, ત | આધયાતમમા ંમન પરોવાય. કાયયાક્તે્ર ેઆપનું 
કામ કોઇ બીજુ ંલઇ જાય ્તવેુ ંબન.ે ઉશકરેાવુ ંનહી.ં લગનજીવન 
સુમેળ ભયુું રહે. હૃદય-મનની પ્રસનન્તા રહ.ે

તલુા
શભુ રગં : સફદે
અશભુ અંક : 7-2

નધામધાક્ષર - ન, ર |વયસ્ત વદવસ રહ.ે વવદ્ાથીથીઓ નવા આયોજનો 
કરી શક.ે આપના વનણયાયોમા ંઅડગ રહવેુ.ં નવી કાયયારચના 
આપને માનવસક રાહ્ત આપ.ે

વૃહવિક
શભુ રગં : લાલ

અશભુ અંક : 8-1

નધામધાક્ષર - ભ, ધ, ફ, ઢ |આપના કાયયોનો ખાસ કરીન ેલવેખ્ત 
હોય ્તો ્તનેી નકલ આપની પાસ ેહોય. કાયયાકે્તે્ર ધીરજ પવૂયાક 
કામ લેવુ.ં વચ્ંતા મુ્્ત રહવેાનો પ્રયાસ કરવો.

િન
શભુ રગં : પીળો

અશભુ અંક : 9-12

નધામધાક્ષર - ખ, જ |નાની-નાની બાબ્તોન ેજ્તી કરવી. મનગમ્તી 
પ્રવૃવત્ત કરવી. લગનજીવન સમુળે ભયુું રહ.ે ભાગીદારીના 
વયવસાયમા ંલાભ થાય.

મકર
શભુ રગં : વાદળી
અશભુ અંક : 10-11

નધામધાક્ષર - ગ, સ, શ, ષ |નવી ્તકો પ્રાપ્ત થાય. જ ેઆપની 
પ્રગવ્તનંુ કારણ બને. આપ જ ેઇચછો છો ્તનેા પર ધયાન કષેનદ્્ત 
કરવુ ંઅને ્ત ેવદશામા ંઆગળ વધવુ.ં શભુ વદવસ.

કુભં
શભુ રગં : વાદળી
અશભુ અંક : 11-10

નધામધાક્ષર - દ, ચ, ઝ, િ |સહકમયાચારીઓ સાથ ેમનભદે થઇ શક.ે 
સાવધાની અને ધીરજપવૂયાક કામ લવેુ.ં આપના માટિ ેબીજા વનણયાય 
ન લે ્તનંુે ધયાન રાખવુ.ં

મીન
શભુ રગં : પીળો

અશભુ અંક : 12-9

આિી ચધાવી : 
1. દગુાયાદવેીનુ ંસ્તોત્ર - સપ્તશ્તી (4)
3. અમદાવાદ ત્રણ દરવાજા સામે 

વસનારી મા્તા (4)
5. જ ેકર ે..... ્ત ેપામે મેવા (2)
6. રવાના થવુ ં્ત,ે વવદાયગીરી (4)
9. નીવ્તમાન હોવુ ં્ત ે(4)
11. યદુ્ધ, જગં, લડાઈ (અં) (2)
12. રાજામગુટિ, ક્રાઉન (2)
14. એક ્તજેાનો (2)
16. વડોદરાના રાજવીઓની અટિક (5)
19. અવ્તવથ, પરોણો (4)
21. ડો્ટિર આપ,ે મેડડવસન (2)
22. ઢોર-પશ ુજવેુ ં(3)
23. સોકટિી, કૂકરી (2)
25. અભણ, અંગૂઠા છાપ (4)
27. બગીચો, વાડી (3)
28. રસોઈ કરનાર પરુષુ (4)
ઊભી ચધાવી : 
1. છ્તનુ ંરગંબેરગંી કપડંુ (4)
2. પવવત્ર, શુદ્ધ (3)
3. એક મા્તાજી, પાવયા્તી (3)
4. હમંશે, સદા, વનતય (3)
7. સારો વાર કે પવયા (6)
8. વહદં ુધમયાનુ ંપવવત્ર પસુ્તક ભગવદ્ 

..... (2)
10. કપાળ ેકરા્તો ચાંદલો (3)
13. સથળ, સથાન, ઠકેાણં (2)
15. એકઠુ ંથયલંુે, વડપોવિટિ (2)
17. વવશ્ાસ, ભરોસો (3)
18. મસુાફરોન ેલૂટંિનાર (5)
19. હાથીનુ ંબચુ ં(4)
20. સરોવર ક ેનદીમાથંી ખોદલેો મોટિો 

કાસં (3)
24. વનદંા, વગોવણી (2)
26. નકુસાન, હાવન (2)
27. મૃગી, ફફેરુ,ં વહસટિીડરયા (2)
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ભાસ્કર ન્યૂઝ . નડિ્ાદ

ડાકોરમાથંી ઘાતક શસ્ત્ર તથા 
જીવતાં કારતસૂ સાથ ે ઝડપાયલેાં 
રાજસ્થાનના યવુકન ે પોલીસે 
નડડયાદની કોર્ટમાં રજ ૂ કરી 
િરમાનડની માગણી કરતાં 
નયાયાધીશ ે 30મી સધુીના પોલીસ 
િરમાનડ મજંરૂ કયાયા હતા. 

પોલીસ ેડાકોર ગોધરા રોડ પર 
આવલેાં મહાકાળી મિંદર પાસથેી 
રાજસ્થાનના િવષ્ણુકમુાર ઊર્ફે 
પપપ ુ રાધશેયામ વષૈ્ણવ (શમાયા) 
(રહે.ગંગપુર)ને દેશી બનાવરની 
ઓરોમડેરક િપસ્તોલ તથા 4 
જીવતાં કાડર્ટિજસ સાથ ે ઝડપી 
પાડ્ો હતો. જને ેશકુ્રવાર ેસાંજના  
નડડયાદની કોર્ટમાં રજ ૂ કરી 
પોલીસ િરમાનડની માગણી કરતાં 
નયાયાિધશ ે30મી સધુીના પોલીસ 
િરમાનડ મજંરૂ કયાયા હતા. 

ડાકોરમાંથી હપસતોલ 
સાથે ઝડપા્ેલને 
30મી સુિી હરમાનડ

ભાસ્કર ન્યૂઝ . નડિ્ાદ

મહધુા તાલકુાના િર્ણાવ ગામની 
સીમમા ંરોડ પર ભુડં આડુ ંઊતરતાં 
એક બાઇક સ્લીપ થઈ ગઈ હતી. 
જથેી બાઇક પાછળ બઠેલેા ં એક 
યવુકન ેશરીર ેગભંીર ઈજાઓ થતાં 
સારવાર અથથે કરમસદ હોિસ્પરલમાં 
ખસડેાયો હતો. જયાં તનેુ ંસારવાર 
દરિમયાન મૃતય ુનીપજયુ ંહતુ.ં 

 પોલીસ સૂત્રોના જણાવયાં 
મજુબ, મહધુા ખાત ે રહતેા સમીર 
વોરા પોતાની પલસર બાઇક ન.ં 
જી.જ.ે07.સી.એચ-0840ની 
ઉપર 25મીના રોજ રાિત્રનાં 9:45 
વાગય ેરૂદણના સલીમભાઈ વોરાને 
બસેાડી પસાર થતાં હતા.ં તઓે 

િર્ણાવ ગામની સીમમાથંી પસાર 
થતાં હતા.ં ત ેવખત ેરસ્તામાં ભુડં 
આડુ ં ઊતરતાં બાઇક સ્લીપ થઈ 
જતા ંસમીરભાઈ તથા સલીમભાઈ 
રોડ પર પરકાયાં હતાં. સલીમભાઈ 
વોરાન ેમાથા તમેજ શરીરના અનય 
ભાગોએ ગભંીર ઈજાઓ થતાં 
તાતકાિલક સારવાર અથથે કરમસદ 
કષૃ્ણ હોિસ્પરલમાં ખસડેાયાં 
હતાં. 26મીના રોજ સલીમ વોરા 
(ઉં.વ.21)નું સારવાર દરિમયાન 
મૃતય ુનીપજયુ ંહતુ.ં 

 આ સંદભથે  મકસુદભાઈ 
િસરાજભાઈ મનસરુી (રહ.ેમહધુા)
ની ર્ડરયાદના આધાર ેપોલીસ ેગનુો 
નોંધી વધ ુતપાસ હાથ ધરી છ.ે

હફણાવ સીમમાં ્બાઇક સલીપ 
થતાં એક ્ ુવકનું કરુણ મોત

 આણદંમધા ંકધારમ મધાટે જોવધા મળતુ બોિ્ડ ‘કધામ ચધાલ ુછ.ે રસતો બધં છ.ે’

આણદં શહરેમા ંમોટિા ભાગ ેરસ્તાઓ ઉપર બાર ેમાસ ખોદકામ ચાલ્તુ ંજ હોય છ.ે જયા ંજઓુ તયા ં"કામ ચાલુ છે. રસ્તો બધં છે.'ના બોડ્ડ મૂકલેા જોવા 
મળ્તા ંહોય છ.ે શહરેમા ંલક્મી ચાર રસ્તા પાસ ેહાલમા ંખોદકામ ચાલી રહંુ છ.ે જને ેલઇન ેઆ રસ્તો બધં કરવામા ંઆવયો છે. જને ેલઇન ેઆજબુાજનુા 
રહીશોન ેઅવર જવર કરવામા ંભાર ેમશુકલેી પડી રહી છ.ે આ કામ સતવર ેપરુ ુકરવામા ંઆવે ્તમે આ વવસ્તારના રહીશો ઇચછી રહા ંછે. 

િવદ્ાનગર પોલીસ ે છ 
ઇસમ સામે રા્ોટીગંનો 
ગનુો નોંધ્ો 
 ભાસ્કર ન્યૂઝ. આણંદ

આણંદ તાલુકાના બાકરોલ ખાતે 
પુરઝડપે બાઇક લઇને પસાર 
થવાની બાબતે ઠપકો આપતાં 
છ ઇસમોએ ઘાતક હિથયારોથી 
હુમલો કરી દંગલ મચાવતાં 
ખળભળાર મચી ગયો હતો. 
બનાવને લઇને પોલીસ દ્ારા ચુસ્ત 
પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં 
આવયો હતો. 

િવદ્ાનગર પોલીસના જણાવયાં 
મુજબ બાકરોલ ખાતે મોરી 
ભાગોળ િવસ્તારમાં હજયાત્રીઓ 
િવદાય સમારંભ ચાલતો હતો. 
જેને લઇને અનેક લોકો ભેગા થયાં 
હતાં. દરિમયાન બાકરોલ ગામના 
ચેતનભાઇ નામનો ઇસમ તયાંથી 
પોતાની ગાડી લઇને પુરઝડપે 
પસાર થયો હતો. ગાડીની સ્પીડ 
વધુ હોઇ અકસ્માતનું જોખમ 
જણાતાં મંજુરખાન નસરૂલલાખાન 

પઠાણે ગાડીના ચાલકને અરકાવી 
ગાડી ધીમેથી ચલાવવા મારે 
જણાવયંુ હતંુ. આ બાબતે બંને વચ્ે 
બોલાચાલી થતાં ચેતનભાઇએ 
ર્ોન કરી પોતાના મળિતયાઓને 
બોલાવી લીધાં હતાં. ચેતનના 
મળિતયાઓ હાથમાં રોમી, 
લોખંડની પાઇપ જેવા મારક 
હિથયારો સાથે ધસી આવયાં હતાં. 
આ ઇસમોએ ઠપકો આપનાર 
મંજુરખાન પઠાણે અપશબદો બોલી 
જાનથી મારી નાખવાની ધમકી 
અાપી હતી. જોકે, જે તે સમયે 
મોરેરાઓની સમજાવરથી મામલો 
થાળે પડી ગયો હતો. બાદમાં 
મંજુરખાન પઠાણે િવદ્ાનગર 
પોલીસ મથકે જઇ ર્ડરયાદ 
નોંધાવતાં પોલીસે બાકરોલના 
ચેતનભાઇ, ધમથેશભાઇ 
રમેશભાઇ, રાજેશભાઇ 
શનાભાઇ બુસ્રર, જીતેશભાઇ 
જયંિતભાઇ, િદવયેશભાઇ જીમમી 
અને અિનલભાઇ રમેશભાઇ સામે 
રાયોરીંગનો ગુનો નોંધી તપાસ 
શરૂ કરી છે.

્બાકરોલમાં ગાડી િીમે 
ચલાવવાનું કિટેતાં દંગલ

નડિ્ાદ પોલીસ ે આરોપી 
પાસથેી રૂ. 1.67 લાખ 
રી્કવર ્કરા્ાં
ભાસ્કર ન્યૂઝ . નડિ્ાદ

નડડયાદ વાિણયાવડ સક્કલ પાસે 
આવલેી રામકુજં સોસાયરીના 
મકાનની બહાર એક મિહલાને 
ધક્ો મારી રૂ.9.20 લાખની 
ચીલઝડપના કસેમાં વધ ુ એક 
આરોપીન ેનડડયાદ પોલીસ ેઝડપી 
પાડ્ો હતો. આ આરોપી પાસથેી 
રૂ.1,67,000નો મદુ્ામાલ પણ 
રીકવર કયયો છ.ે

 પોલીસ સૂત્રોએ વધુ માિહતી 
આપતા ં જણાવયુ ં હતુ ં ક,ે નડડયાદ 
કોલજે રોડ પર આવલેાં રામકુજં 
સોસાયરીમાં રહતેા ંજીગીશાબહને 

તજેશભાઈ શાહ ે 9 મ,ે 2014ના 
રોજ બેંક ઓર્ બરોડામા ં મકુલેી 
એર્ડી તોડાવી રૂ.9.20 લાખ 
થલેીમાં મકુી પોતાના ં ઘર તરર્ 
આવી રહાં હતાં. આ નાણા ંતમેણે 
પોતાની દીકરીનાં મડેડકલના 

એડિમશન મારે ઉપાડ્ાં હતાં. આ 
નાણા ંલઈન ેજીગીશાબહને તમેના 
પલઝેરની ડકેીમા ંમકૂી ઘર ેગયાં હતાં 
તઓેએ પલઝેરન ેપાક્ક કરી ડકેીમાંથી 
નાણા ંભરલેી થલેી કાઢી હતી. આ 
સમયથી પાછળથી આવીન ેસરનામું 

પછૂવાના બહાન ે જીગીશાબહનેને 
ઊભા ંરાખી એક ઈસમ ેથલેી ઝૂરંવી 
બાઇક પાછળ બસેીન ે નાસી ગયો 
હતો.

 આ સંદભથે નડડયાદ રાઉન 
પોલીસ મથક ે ર્ડરયાદ નોંધાઈ 
હતી. પોલીસ ે અમદાવાદની 
છારા ગેંગના બ ે આરોપીઓને 
આ ગનુામાં ઝડપી પાડ્ાં હતાં, 
જયાર ેવધ ુએક આરોપી રાકશે ઊર્ફે 
મસુીયો બસંીભાઈ બગંાળી (રહ.ે
છારાનગર,અમદાવાદ)નાસતો 
ર્રતો હતો. જને ે અમદાવાદથી 
પોલીસ ેશકુ્રવાર ેમોડી સાંજ ેઝડપી 
પાડ્ો હતો. પોલીસ ેતનેી પાસથેી 
રૂ. 1,67,000 પણ કબજ ે લીધાં 
હતાં. પોલીસ ે આરોપીના ત્રણ 
િદવસના િરમાનડ મળેવયાં છ.ે 

9 લાખની ચીલઝડપમાં વિુ 1 ઝબ્બે

તસ્કરોએ લાખો રૂિપ્ાના 
મોબાઈલ ચો્ાયા હોવાની 
નોંધા્લેી ફડર્ાદ
 ભાસ્કર ન્યૂઝ . નડિ્ાદ

નડડયાદ શહરેના બસ સ્રનેડ સામે 
આવલે િત્રમિૂતયા કોમપલકે્ષના 
ભોંયરામા ં િવકાસ સલેસ નામે 
મોબાઈલની દકુાનમા ં શકુ્રવારની 
રાિત્રએ અજાણયા તસ્કરો ત્રારકયા 
હતા અન ેદકુાનમા ંમકુલે મોંઘાદાર 
મોબાઈલો લઈન ેપલાયન થઈ ગયા 
હતા. જદુી જદુી કપંનીઓના અંદાજે 
રૂ. 27.76 લાખના મોબાઈલની 
ચોરી કરી ર્રાર થઈ ગયા હતા. 
બીજા િદવસ ેદકુાનના માિલક જયારે 
દકુાન પર આવયા તયાર ે ઘરનાની 
જાણ થતાં તઅેોએ પોલીસને 
બોલાવી હતી અન ેઅજાણયા ઈસમો 
િવરૂદ્ધ ર્ડરયાદ નોંધાવી હતી. જથેી 
પોલીસ ેઘરનાસ્થળ ેજઈ તપાસ હાથ 
ધરી હોવાનુ ંજાણવા મળયુ ંછ.ે આ 

ઘરના બનતાં સમગ્ર નગરમાં આ 
મદુ્ો રોક ઓર્ ધ રાઉન બની ગયો 
હતો. 

 પોલીસ સૂત્રો દ્ારા પ્ાપત થતી 
માિહતી અનુસાર નડડયાદ શહેરમાં 
બસ સ્રેનડ સામે આવેલ િત્રમૂિતયા 
કોમપલેક્ષના ભોંયરામાં િવકાસ 
સેલસ નામની દુકાન આવેલી 

છે. આ દુકાનમાં શુક્રવારની 
રાિત્રએ અજાણયા ઈસમો દ્ારા 
દુકાનનું તાળંુ તોડીને અંદર પ્વેશી 
મોબાઈલોની ચોરી કરી હતી. આ 
દુકાનના માિલક ડકરણભાઈ જોષી 
(રહે.ઉતરસંડા)નાઓ પોતાના 
િનતયક્રમ પ્માણે શિનવારે સવારે 
દુકાને પહોંચયા હતા. જયાં દુકાનનું 

શરર તુરેલ જોતાં તેઓને શંકા 
જતાં શરર ખોલીને જોયુ હતંુ. 
તયારે તેઓ સ્તબધ થઈ ગયા હતા 
અને દુકાનમાંથી મોબાઈલોની 
ભારે માત્રામાં ચોરી થઈ હોવાની 
જાણ થઈ હતી. જેથી તેઓએ 
નડડયાદ પોલીસ મથકે જાણ કરી 
હતી અને પોલીસ પણ તાબડતોડ 
ઘરનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. આ 
વાત વાયુવેગે નગરમાં પ્સરતાં 
નગરજનોના રોળેરોળાં ઉમરી 
પડ્ા હતા તેમજ આકોમપલેક્ષમાં 
પણ ભારે ભીડ થઈ ગઈ હતી. 
પોલીસે ઘરનાસ્થળે પહોંચીને 
સમગ્ર બાબતની માિહતી મેળવી 
હતી. જેમાં દુકાનમાં મુકેલ 
સેમસંગ, આઈ.ર્ોન, એપલ 
તેમજ એચ.રી.સીના જુદા જુદા 
મોબાઈલો મળીને કુલ 150 થી વધુ 
મોબાઈલોની ચોરી થઈ હતી. જેની 
િકંમત અંદાજે રૂ. 27,76,300 
હોવાનું જાણવા મળયુ હતંુ. આ 

બનાવ સંદભથે નડડયાદ શહેર 
પોલીસ મથક ે અજાણયા ઈસમો 

િવરૂદ્ધ ચોરીનો ગનુો નોંધી વધુ 
તપાસ હાથ ધરી છ.ે 

નડડ્ાદમાં તસકરો ત્ા્ક્ાં : 27 લાખની ચોરી 

શહરેમા ં આવલેી મોબાઇલની દકુાનમા ં રાવત્રના સમય ે ્તસકરોએ લાખો 
રૂવપયાની ચોરી કરી જ્તા ંનગરમા ંખળભળાટિ મચી ગયો છે. 

બસ સ્ટેન્ડ સામનેા કોમ્પલકે્ષમાં મોબાઈલની દકુાનમાથંી તસકરો 27 લાખના મોબાઇલ ચોરી ગ્યાં 

િોગ સકવોિ્ડ-િફગંર િપ્રન્ટ િનષણધંાતોની મદદ
નડિરધાદનધા કોમપલકે્મા ંથયલે 
મોબાઈલની દકુાનમા ંચોરીનો 
આંક લાખખો રૂવપયાએ પહોંચી 
જ્તા ંડોગ સકવોડ્ડ અન ેડફંગર 
વપ્રનટિ વનષણા્ંતોન ેપણ બોલાવયા 
હ્તા અન ે્તઓેએ આ દકુાનની 
િીણવટિભરી ્તપાસ હાથ ધરી 
હ્તી.

સી.સી.ટીવી કેમરેધા હોવધા છતધા ંત ેબંધ
િત્રમિૂત્ય કોમપલકે્મા ંઆ મોબાઈલની દકુાનમા ંસીસીટિીવી કમેરેા 
લગાડાયા હ્તા. સામાનય રી્ત ેમોબાઈલ ્તમેજ અનય એવી 
દકુાનોમા ંસીસીટિીવી કમેરેા લગાવવાની સચુના આપવામા ંઆવી 
છ.ે જનેા ભાગરૂપ ેઆ મોબાઈલ શોપમા ંપણ સીસીટિીવી કમેરેા 
લગાડાયા હ્તા પર્ુંત રાવત્ર દરવમયાન જયાર ેચોરી થઈ હ્તી તયારે 
આ કમેરેા જ બધં હ્તા. જથેી ચોરનુ ંકોઈ પગરેૂ ંશોધવામા ંપોલીસને 
પણ ભાર ેમહને્ત કરવી પડશ.ે 

ભાસ્કર ન્યૂઝ. આણદં

બોરસદ તાલકુાના ખાનપરુ ખાતે 
આવલેાં તળૂજા માતાના મિંદરમાંથી 
ગતરાતે્ર તસ્કરો માતાજીના 
આભષૂણ ચોરી જતાં ખળભળાર 
મચી ગયો હતો. 

ખાનપરુ ખાત ે ચબતુરી પાસે 
તળૂજા માતાનુ ં મિંદર આવલે 
છ.ે દરિમયાન ગરુવુાર ે રાતે્ર 
નવરાિત્રના ગરબા દોઢ વાગય ે
પરુા થયાં હતાં. તયાર બાદ વહલેી 
સવાર ે કોઇ તસ્કરોએ માતાજીના 
મિંદરમા ં દરવાજાનુ ં તાળ ુ તોડી 
અંદર પ્વશે કરી માતાજીની મિૂતયા 

ઉપરથી એક મગૂર, છત્ર, હાર 
તમેજ દાનપરેીની રોકડ મળી કલુ 
5260 રૂિપયાની મત્ા ચોરી ર્રાર 
થઇ ગયાં હતા.ં વહલેી સવાર ેપાંચ 
વાગય ેઆરતી માર ેમિંદર ખોલવા 
આવલેા પજૂારીએ મિંદરનો દરવાજો 
ખલૂલો જોઇ તમેજ માતાજીની મિૂતયા 
ઉપરથી ઘરણેાં ગાયબ થયલેાં જોઇ 
ચોરી થઇ હોવાનો અંદાજ આવી 
જતા ંગ્રામજનોન ેજાણ કરી હતી. 
થોડીવારમા ં જ મોરી સખંયામાં 
ગ્રામજનો મિંદર ે ઉમરી પડ્ાં 
હતાં. નવરાિત્ર સમય ે જ ચોરીનો 
બનાવ બનતા ં ગ્રામજનોમાં રોષ 
વયાપયો હતો. આ અંગ ે ગામના 
ગોરધનભાઇ આશાભાઇ પરલેે 
િવરસદ પોલીસ મથક ે ર્ડરયાદ 
નોંધાવતા ં પોલીસ ે ગનુો નોંધી 
તપાસ શરૂ કરી છ.ે

પિટેલાં નોરતાંએ જ ખાનપુર 
મંહદરમાં ચોરીથી ખળભળા્
તસ્કરો વહલેી સવારે 
માતાજીના ઘરેણાં અને 
દાનપટેીની રો્કિ ચોરી જતાં 
ગ્ામજનોમાં રોષ

ભાસ્કર ન ય્ૂઝ. આણદં

આણદં શહરે પાસ ેઆવલેા ગામડી 
ખાત ે એકલાં જ રહતેાિવધવાને 
માર મારી એક ઇસમ 45 હજારના 
દાગીનાની લૂરં કરી પલાયન થઇ 
જતા ંખળભળાર મચી ગયો હતો.

ગામડી ખાત ે સૂય્યાનગર 
સોસાયરીમાં રહતેા થરેિશયાબહને 
પાઉલભાઇ પરમાર છલેલા કરેલાક 
સમયથી એકલાં જ રહ ેછ.ે તમેના 
બ ેદીકરા િવદશેમાં રહ ેછ.ે જયારે 
એક દીકરીન ે તાજતેરમા ં જ 
પરણાવી દીધી હતી. દડરમયાન 
80 વષયાના થરેિશયાબહન ેશિનવારે 
બપોર ે પોણા ત્રણ વાગયે ઘરમાં 
એકલાં જ હતાં તે વખતે એક જયેશ 
નામનો યુવક તેઓના ઘર ે આવયો 
હતો. આ યુવકે વસ્તી ગણતરી કરવા 
આવયો છ.ે તેમ કહી ઘરમાં પ્વેશ 
મેળવયો હતો. ઘરમાં આવેલા યુવક 
થેરિશયાબહને પાણી લવેા જતાં હતાં 
તે તકનો લાભ લઇ અજાણયાં ઇસમ 

તેઓના માથામાં પાછળના ભાગે 
કોઇ પદાથયા મારી દેતાં વૃદ્ધા બભેાન 
થઇન ેજમીન ઉપર ઢળી પડ્ાં હતાં. 
બાદમાં આ યુવકે તેઓના હાથ 
ઉપરથી સોનાની બ ે બગંડી અને 
ગળામાંથી સોનાની ચેઇન મળી કુલ 
45 હજાર રૂિપયાની સોનાની લૂંર 
કરી ર્રાર થઇ ગયો હતો. તેના ગયાં 

બાદ વૃદ્ધા ભાનમાં આવયાં હતાં. 
તેઓએ આજબુાજનુા રહીશોન ેજાણ 
કરી હતી. આજબુાજનુા રહીશોએ 
આણદં શહરે પોલીસ મથકે જાણ 
કરતાં પોલીસ તાતકાિલક ઘરના સ્થળે 
દોડી જઇ તપાસ હાથ ધરી હતી. 
આ અંગ ેપોલીસ ેવૃદ્ધાની ર્ડરયાદ 
આધાર ેલૂરંનો ગનુો નોંધયો હતો. 

આણંદમાં ભર્બપોરે લૂં્થી ચકચાર

ગામડી મા ંભરબપોર ેઘરમા ંપ્રવશેી એક યવુકે 
લૂટંિ ચલાવ્તા ંસનસનાટિી મચી હ્તી.
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