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ભાસ્કર ન ય્ૂઝ. આણંદ

આણદં સહિત રાજ્યમા ં હદવસના 
સમ્ય ે બધં મકાનમા ં ઘરફોડ 
ચોરીઓ કરી કરોડો રૂહપ્યાની 
હમલકત ઉભી કરનાર રીઢો 
ઘરફોડડ્યો પટેલાદના બાંધણી 
ચોકડીથી વટાવ સટટેનડ પાસથેી 
આણદં પોલીસના િાથ ે ઝડપાઇ 
ગ્યો િતો. એકલા િાથ ે જ ચોરી 
કરવાની ટટેવવાળો અમરલેીનો 
વતની અન ે િાલમા ં પટેલાદમાં 
રિટેતો રીઢા ચોર જ્યશે પટટેલ ે બે 
વર્ષમાં 100 ઉપરાતં સથળટે ચોરીઓ 
કરી છટે. સાથ ેસાથ ેતણે ેબ ેમાસમાં 
નડડ્યાદ હવસતારમાં જ સાત સથળટે 
ચોરી કરી િોવાની કબલુાત કરી 
િતી. 

 લોકલ ક્ાઇમ બ્ાનચ પોલીસના 
જણાવ્યાં મજુબ આણદં હજલલામાં 
છટેલલા કટેલાક સમ્યથી ઘરફોડ 
ચોરીઓના બનાવો વધી ગ્યાં 
િતાં. લાખ કોહશર કરવા છતાં 
ઘરફોડ ચોરીઓ રોકવામાં કોઇ 
સફળતા મળી નિોતી. દરહમ્યાન 
આ ચોરીઓ કરનાર ઇસમોન ેઝડપી 
પાડવા માટટે પોલીસ ેકવા્યત િાથ 

ધરી િતી. જેમાં અસખં્ય ઘરફોડ 
ચોરીઓમાં અગાઉ ઝડપા્યલે 
પટેલાદના ગોપાલપરુા ફાટક પાસે 
રિટેતો જ્યશે ઊફફે રાજુ મોિન પટટેલ 
પટેલાદ તાલુકાના બાંધણી ચોકડીએ 
કાર લઇન ે આવનાર િોવાની 
બાતમી મળી િતી. આ બાતમી 
આધાર ે પોલીસ ે રહવવારે વિટેલી 
સવારે બાધંણી ચોકડીએ વોચ 
ગોઠવી િતી. દરહમ્યાન મારૂહત 
વગેનઆર કાર ત્યાં આવતા ંપોલીસે 
તેને અટકાવી અંદર બેઠટેલા ઇસમને 
બિાર કાઢી નામઠામ પછુતા ં તે 
મૂળ અમરલેીના લાઠી તાલુકાના 
િજીરાધાર ગામના વતની અને 
િાલમાં પટેલાદ ગોપાલપરુા 
ફાટક પાસ ેરિટેતો િોવાનુ ંજણાવ્યું 
િતંુ. પોલીસ ે તેની વેગનઆર 
કારની તલાસી લેતાં અંદરથી ચોરી 
કરવાનંુ કાતડર્ય,ુ મોટા ડીસમીસ 
અન ે ધારદાર બે ચપપા મળી 
આવ્યાં િતાં. આ તમામ બાબતે 
પછુપરછ કરવામા ં અાવતાં જ્યશે 
પટટેલ કોઇ સતંોરકારક જવાબ ન 
આપી શકતા ં પોલીસ ે તેની કાર 
અન ે ચોરી કરવાના સાધનો સાથે 

અટકા્યત કરી િતી. આ ઇસમની 
વધ ુ પછુપરછ કરવામાં આવતાં 
તણે ે બ ે માસ દરહમ્યાન નડડ્યાદ 
હવસતારમાં સાતકે ચોરીઓ કરી 
િોવાની કબલુાત કરી િતી. આ 

ઉપરાંત તણે ે સરુત, વડોદરા, 
ગાધંીધામ, આદીપરુ, અંજાર, 
લાઠી, દામનગર, બોરસદ, 
અમદાવાદ, નડડ્યાદ વગરે ે સથળટે 

મળી 100 જટેલી ચોરી કરી િોવાની 
કબલુાત કરી િતી. આ અંગ ેલોકલ 
ક્ાઇમ બ્ાનચ પોલીસ ેઆ અંગ ેવધુ 
તપાસ શરૂ કરી છટે.

અમરેલીના વતની અને પેટલાદમાં રહેતા ઇસમે ઘરફોડ ચોરીઓ ્કરી ્કરોડોની િમલ્કત ઊભી ્કરી

જયેશ પટેલે એકલાં હાથે િદવસે 100 વધુ ચોરીઓને અંજામ આપયો : વેપારીનો સવાંગ રચી 
ચોરી કરવા માટે કારનો ઉપયોગ કરતો હતો : નડિયાદની સાત ચોરીની કબૂલાત પણ કરી

આણંદમાંથી કરોિપિત ચોર પકિાયો
એ્કલા હાથે ચોરી ્કરી

પોલીસના જણાવ્ાાં મજુબ જ્શે 
પટલે ચોરી કરવામાાં કોઇ સાગરીત 
રાખતો નહોતો. િદવસે તે બાઇક 
અથવા કાર લઇન ેનીકળતો અને 
કોઇ િવસતારમાાં આવલેા બાંધ 
મકાનની રકેી કરતો હતો. રકેી 
ક્ાયા બાદ પોતાની કાર અથવા 
બાઇક લઇન ે જતો અન ે આ બાંધ 
મકાનમાાં તે એકલો જ ચોરી કરતો 
હતો.

ચોરને ્કરોડોની િમલ્કત
એલસીબી પોલીસના જણાવ્ાાં મજુબ છલેલા દસ વરયામાાં જ્ેશ પટેલ ેઅનકે 
સથળ ેચોરીઓ કરી તમેાાં મળલેા નાણાાંમાાંથી પેટલાદમાાં એક આલીશાન 
બાંગલો બનાવલે છ.ે આ ઉપરાાંત તનેી પાસ ેચાર દુકાનો, એક આઇસર 
ટમેપો, છોટા હાથી, સીએનજી િરક્ા અન ેએક કાર તમેજ બે બાઇક છે. 
તમેજ તણે ેજમીનમાાં પણ નાણાાં રોક્ાાં છ.ે બધુ મળી તનેી પાસે એક 
કરોડ કરતાાં વધનુી િમલકત છ.ે જ ેતમામ તણે ેચોરીમાાંથી ઉભી કરી છે.

બે વખત પાસા થઇ 
જયશે પટલે અગાઉ અનેક 
ચોરીમાાં પકડા્ો હતો. વારવંાર 
ચોરીઓ કરતો હોઇ તેની આ 
પ્રવૃિતન ે રોકવા માટ ે તેને બે 
વખત પાસા કરવામાાં આવી હતી.

વેપારીનો સવાંગ રચ્ો
જયશેેે કોઇ શાંકા ન કર ેત ેમાટે 
પટેલાદમાાં કરર્ાણાની સાથે 
ઠડંા પીણાની દકુાન શરૂ કરી છ.ે 
વપેારી બનીન ેપોતાની પતની અને 
બાળકો સાથ ેરહતેો હતો.

દાગીના ઓગળી નાખતો હતો
રીઢો ચોર જ્શે ચોરીમાાં આવલેા સોનાના દાગીનાન ેપોતાના ઘર ેજ 
ઓગાળી નાખતો હતો. તેની લગડી બનાવી પટેલાદ ચાવડી બજાર 
િવસતારમાાં આવલે મહાકાળી જવલેસયાવાળા શલૈરેભાઇ સોનીન ેઆપી 
તેની ઉપર નાણાાં લતેો હતો.

ભાસ્કર ન્યૂઝ . નડડ્ાદ

માતર તાલકુાના સધંાણા ગામની સીમમાં આવલેી 
એક િોટલ સામ ેપાક્ક કરલેી આ્યશર ગાડીમાંથી કોઈ 
અજાણ્યા ઈસમો તાડપત્ી કાપી શમેપ ુતથા પાવડરના 
228 કાટ્્ષન ડકંમત રૂ. 1.41 લાખની મત્ાની ચોરી 
કરી ફરાર થઈ ગ્યા િતા. 

 માતર તાલકુાના સધંાણા જનુા ચોરા પાસ ેસાઈઠ 
ઘરા પાસ ેરિટેતા ંબાબભુાઈ કાહંતભાઈ ખાંટ આ્યશર 
ગાડી લઈ તા.1લી ઓકટોબરના રોજ અસલાલી 
ગોડાઉન ઉપર શમેપ ુતથા પાવડરના કાટ્્ષન ભરવા 
ગ્યા િતા. જ્યાંથી તઓેએ આ્યશર ગાડીમા ંશમેપુ 
તથા પાવડરના કલુ 794 કાટ્્ષન તથા થલેા આ્યશર 
ગાડીમાં ભરી સરુત જવા નીકળ્યા િતા. તઓે 
સધંાણા તલસાહણ્યા દાદા િોટલ સામ ે રોડ ઉપર 
આ્યશર ગાડી પાક્ક કરી ઘર ેસવુા માટટે ગ્યા િતા. 
દરહમ્યાનમા ંરાત્ ેકોઈ અજાણ્યા ઈસમોએ ગાડીના 
ઉપરના ભાગ ે તાડપત્ી કાપી તમેાથંી શમેપ ુ તથા 
પાવડરના કલુ 228 કાટ્્ષન ડકંમત રૂ. 1.41 લાખની 
મત્ાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગ્યા િતા. આ અંગે 
માતર પોલીસ ેગનુો નોંધી વધ ુતપાસ પોલીસ સબ 
ઇનસપકેટર પી.ડી.રાજ ન ેસોંપવામા ંઆવી િતી.

આ્શરની તાડપત્ી ્કાપી 1.41 
લાખના શેમપપુ તથા પાવડર ચોરા્ાં

ભાસ્કર ન્યૂઝ . નડડ્ાદ

મિટેમદાવાદ તાલકુાના ઝાલભાઈની મવુાડીમાં 
આવલેા વાઘશે્વરી માતાજીના મહંદરમાં ત્ાટકલેાં 
તસકરોએ માતાજીના દાગીના ચોરી ફરાર થઈ 
ગ્યાં િતાં. આ ઉપરાતં નડડ્યાદના માઈમહંદરના 
પાડકિંગમાંથી બાઇક ચોરા્યાંની ફડર્યાદ નોંધાઈ છટે.

 મિટેમદાવાદ તાલકુાના ઝાલભાઈની મુવાડી ગામે 
આવલેાં વાઘશે્વરી માતાજીનુ ંમહંદરમાં તા.10મીની 
રાહત્ના કોઈ અજાણ્યા તસકરોએ ત્ાટક્યાં િતાં. 
તસકરોએ માતાજીના મહંદરના અંદરના ભાગે 
આવલેા દરવાજાનુ ં તાળં્ તોડી અંદરથી માતાજીની 
મહૂત્ષનો ચાંદીનો મગુટ, ચાંદીના છતરો નગં-20, 
માતાજીની સોનાની નથણી મળી કલુ રૂ. 8500ની 
મત્ાના આભરૂણોની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગ્યા િતા. 
આ બનાવ સદંભભે ચદંભુાઈ મગંળભાઈ ડાભીની 
ફડર્યાદના આધાર ેમિટેમદાવાદ પોલીસ ેચોરીનો ગનુો 
નોંધી વધ ુતપાસ પોલીસ સબ ઇનસપકેટર એચ.જ.ે
ઠાકોર ચલાવી રહ્ા છટે. 

નડડ્યાદ માઈદશ્ષન એપાટ્ટમનેટમા ં રિટેતા 
રમશેભાઈ પરમારનુ ંબાઇક  જી.જ.ે7.એ.પી-7686 
માઈમહંદરના પાકીીંગમાંથી ચોરી થઇ ગ્યુ ંિતુ.ં 

િજલલામાં ચોરીના બે બનાવોમાં 
રૂ.20500ની મત્ાની ચોરી

ભાસ્કર ન ય્ૂઝ. નડડ્ાદ

 ખેડા તાલુકા પંચા્યતની ચાર 
બઠેકો અન ે માતર તાલકુાની એક 
બઠેકની પટેાચૂટંણી રહવવાર ે્યોજાઈ 
િતી. આ ચૂટંણીમાં સવારથી જ 
મતદારોમા ં હનરસતા જોવા મળી 
િતી. કારણક ે હદપાવલી પવ્ષના 
નજીક હદવસો િોવાથી મહિલાઓ 
સહિત પરુૂરો પણ ઘરકામ તથા 
ખતેીના કામમા ં વ્યસત િોવાથી 
મતદાનનુ ં પ્રમાણ ઓછ્ ં નોંધા્યુ 
િતુ.ં જમેા ં અંદાજીત સૌથી વધુ 
સાખજે બઠેકનુ ં 62.26 ટકા 
મતદાન થ્ય ુિતુ ંઅન ેસૌથી ઓછ્ં 
મતદાન મહિજ બઠેકનુ ં38.79 ટકા 
નોંધા્ય ુિતુ.ં આ ચૂટંણી શાહંતપણૂ્ષ 
રીત ેસપંનન થઈ િતી.

 ખેડા  તાલુકા  પંચા્યતની 
ગોબલજ, મહિજ, ના્યકા, 

સાખેંજ અન ે માતર તાલુકા 
પચંા્યતની ઉંઢટેળા બેઠક હવહવધ 
કારણોસર ખાલી જગ્યા પડી િતી. 
આ પાંચ્ેય બેઠકોની પટેાચૂટંણી 
રહવવારે સવારે 7 થી સાજેં 5 
કલાક દરહમ્યાન ્યોજાઈ િતી. 
સવારથી જ મતદારોમા ં કોઈ 
ઉતસાિ જોવા મળ્યો નિતો. બપોર 
પછી અમુક બુથો ઉપર સામાન્ય 
મતદારોની લાઈનો જોવા મળી 
િતી. ખેડા તાલુકા પચંા્યતની 
બઠેકોની ્યોજા્યલેી ચૂટંણીમાં 
થ્ેયલ મતદાનની હવગતો જોઈઅે 
તો, ગોબલજ બેઠક પર 5272 
પકૈી 2796 મતદારોએ મતદાન 
કરતાં 53.00 ટકા મતદાન નોંધા્યુ 
િતંુ. મહિજ બેઠક પર 5346 પકૈી 
2074 મતદારોએ મતદાન કરતાં 
અંદાજીત 38.79 ટકા મતદાન 

થ્ય ુ િતુ.ં ના્યકામા ં 4476 પકૈી 
2001 મતદારોએ પોતાના મતનો 
ઉપ્યોગ ક્યયો િતો અન ે સરરેાશ 
44.70 ટકા મતદાન નોંધા્યુ િતું. 
સાખંજે બઠેક પર 5098 પકૈી 3276 
મતદારોએ મતદાન કરતા ં62.26 
ટકા મતદાન નોંધા્ય ુ િતુ.ં તમેજ 
માતર તાલકુા પચંા્યતની ઉંઢટેળા 
બઠેક પર 5524 મતદારો પકૈી 
2794 મતદારોએ પોતાન મતનો 
ઉપ્યોગ ક્યયો િતો. જથેી સરરેાશ 
48.76 ટકા મતદાન નોંધા્યુ િતું. 
આ મતદાન પ્રહક્્યા દરહમ્યાન કોઈ 
અહનચછહન્ય બનાવ બન્યો નિતો. 
શાહંતપણૂ્ષ રીત ે ચંૂટંણીની પ્રહક્્યા 
પણૂ્ષ થતા ં ચૂટંણીતતં્એ િાશકારો 
અનભુવ્યો િતો. આ મતદાનની 
ગણતરી તા. 14મીના રોજ જ ે– તે 
તાલકુા પચંા્યતમા ં્યોજાનાર છટે.  

ખેિા ને માતર તાલુકા પં.ની 
5 બેઠકોમાં ઓછું મતદાન

ભાસ્કર ન્યૂઝ. આણંદ

આણદં તાલકુાના વાસદ ગામમાંથી 
હબમાર િાલતમાં મળટેલી અજાણી 
સત્ીનુ ં વડોદરા િોહસપટલમાં 
સારવાર બાદ મોત હનપજ્યુ ંિતુ.ં 

ગત મગંળવારના રોજ વાસદ 
ગામમા ં એક હબમાર િાલતમાં 
અજાણી બાઇ પડી િતી. તનેે 
108 દ્ારા વડોદરા એસએસજી 
િોસસપટલમાં લઇ જવામા ં આવી 
િતી. દરહમ્યાન રહવવાર ે આ 
40 વર્ષના આશરાની અજાણી 
મહિલાનુ ં સારવાર બાદ મોત 
હનપજ્યુ ં િતુ.ં આ અંગ ે વાસદ 
પોલીસ ે અકસમાત મોતનો ગનુો 
નોંધી પાસ શરૂ કરી છટે.

વાસદમાંથી બીમાર 
હાલતમાં મળેલાં 
મહહલાનું મોત

ભાસ્કર ન્યૂઝ. આણંદ

ચદંન ચોરીના ગનુામાં ચાર વર્ષથી 
વોનટટેડ બ ે આરોપીન ે પટેલાદના 
હસલવાઇ ગામથેી પોલીસ ે ઝડપી 
લવેામા ંઆવ્યા ંિતા.ં 

પરેોલ ફલયો સકવોડ પોલીસના 
જણાવ્યાં મજુબ જનૂાગઢ ખાતે 
2010માં એક ચદંન ચોરીનુ ંનટેવક્ક 
પકડા્યુ ં િતુ.ં જ ે અંગ ે જનૂાગઢ 
રૂરલ પોલીસ મથક ેગનુો નોંધા્યો 
િતો. આ ગનુામાં હસલવાઇ ખાતે 
રિટેતો અરહવદં મફતભાઇ તળપદા 
અન ે નારણભાઇ ગોકળભાઇ 
તળપદાનુ ં નામ ખલૂ્યુ ં િતુ.ં આ 
ગનુામા ં આ બનં ે આરોપી ચાર 

વર્ષથી વોનટટેડ િતાં. દરહમ્યાન 
અરહવદં તળપદા પટેલાદ રલેવે 
સટટેશન આવનાર િોવાની બાતમી 
આધાર ેશહનવાર ેમોડી સાંજ ેવોચ 
ગોઠવી ઝડપી લવેામાં આવ્યો િતો. 
આ ઇસમન ે લાવી અન્ય વોનટટેડ 
આરોપી નારણભાઇ તળપદા 
બાબત ેપછુપરછ કરવામાં આવતાં 
અરહવદં તળપદાએ હસલવાઇનો 
નારાણભાઇ રહવવાર ે તનેા ઘરે 
આવનાર િોવાની માહિતી આપી 
િતી. જ ેઆધાર ેરહવવાર ેબપોરના 
સમ્ય ે હસલવાઇ ગામ ેછાપો મારી 
આરોપી નારણભાઇ તળપદાને 
ઝડપી લવેામા ંઆવ્યો િતો. 

ચંદન ચોરીમાં વોન્ેડ બે ઝબબે

ભાસ્કર ન્યૂઝ . નડડ્ાદ

ખેડા હજલલામા ંમાગ્ષ અકસમાતના 
બનલેા બ ેજદુા જદુા બનાવોમાં બે 
વ્યડકતઓના મૃત્ુય નીપજ્યા િતા. 

 અમદાવાદ હજલલાના સાણંદ 
તાલુકાના કુડંળ ગામના હવજ્યભાઈ 
અરજણભાઈ સેંધવ પોતાની 
મોટરસા્યકલ નં. જી.જે.1.પી.
ક્ુય-4436 લઈ સાણદંથી આણદં 
તરફ જતા િતા. તેઓ સવારે 
6.45 કલાકે માતર તાલુકાના 
રઘવાણજ ગામની સીમમા ંઆવેલ 
ગરુૂનાનક િોટલ નજીકથી પસાર 
થઈ રહ્ા િતા ત્યાર ેપરુપાટ ઝડપે 
આવતી એક ટ્રક નં. જી.જે.1.સી.
એકસ-9853ના ચાલક ેપોતાની ટ્રક 
પરુઝડપ ેઅન ેબેડફકરાઈથી િકંારી 
સામેથી આવતાં હવજ્યભાઈની 
મોેટરસા્યકલને ટક્કર મારતાં 
હવજ્યભાઈ તથા બાઈક રોડ પર 
પડી ગ્યા િતા. આ વખતે ટ્રકનંુ 
વિીલ હવજ્યભાઈના માથા ઉપર 
ફરી વળતાં તેઓન ે ગંભીર ઈજા 
થતાં તેમનંુ ઘટનાસથળટે મૃત્ુય 
નીપજ્ુય િતંુ. અકસમાત બાદ 
ટ્રકનો ચાલક પોતાની ટ્રક લઈ 

ભાગી ગ્યો િતો. આ બનાવ 
સદંભભે ભાવીનભાઈ િડરજન (રિટે.
રઘવાણજ)નાઅોએ માતર પોલીસ 
મથક ે ટ્રકચાલક હવરૂદ્ધ ફડર્યાદ 
નોંધાવતા પોલીસ ેગનુો નોંધી વધુ 
તપાસ પોસઈ પી.ડી.રાજ ચલાવી 
રહ્ા છટે. જ્યાર ેમાગ્ષ અકસમાતનો 
બીજો બનાવ ડાકોર-ઠાસરા રોડ પર 
બન્યો િતો. પચંમિાલ હજલલાના 
શિટેરા તાલકુાના મગંળપરુ ગામના 
અહશ્વનભાઈ પી પટટેલ પોતાની 
મોટરસા્યકલ ન.ં જી.જ.ે7.બી.
ક્ય-ુ3755 લઈ ઠાસરાથી ડાકોર 
તરફ જઈ રહ્ા િતા. 

ત ે દરહમ્યાન તઓેએ પોતાની 
મોટરસા્યકલ પરુઝડપ ે િકંારી 
અચાનક બે્ક મારતાં બાઈક 
સલીપ ખાઈ ગઈ િતી. જથેી 
અહશ્વનભાઈન ે માથાના ભાગે 
ગભંીર ઈજાઓ થતાં ઘટનાસથળટે 
મૃત્ય ુ નીપજ્ય ુ િતુ.ં આ બનાવ 
સદંભભે ઠાસરાના ભાવીનભાઈ પટટેલે 
પોલીસ મથક ે ફડર્યાદ નોંધાવતા 
પોલીસ ે ગનુો નોંધી વધ ુ તપાસ 
એ.એસ.આઈ શાંહતલાલ ચલાવી 
રહ્ા છટે.

િજલલામાં અકસમાતના 
બે બનાવોમાં બેનાં મૃતયુ

ભાસ્કર ન ય્ૂઝ. નડડ્ાદ 

નડડ્યાદ તાલકુાના ચકલાસી 
તાબ ે કવેલનગરમા ં સામાન્ય 
ઝઘડામાં ચાર ઈસમોએ ભગેા મળી  
એક ્યવુકન ે માથામા ં પાવડાના 
ફટકા મારી જીવલણે ઈજાઓ 
પિોંચાડી િતી. 

ચકલાસી તાબ ે કવેલનગરમાં 
રિટેતા મિટેશભાઈ વાઘલેાની હદકરી 
ઝીલબને પોતાની માતા મધબુનેને 
ગાડંી ગાંડી કિી મઝાક-મશકરી 
કરતી િતી. આ વખત ે તઓેના 
કટુ્બંી મ્યકંભાઈ પજૂાભાઈ વાઘલેા 
ગમ ેતમે અપશબદો બોલતા િો્ય, 
ન્યનાબને તથા મિટેશભાઈના 
પતની મધબુને ેઅપશબદો બોલવાની 
ના પાડી િતી. 

આથી, મ્ંયકભાઈ એકદમ 
ઉશકરેાઈ જઈ પોતાના િાથમાંનો 
પાવડો લઈ અપશબદો બોલતો 
િો્ય, મિટેશભાઈએ અપશબદો 
બોલવાની ના પાડી િતી. આ 
વખત ે શારદાબને પજૂાભાઈ 
વાઘલેાએ મિટેશભાઇની ફેંટ પકડી 
રાખતાં મ્યકંભાઈએ મિટેશભાઈના 
માથાના ભાગ ે ઉપરા છાપરી 
પાવડાના ફટકા મારતાં તઓે 
લોિીલિુાણ િાલતમા ં ત્યાં જ 
ફસડાઈ પડ્ા િતા. આ વખતે 
સજેલબને પજૂાભાઈ વાઘલેાએ 
મ્યકંભાઈ પાસથેી પાવડો ખેંચી 
ન્યનાબનેના માથામાં મારી દઈ 
ઈજાઓ પિોંચાડી િતી. જ્યારે 
ઉમશેભાઈ પજૂાભાઈ વાઘલેાએ 
તઓેનુ ં ઉપરાણ ં લઈ આવી 
ન્યનાબનેન ે કપાળના ઉપરના 
ભાગ ે ડડંો મારી તથા શારદાબનેે 
લાતો મારી મિટેશભાઈન ેજીવલણે 
ઈજાઓ પિોંચાડી િતી. આ બનાવ 
સદંભભે ચકલાસી પોલીસ ે મહિલા 
સહિત ત્ણ ઇસમ સામ ેગનુો નોંધી 
વધ ુતપાસ માટટેના ચક્ો ગહતમાન 
ક્યા્ષ છટે.

ચકલાસીમાં સામાન્ય 
ઝઘડામાં ્યુવક પર 
જીવલેણ હુમલો

ભાસ્કર ન્યૂઝ. નડડ્ાદ

ઠાસરાના દવેાહલ્યા રામનગર 
સોસા્યટીમાં રિટેતા ગળતશે્વર 
મામલતદારના ઘર ઉપર તસકરોએ 
િાથફરેો કરતાં ચકચાર મચી જવા 
પામી િતી.  આ બનાવ બન્યો 
ત ે સમ્ય ે મામલતદાર ઉતરસડંા 
પરીક્ા કનેદ્ર ખાત ેજીપીએસસીની 
પરીક્ામા ંવ્યસત િતા. 

દવેાહલ્યા રામનગર 
સોસા્યટીમાં ઉમશેભાઈ એસ. 
શકુલ રિટે છટે. તઓે ગળતશે્વર 
મામલતદાર તરીક ે ફરજ બજાવે 
છટે. રહવવાર ે જીપીએસસીની 
પરીક્ા િોવાથી તઓેની એકઝામ 
સપુરવાઈઝર તરીક ે ઉતરસડંા 
િાઈસકકૂલમાં હનમણકં કરાઈ િતી. 
તઓે ઉતરસડંા ખાત ે પરીક્ામાં 

વ્યસત િતા. ગતરાહત્ના કોઈ 
અજાણ્યા ઈસમોએ મામલતદારની 
સરકારી ગાડી પડી િોવા છતાં 
ચોરીન ે અંજામ આપ્યો િતો. 
તસકરોએ રાહત્ના સમ્ય ેમકાનના 
દરવાજાનુ ં તાળં્ તોડી અંદર 
પ્રવશે્યા િતા. તઓેએ રૂમમાં 
મકુલે હતજોરી તમેજ કબાટો તોડી 
અંદર મકુલે દાગીના તથા રોકડ 

રકમની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગ્યા 
િતા. આ બનાવ સદંભભે સથાહનક 
પોલીસન ે જાણ થતા ં ઘટનાસથળટે 
પિોંચી ગઈ િતી. જ્યાર ેબનાવના 
પગલ ે લોકોના ં  ટોળટેટોળાં 
ઘટનાસથળટે ઉમટી પડ્ા િતા. 
આ બનાવ અંગ ેમામલતદાર ઘરે 
આવ ેબાદમાં ફડર્યાદ નોંધાશ ેતમે 
પોલીસ સતૂ્ોએ જણાવ્યુ ંિતુ.ં 

ગળતેશ્વર મામલતદારના 
ઘર પર તસકરોનો હાથફેરો

ઠાસરા તાલકુાના દવેાિલ્ા ગામે 
ત્ાટકલેા તસકરોએ મામલતદારને 
પણ બક્્ા ન હતા અન ે તમેના 
ઘરમાાં ચોરી પણ કરી હતી.

ઉતરસંડા ખાતે 
જીપીએસસીની 
એકઝામમાં ગ્ા હતા
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