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ભરૂા મૂંજા દ્ારા ગરેકાયદે 
માઇનનંગ સામ ેરરપોર્ટ કરો
અમદાવાદ: પોરબંદરના ભરુા મંુજા 
ઓડેદરા દ્ારા કથિત રીત ેિઇ 
રહેલા ગેરકાયદ ેમાઇથનંગના કેસમાં 
પોરબંદર કલકે્ટરન ેતપાસ કરીને 
ત્રણ મથહનામાં રરપો્ટ્ટ કરવા હાઇકો્ટટે 
આદશે આપયો હતો. હાજા ઓડેદરા 
નામના થપર્ટશનર ેહાઇકો્ટ્ટમાં 
થપર્ટશન કરીન ેરજૂઆત કરી હતી 
કે, મોચા ગામમાં ભરૂા મંુજા દ્ારા 
ગૌચરની જમીન ઉપર ગેરકાયદે 
માઇથનંગ કરાય છે. આ બાબતે 
હાઇકો્ટટે જમીનમાં માઇથનંગની લીઝ 
નહી આપવા આદશે કયયો હતો.

ધારાસભય શૈલષે પરમાર 
બાબતે ચકુાદો અનામત
અમદાવાદ: કોંગ્સેના ધારાસભય 
શલૈષે પરમાર દ્ારા પોતાની જાથતનું 
ખો્ંુટ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરીન ેચંુ્ટણી 
લડવામાં આવી હોવાના બાબતે 
કરાયલેી જાહેરથહતની અરજી બાબતે 
હાઇકો્ટટે સુનાવણી પણૂ્ણ કરીને 
ચુકાદો અનામત રાખયો હતો. પરમાર 
મારવાડી વણકર ના હોવા છતાં 
તેનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરીન ેચંૂ્ટણીમાં 
ઉમેદવારી નોંધાવી હતી અન ેજીતી 
ગયા હતા. આિી એડવોકે્ટ રતના 
વોરાએ થપર્ટશન કરીન ેઉમેદવારી 
રદ્દ કરવાની દાદ માગી હતી.

નસનવલ હોસ્પરલમાંથી 
ઘરફોડ ચોર ફરાર
અમદાવાદ:  સેન્ટ્રલ જેલમાંિી 
સારવાર મા્ેટ લવાયલેો ઘરફોડ ચોર 
હારકમથસંગ ઉફ્ફ કાળીયો કુશ્ાહ 
જાપતા પોલીસન ેિાપ આપી નાસી 
છૂટ્ો હતો. શાહીબાગના પી.આઈ 
જતીન પ્રજાપથતએ જણાવયં હતું કે, 
જાપતા પોલીસ થવરદુ્ધ ગુનો નોંધી 
તપાસ શરૂ કરી છે. 

ચાંદખેડામાં ત્કરો 40 
હજારની મતા ચોરી ગયા
અમદાવાદ: ચાંદખેડા કરરશમા 
એવન્યમુાં રહેતા રમણભાઇ 
તરસીભાઇએ ચાંદખેડા પોલીસ મિકે 
ફરરયાદ નોંધાવી છે કે તમેના ઘરે 
ત્રા્ટકેલા તસકરો ઘરનું તાળંુ તોડી 
દાગીના અન ેરોકડ મળી ૪૦ હજારની 
મતા ચોરી ગયા હતા.

અરાઉન્ડ ધ િસટી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ એક 
શખ ર્ે અમરાઈવાડીમાં રહેતી એક મહહલા 
અનરે તરેની નવ વર્ષની દીકરી પર એહ્ડ 
જરેવું જવલનશીલ પ્વાહી છાંટતા બનનરે 
ગંભીર રીતરે દાઝ્ાં હતા. આંચકારૂપ 
બાબત એ છે કે, બનનરે રાત્રે ્ઈૂ રહ્ા 
હતા ત્ારરે આરોપીએ બારીમાંથી એહ્ડ 
છાંટું હતું. પોલી ર્ે આરોપીની ધરપકડ 
કરી પછૂપરછ શરૂ કરી છે. 

અમરાઈવાડી પોસટ ઓફફ્ નજીક 
આવરેલા મહાવીરનગરમાં રહેતા ૩૧ 
વહર્્ષ  રાધાબહેન આગડેએ ફફર્ાદ 
નોંધાવી હતી કે, તરે અગાઉ ન્ ૂકોટન પા ર્ે 
ભાજીપાંઉની લારી પર કામ કરતા હતા 
ત્ારરે જ્રેશ ઝાલા પણ ્ાથરે કામ કરતો 

હો્ પફરચ્ થ્ો હતો અનરે જ્રેશની 
ઘરરે અવરજવર શરૂ થઈ હતી. થોડા ્ મ્ 
અગાઉ આરોપી જ્રેશરે રાધાબહેનના 
પહત રાજભુાઈનરે મારમારી ઘરરેથી ભગાડી 
દીધો હતો અનરે રાધાબહેનનરે તરેની ્ાથરે 
્ંબંધ રાખવા દબાણ શરૂ ક્ુું હતું. 
રાધાબહેન તરેની માંગનરે વશ થતા ન 
હો્ તરે ઉશકેરાઈ ગ્ો હતો. શહનવારરે 
રાત્રે રાધાબહેન તરેમની નવ વર્ષની દીકરી 
રાજલક્મી ્ાથરે ઘરમાં ્ૂતા હતા ત્ારરે 
આરોપી જ્રેશ બારીમાંથી એહ્ડ જરેવું 
જવલનશીલ પ્વાહી માતા-પતુ્ી પર 
છાંટતા બનનરે દાઝ્ા હતા. રાજલક્મીનરે 
ગંભીર હાલતમાં હોસસપટલ ખ ર્ેડાઈ 
છે.બીજી તરફ અમરાઈવાડી પોલી ર્ે 
ગનુો નોંધી જ્રેશની ધરપકડ કરી તપા્ 
શરૂ કરી છે.

એક તરફી પ્રેમીએ મહિલા અનરે 
તરેની દીકરી પર એહિડ છાંટ્યં

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ--  કોપપોરરેશનની ચૂંટણીમાં અનામત 
બરેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્ા હો્ અનરે ્ૌથી 
વધ ુવોટ લાવી હવજરેતા બન્ા હો્ તરેવા વધુ 
આઠ વોડ્ડમાં હવવાદ શરૂ થ્ો છે.આ મામલરે 
આઠ વોડ્ડના ઉમરેદવારોએ સમોલ કોઝ કોટ્ડમાં 
અરજી કરી હતી. જરેમાં મ્ુહન. કોપપેરરેશન દ્ારા 
જવાબ રજ ૂકરવામાં આવ્ો છે. જો કે, ચૂંટણી 
પંચરે હજ ુજવાબ રજ ૂન કરતા કોટટે આ મામલરે 
કોટટે ૧૭મીએ ચૂંટણી પંચનરે જવાબ રજ ૂકરવા 
આદરેશ ક્પો છે. 

ચાંદખરેડા અનરે ્રખરેજ વોડ્ડમાં અનામત 
બરેઠક પરથી ્ૌથી વધ ુવોટ લઇ અનામત 
ઉમરેદવાર જીત્ા હોવાથી તરેઓનરે જનરલ 
કેટેગરીમાં ગણી વધુ એક અનામત 
ઉમરેદવારનરે જીતરેલા જાહેર કરવા અરજી 
કરવામાં આવી હતી. ત્ારરે આવા જ મામલરે 
ઓઢવ, ગોતા, ખાફડ્ા, વસત્ાલ, ચાંદખરેડા, 
્ર્પરુ-રખી્ા, ્ ાબરમતી અનરે અ્ારવા 
વોડ્ડમાંથી પણ આવી જ અરજી કોટ્ડમાં 
કરવામાં આવી છે. જરેમાં ઉમરેદવારોએ એવી 
રજઆૂત કરી છે કે, તમામ વોડ્ડમાં અનામત 
ઉમરેદવાર ્ ૌથી વધ ુવોટ ્ ાથરે જીત્ા છે. જરેથી 
ચૂંટણીના હન્મ મજુબ તરેઓનરે વોડ્ડના ્ ૌથી 
વધ ુવોટ મળતા તરેઓ જનરલ કેટેગરીમાં જા્ 

અનરે તરેમની જગ્ાએ તરેના પછી અનામત 
ઉમરેદવારમાં જરે ્ૌથી વધ ુવોટ લાવ્ો હો્ 
તરેનરે ચાન્ મળે. પરતં ુતરેનું પાલન કરવામાં 
આવ્ું નથી. આ મામલરે કોટટે ચૂંટણી પંચ, 
કોપપોરરેશન ્હહત તમામ પક્ષકારોનરે નોફટ્ 
પાઠવી જરેથી આજરે કોપપોરરેશનરે કોટ્ડમાં એવો 
જવાબ રજ ૂ ક્પો હતો કે, ચૂંટણી પંચ જરે 
હનદપેર આપરે તરેના અમલીકરણનું કામ અમારરે 
કરવાનું હતું તરે અમરે ક્ુું છે. આ મામલરે ચૂંટણી 
પંચરે તથા જીતરેલા ઉમરેદવારરે જવાબ રજ ૂક્પો 
ન હતો. જરેથી કોટટે આ અંગરે વધ ુ્ુનાવણી 
૧૭મી પર મલુતવી રાખી છે. 

અનામત બરેઠક પર 
ઉમરેદવાર હવજરેતા બાદ 
હવવાદ: વધ્ય 8 ફરરયાદ

બદરૂદ્ીન શેખ સામનેી 
ફરરયાદમાં સમનસની 
બજવણી ન થઇ
બહેરામપરુામાં એનસીપી (નશેનલ 
કોંગે્સ પા્ટીટી)ના ઉમેદવાર હબીબ 
શખેે સમોલ કોઝ કો્ટ્ટમાં બદરૂદ્દીન 
શખે સામે આચારસથહતાનો ભંગ 
કયયો હોવાની ફરરયાદ કરી હતી. 
જેમાં કો્ટટે ચંૂ્ટણી પંચન ેનોર્ટસ 
પાઠવી હતી. જો કે, કોઇ કારણસર 
નોર્ટસની બજવણી િઇ ન હતી. 
જેિી કો્ટટે આ મામલ ેવધ ુસુનાવણી 
૧૭મી પર મુલતવી રાખી છે.

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- લોકોપ્ોગી ્ંશોધન 
હેતુથી અપાતી રામાનુજન 
ફેલોહશપ ૨૦૧૫ માટે કેનદ્ર 
્રકારના હવજ્ાન અનરે 
ટેક ્નોલોજી મંત્ાલ્રે આઈઆઈટી 
ગાંધીનગરના ત્ણ પ્ોફે્રની 
પ્ંદગી કરી છે. આ પ્ોફે્ ્્ષમાં 
અણ્ષબ દત્ા અનરે ્ૌમ્કાહંત 
ખટુઆ કેહમસટ્ી હવર્ના છે, જ્ારરે 
હવરપુાક્ષી ્ોસ્પના બા્ોલોહજકલ 
એસનજહન્ફરગં હવર્ના છે. પાંચ 
વર્ષની આ ફેલોહશપ અંતગ્ષત દરરેક 
પ્ોફે્રનરે મહહનરે રૂ. ૮૫,૦૦૦ 
અનરે દર વરપે રૂ. ૭ લાખની ફર્ચ્ષ 
ગ્ાનટ મળશરે. 

IIT-Gના 3 પ્ોફેસરની  
રામાનુજન ફેલોનશપ 
મારે પસંદગી

શહેરના પવૂ્ણ થવસતારની કાયાપલ્ટ કરવા મા્ેટ મયથુનથસપલ તંત્રએ અનકે પ્રયાસો કયા્ણ છે આ મા્ેટ નરોડા 
ખારીક્ટ કેનાલની સફાઈ કરી તનેી પાસેની જગયામાં આધથુનક ગાડ્ટન તમેજ ફુવારાઓ  ગોઠવાયા હતા જેિી 
આ થવસતારના લોકો પણ આ સગવડનો લાભ લઇ રહ્ા હતા પરતં ુઆ ખારીક્ટ કેનાલના અમુક થવસતારોમાં 
કચરો અન ેગંદ ુપાણી ઠલાવાતા કેનાલ હવે સુએઝ થનકાલની કેનાલ બની ગઈ છે પરરણામે પાસે રહેનારાઓને  
રહેવું પણ મુશકેલ િઇ રહંુ્ છે.     તસવીર શલૈષે સોલંકી

પૂર્વની રોનક છીનરાઈ

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- ્ી.જી. રોડ ઉપર પોલી ર્ે 
CCTV કેમરેરા લગાવીનરે ચોરી, 
ઉઠાંતરી કે લંૂટ અટકાવવા પ્્ા્ો 
શરૂ ક્ા્ષ છે.  છતાં, ્ોનીની 
કારમાંથી ્ોનાના 18 કડાં અનરે ~ 
1.80 લાખની મતા ભરરેલી બરેગ 
નજર ચકૂવી પાંચ હમહનટમાં ચોરી 
જવાઈ હતી.હનણ્્ષ નગર પા ર્ે રહેતા 
ઓમપ્કાશ નાથરુામ ્ ોની ્ ોનાના 
વરેપારીઓના દાગીનામાં નંગ ફીટ 
કરવાનું જડતરનું કામકાજ કરરે છે. તા. 
૧૪ના ્ ાંજરે રાજસથાનના બાડમરેરમાં 
રહેતા હમત્ લહલત ્ ીંધીએ સવસસતક 
ચાર રસતા પા ર્ે પ્શાંતભાઈનરે ~ 
૧,૮૦ લાખનું પરેમરેનટ આપી દરેવાની 
વાત કરી હતી. 

્ી.જી. રોડ ઉપર જવાના હોવાથી 
ઓમપ્કાશરે ્ પુર મોલમાં આશાપરુ 

ગોલડ ઓના્ષમરેનટ પ્ા.હલ.ના જડતર 
કરવા આવરેલા અનરે તૈ્ ાર થ્રેલા કડાં 
્ાથરે લીધા હતા. ઓમપ્કાશભાઈ 
કારમાં સવસસતક ચાર રસતા પહોંચ્ા 
હતા અનરે પ્શાંતભાઈનરે પૈ્ ા લઈ 
જવા ફોન ક્પો હતો. રાત્રે ૮ વાગ્ાના 
અર્ામાં પ્શાંતભાઈના માણ્ની 
રાહ જોતાં ઓમપ્કાશભાઈ બરેનક 
પા ર્ે ઊભા હતા. એક છોકરાએ 
આવીનરે કહંુ્ હતું કે, ‘તમારી કારના 
આગળના ભાગરેથી ઓઈલ ટપકે 
છે.’ તરેની વાત ન ્ાંભળતા બીજા 
શખ ર્ે પણ આવીનરે આ વાત કરી 
હતી. ઓમપ્કાશરે નીચરે ઉતરી બોનરેટ 
ખોલીનરે ચરેક ક્ુું હતું. ઓઈલ હલકેજ 
નહોતું પણ કોઈએ જાળીમાં ઓઈલ 
છાંટાનું જણા્ું હતું. એવામાં જ 
છોકરો પૈ્ ા લરેવા આવતાં ~ ૧.૮૦ 
લાખ અનરે ્ ોનાના ૧૮ કડાં ્ ાથરેની 
બરેગ ચોરાઈ ગઈ હતી. 

‘કારમાંથી ઓઈલ ટપકે છે’ કહ્ય ંન.ે..

5 હમહનટમાં િોનાના કડાં 
અનરે ~ 1.80 લાખની ચોરી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- ધળેૂટીના હદવ ર્ે ્ોલામાં 6 
વર્ષની બાળકી પર થ્રેલા દષુકમ્ષના 
કે્માં બનનરે પક્ષો તરફે દલીલો પણૂ્ષ થઇ 
ચકૂી છે. જરેથી સપરે. કોટ્ડના જજ જી.એન.
રણાએ આ મામલરે ૨૮મી ફડ ર્ે.ના રોજ 
ચકુાદો જાહેર કરવાનો આદરેશ ક્પો છે. 
ત્ારરે આરોપીનરે ્જા જ થવી જોઇએ 
તરેવી દલીલ કરતા ્ રકારી વકીલરે કોટ્ડનરે 
જણાવ્ુ ંહતું કે, આરોપીએ જરે ્હળ્ો 
બાળકીના ગુ્ તાંગમાં ભોંકી દીધો હતો 
તરેનું બલડ ગૂ્પ બાળકી ્ ાથરે મરેચ થા્ છે 
તરેથી ગનુો પરુવાર થા્ છે.

્ોલા હરિજ પા ર્ે કેમબરે હોટેલની ્ ામરે 
કનસટ્કશન ્ાઈટ ઉપર હ્ક્ુફરટી ગાડ્ડ 
તરીકે ફરજ બજાવતા કૌશલ અહનલહ્ંગ 
ચૌહાણરે(25)(્ુપી) મજરૂ દંપતીની છ 
વર્ષની બાળકી પર ધળેૂટીના હદવ ર્ે દષુકમ્ષ 

આચ્ુું હતુ.ં ત્ારબાદ હેવાન બનરેલા 
ગાડટે બાળકીના ગુ્ તાંગમાં લોખંડનો 
્હળ્ો ભોંકી દીધો હતો. આ કે્માં 
પોલી ર્ે આરોપીનરે ધરપકડ કરી તપા્ 
કરી હતી. જરેમાં જરે જગ્ાએ ફકશોરી ્ ાથરે 
દષુકમ્ષ થ્ું હતું તરે જગ્ાએ માટીમાંથી 
લોહી મળ્ુ ં હતું ઉપરાંત ગુ્ તાંગમાં 
ભોંકેલો ્ હળ્ો મળી આવ્ો હતો જરેમાં 
લોહીના ડાઘા હતા. તરે ્હળ્ો પોલી ર્ે 
એફએ્એલમાં મોકલી આ્્ો છે જરેનો 
ફરપોટ્ડ મરેચ થતો આવ્ો હતો. આ કે્માં 
૧૪ ્ ાક્ષી તપા્ી અનરે દસતાવરેજી પરુાવા 
રજ ૂકરી ્ રકારી વકીલ જરે.્ી.પટેલરે કોટ્ડનરે 
જણાવ્ું હતું કે, ગંભીર પ્કારનો ગનુો છે, 
આવા આરોપીનરે ્ માજમાં ખુલલો મકુા્ 
તો બાળકીઓનો જીવ જોખમમાં મકુા્ 
તરેવું છે ત્ારરે ્ માજમાં દાખલો બર્ે રે તરેવી 
આરોપીનરે ્ જા થવી જોઇએ તરેથી આવા 
ગનુરેગારોમાં કા્દાનો ભ્ રહે. 

બરેબી હનર્ભયા કેિનો 28મીએ ચ્યકાદો
મહત્રના કેસમાં માતા-િપતા, 
પંચો જ હોસટાઇલ થયા
આ કેસમાં માતાએ ૩૦ સપ્ેટ.ના 
રોજ એવી જબુાની આપી હતી કે, 
કયાર ેઘ્ટના બની ત ેથદવસ યાદ 
નિી. પરતં ુધળેૂ્ટી હતી. ત ેથદવસે 
હંુ શાક લવેા ગઇ હતી અન ેપરત 
આવી તયાર ેદીકરીન ેગુપતાંગમાંિી 
લોહી નીકળતું હતું. પરતં ુત ેપડી 
ગઇ હોવાિી લોહી નીકળતું હતું. 
આ ઉપરાંત થપતાએ પણ ફરરયાદ 
કરતા થવપરીત જુબાની આપતા 
સરકારી વકીલ સથહતના પક્ષકારો 
ચોંકી ઊઠ્ા હતા.

n સોલામાં ધળેૂ્ટીએ 
બાળકીના ગુપતાંગમાં 
થસકયરુર્ટી ગાડટે સથળયો 
ભોંકી દીધો હતો

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- કૃષણનગરમાંથી શુક્રવારરે રાત્રે થ્રેલી 
૧.૦૮ કરોડ રૂહપ્ાની કેશ વાન લંૂટી જવાના 
કે્માં નવો ઘટસફોટ થ્ો છે. રહવ ચૌધરીની 
હત્ા માટે રફફક ત્ણ હદવ્ પહેલા જ ગઢડા 
જઈનરે હત્ાની જગ્ા પણ નક્ી કરી આવ્ો 
હતો..! જો કે રહવ ભાગી નીકળ્ો અનરે 
હત્ા રાજનની થઈ. ગઢડા પોલી ર્ે નોંધરેલી 
હત્ાની ફફર્ાદમાં આરોપી તરીકે નોમાન 
રાજપતૂ, રફફક ઉફ્ફ મનુનો કાફઠ્ાવાડી અનરે જરે 
ઘનશ્ામ નામના વ્સકતના ખરેતરમાં બર્ે ીનરે 
આરોપીઓએ દારૂ પીધો હતો તરે ખરેતરના 
માહલક ઘનશ્ામનરે પણ પોલી ર્ે હત્ાના 
કે્માં આરોપી બનાવ્ો છે. અમદાવાદ 
ક્રાઈમ રિાનચ લંૂટ કે્ની તપા્ કરી રહી 
છે, જ્ારરે બોટાદ એલ.્ી.બી.એ રાજનની 
હત્ાના કે્ની તપા્ શરૂ કરી છે અનરે ટંૂક 
્મ્માં બોટાદ પોલી્ અમદાવાદ ક્રાઈમ 
રિાનચ આવી રહવ ચૌધરીની પછૂપરછ કરરે તરેમ 
્તૂ્ોએ ઉમર્ે ુું હતું. 

બોટાદ હજલલા પોલી્ના જણાવ્ાનુ્ ાર, 
ફફર્ાદ હહમાંશુ ઉફ્ફ રાજન મારવાડીના ભાઈ 
તરૂણ બાગડીએ નોંધાવી છે. તરૂણરે ફફર્ાદમાં 
આક્ષરેપ ક્પો છે કે, તરેનો ભાઈ લગનમાં જવાનું 
કહી નીકળ્ા બાદ ગમુ હતો. બીજા હદવ ર્ે 
તરેનરે જાણવા મળ્ુ ંકે, તરેના ભાઈનું નામ 
કૃષણનગરમાંથી થ્રેલી ૧.૦૮ 
કરોડ રૂહપ્ાની લૂંટમાં 
આવ્ુ ં છે. પફરવાર પણ 
પોલી્ની જરેમ રાજનનરે 
શોધી રહ્ો હતો ત્ારરે 
્ોમવારરે જાણવા મળ્ંુ કે, 
રાજનની લાશ ગઢડા પા ર્ે 
મળી છે. જરેથી તરૂણરે ક્રાઈમ 
રિાનચમાં પકડા્રેલા રહવ ચૌધરીની 
મલુાકાત કરી હતી. ક્રાઈમ રિાનચની કસટડીમાં 
રહેલા રહવ ચૌધરીએ કેફફ્ત આપી હતી કે, 
તરે, રાજન, નોમાન અનરે રફફક લંૂટ કરીનરે 
એક કારમાં ભાગ્ા હતા. કારમાં રફફકે કોઈનરે 
ફોન કરીનરે કહંુ્ હતું કે, અમરે તમારી વાડી 
પર આવી રહ્ાં છે. રાતરે ૨ વાગ ર્ે ગઢડા પા ર્ે 

ઘનશ્ામભાઈ નામના શખ્ની વાડીએ 
પહોંચ્ાં. ત્ાં જમ્ા બાદ નોમાન અનરે 
રફફક વાડીના માહલક ઘનશ્ામભાઈ ્ાથરે 
એક ખૂણામાં જઈનરે વાત કરતા તરેનરે શંકા 
ગઈ હતી. રાજન દરૂ બરેઠો હતો ત્ારરે રહવ 

આ ગપુચપુ વાતો કરી રહેલો નોમાન 
અનરે રફફક પા ર્ે પહોંચ્ો ત્ારરે 

તરેનરે ્ાંભળવા મળ્ંુ કે, 
રૂહપ્ામાંથી રાજન પણ 
ભાગ માંગરે છે તરેનરે પરુો 
કરી નાંખવો પડશરે. રહવનરે 
શંકા ગઈ કે કંઈ બીજુ 

રધંાઈ રહંુ્ છે. થોડીવાર બાદ 
રફફકે કહંુ્ કે, આપણરે અહીંથી 

જગ્ા બદલી નાંખવી પડશરે. જરેથી 
ચારર્ે  ફરી કારમાં બરેઠા અનરે વાડીનો માહલક 
ઘનશ્ામ આગળ બાઈક લઈનરે નીકળ્ો. 
ત્ણરેક ફકલોહમટર દરૂ એક  અવાવરૂ જગ્ામાં 
ગાડી ઊભી રાખીનરે નોમાન તથા રફફક 
રાજન પર ચ્પા જરેવા તીક્ણ હહથ્ારથી તટૂી 
પડ્ાં. આ બનનરે પોતાની પણ હત્ા કરશરે 

તરેવી શંકાથી રહવ ત્ાંથી ભાગી નીકળ્ો. 
બોટાદ પોલી ર્ે આ ફફર્ાદ આધારરે 

નોમાન, રફફક અનરે ઘનશ્ામ હવરદુ્ધ ગનુો 
નોંધી તપા્ હજલલાની લોકલ ક્રાઈમ રિાનચનરે 
્ોંપી છે. બોટાદ એલ.્ી.બી ટંૂક ્મ્માં 
રહવનું હનવરેદન નોંધવા અમદાવાદ ક્રાઈમ 
રિાનચ આવશરે તરેમ ્તૂ્ોએ ઉમર્ે ુું હતું. 
બોટાદ હજલલા પોલી્ના ્તૂ્ોએ ઉમર્ે ુું 
હતું કે, એક બાતમી એવી પણ મળી છે કે, 
રહવએ લંૂટનો શુક્રવારરે ્ લાન ક્પો હતો. જો કે 
નોમાન અનરે રફફકે તો લંૂટ થ્ા બાદ રહવની 
હત્ાનો પણ ્લાન ઘડી કાઢ્ો હતો. હત્ાના 
્લાનનરે અંજામ આપવા રફફક લંૂટના ત્ણ 
હદવ્ પહેલા જ બોટાદ આવ્ો હતો અનરે 
ઘનશ્ામનરે મળીનરે તરેની વાડી તથા ત્ાંથી 
ત્ણ ફક.મી. દરૂ આવરેલી અવાવરૂ જગ્ા 
પણ નક્ી કરી ગ્ો હતો. જો કે હત્ા માટે 
હુમલો કરતા જ રહવ ભાગી ગ્ો અનરે રાજન 
હાથમાં આવી જતા તરેનરે રહેં્ી નાંખ્ો હતો. 
આ મદુ્રે અમદાવાદ ક્રાઈમ રિાનચરે પણ તપા્ 
શરૂ કરી છે.

રફિકે ત્રણ િિરસ પહેલા હતયાનો પલાન ઘ્ડયો હતો!
૧.૦૮ કરો્ડ લૂંટ કેસમાં રાજનની હતયા બિલ બોટાિ પોલીસે ત્રણ િરર્યદ્ધ ગ્યનો નોંધયો: રાજનન ેરફિક, નોમાન અન ેઘનશયામ ેમળીન ેમાયા્વનો િફરયાિમાં ઉલલખે

રાજનના 
ભાઈ તરુણની 

ફરરયાદના આધારે 
બોરાદ LCBએ  
તપાસ આરંભી

પહેલરાન નામનો 
શખસ કોણ?
સૂત્રોનું કહેવું છે કે, જયારે 
રરફક અન ેનોમાન ઘનશયામની 
વાડીિી રથવ અન ેરાજનને 
પોતાની કારમાં બેસાડીને 
નીકળયા તયાર ેનોમાન ેરરફકને 
કહંુ્ હતંુ કે, તંુ કહેતો હોય તો 
‘પહેલવાન’ન ેપણ બોલાવી 
લઉં? ૧.૦૮ કરોડની લૂ્ંટ િઈ 
ત ેથદવસિી જેમ જેમ થદવસ 
પસાર િઈ રહ્ાં છે તમે તેમ 
એક એક આરોપી વધી રહ્ો 
છે. પહેલા રથવ ચૌધરી, પછી 
નોમાન, રરફક અન ેરાજનનું 
નામ આવયુ.ં તયાર બાદ બો્ટાદ 
પોલીસે ફરરયાદ નોંધી તેમાં 
વધ ુએક આરોપી ઘનશયામને 
ઉમેયયો અને હવે પહેલવાન. આ 
પહેલવાન પણ આ ષડયંત્રિી 
માથહતાગર હતો કે કેમ ત ેઅંગે 
પણ પોલીસ તપાસ શરૂ કરી છે.

કૃષણનગરમાંિી ૧.૦૮ કરોડ રૂથપયાની રોકડ ભરલેી કેશ 
વાન લઇ ભાગી જવાના પ્રકરણમાં રથવ ચૌધરીના ટ્રાન્સફર 
વોર્ંટ એરડશનલ ચીફ મેટ્રોપોથલ્ટન મેથજસટે્ર્ટ આરઝુ આર. 
તાથપયાવાલાએ મંજૂર કયા્ણ છે. ઉલલખેનીય છે કે,  ક્ાઇમ બ્ાન્ચે 
રથવની પહેલા હથિયાર કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. જે અંગે 
રરમાન્ડ પરુા િતા તેને મેટ્રોકો્ટ્ટ ૧૮માં રજૂ કરી ટ્રાન્સફર 
વોર્ંટની માગણી કરી હતી. જેિી હવ ેરથવને બુધવાર ેમેટ્રોકો્ટ્ટમાં 
રરમાન્ડ મા્ેટ રજૂ કરવામાં આવશ.ે આ કેસની તપાસ અમદાવાદ 
ક્ાઈમ બ્ાન્ચના પોલીસ ઈન્સપકે્ટર વી.જે રાઠોડ ચલાવી રહ્ાં 
છે. ૧.૦૮ કરોડ લૂ્ંટ પ્રકરણમાં રથવ હાજર િયો હતો. તે સમયે 
તનેી પાસેિી એક ગેરકાયદ ેરીત ેરાખેલી દશેી થપસતોલ મળી 
આવી હતી. જેિી ક્ાઇમ બ્ાન્ચે હથિયાર રાખવા અંગનો ગુનો 
નોંધી તનેી ધરપકડ કરી હતી. આ જ કેસમાં ક્ાઇમ બ્ાન્ચે 

રથવના એક થદવસના રરમાન્ડ પણ મેળવયા હતા. 
બીજી તરફ આજે રરમાન્ડ પરુા િતા રથવને 
કો્ટ્ટમાં રજૂ કરવામાં આવયો હતો. લૂ્ંટ પ્રકરણમાં 
ફરરયાદ કૃષણનગર પોલીસ મિકમાં િયા બાદ 

તપાસ ક્ાઇમ બ્ાન્ચ કરતી હોવાિી તેના તે 
કેસમાં ટ્રાન્સફર વોર્ંટ મેળવવા ક્ાઇમ 
બ્ાન્ચના પીએસઆઇ વી.કે.ખાં્ેટ 
અરજી કરી હતી. 

રિર ચૌધરીની આખરે લૂંટ કેસમાં ધરપક્ડ

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- પાલડીના હબલડર પરરેશ પટેલનરે 
‘ડોન’ રહવ પજૂારીએ ખંડણી માગીનરે ધમકી 
આ્્ાની ઘટનામાં નવો વળાંક આવ્ો 
છે. ડોન રહવ પજૂારી ્ ામરે પોલી્નું રક્ષણ 
મરેળવવું હબલડરનરે મોંઘું પડે તરેમ છે. પોલી્ 
્તૂ્ોમાં ચચ્ષ મજુબ, હબલડરરે પોલી્ રક્ષણ 
જોઈતું હો્ તો મહહનરે ~ ૧ લાખ ચકૂવવા 
પડે તરેમ છે. મતલબ, ચચા્ષસપદ કે્માં 
તથ્ો સપષટ નહીં કરી શકતી પોલી્ પૈ્ ા 
વ્લૂ્ા હ્વા્ હબલડરનરે રક્ષણ આપવાના 
મડૂમાં જણાતી નથી.

ફફર્ાદ નોંધાવા્ા પછી પણ 
હબલડર પરરેશ પટેલના મોબાઈલ ફોન 
અનરે ઓફફ્ના નંબર ઉપર જદુા જદુા 
દરેશના નંબર ઉપરથી ફોન આવી રહ્ાં 
છે. સવાભાહવક ડરથી હબલડર આ ફોન 
ઉઠાવતાં નથી. પરતં,ુ પોલી્ માનરે 
છે કે ફોન ઉઠાવીનરે રરેકોફડિંગ કરવામાં 
આવરે તો ‘ડોન’ કે અન્ આરોપી હવરૂદ્ધ 
મજબૂત પરૂાવો ઊભો થઈ શકે છે. જો કે, 
હબલડરનરે ્ રુક્ષાનો અહે્ા્ થા્ તરે માટે 
પોલી્ની ્ રુક્ષા મળવી જોઈએ તરેવી ચચા્ષ 
હબલડર લોબીમાં વરેગવાન બની છે. તો, 
પોલી્ ્તૂ્ો ચચપે છે કે પોલી્નું રક્ષણ 
જોઈતું હો્ તો ૮-૮ કલાકની ડુ્ટીમાં 
૩ હશફટમાં પોલી્ મકુવામાં આવરે અનરે 
મહહનરે હદવ ર્ે ‘પરેઈડ હ્ક્ુફરટી’ માટે 
હબલડરનરે એકા’દ લાખ જરેવો ખચ્ષ થા્ 
તરેમ છે. હબલડર લોબીમાં આક્રોશ છે 
કે, આરોપી તો દરૂ ફોન કરનાર કોણ 
છે? તરે શોધવામાં હનષફળ પોલી્ એક 
નાગફરકનરે રક્ષણ આપવામાં પણ પૈ્ ા 
વ્લૂવાની હવચારણા કરરે તો ્રુક્ષાનો 
અહે્ા્ ક્ાંથી થા્?

‘ડોન’ િામરે રક્ષણ માટે 
હબલડરરે પોલીિનરે મહિનરે 
~ 1 લાખ ચકૂવવા પડે!

રથવ પજૂારી સામે ફરરયાદ નોંધાવી 
પરશે પ્ેટલ પસતાય તવેી સસિથત

ખરેખર રનવ પજૂારીએ 
ફોન કયાયા? ક્ાઈમ 
બ્ાનચ રહ્ય ખોલી શકે
રથવ પજૂારીનું ગુજરાતમાં ન્ેટવક્ફ 
નિી જ તવેો દાવો કરતાં પોલીસ 

સૂત્રો ચચચે છે 
કે, ખરખેર 
‘ડોન’ રથવ 
પજૂારીએ 
ધમકીભયા્ણ 
ફોન કયા્ણ 
હોય તો 
બે મહીના 

સુધી વાતચીત ન કર.ે પહેલા બે 
ફોનમાં વાત કરવામાં આવી તેનું 
રરએકશન ‘ડોન’ આપયા વગર 
ન રહે. આ સંજોગોમાં મેજીક 
કાડ્ટ કે VOIPિી ફોન કરનાર 
વયસકત રથવ પજુારી હોવાની 
સંભાવનાઓ ઓછી જણાય છે. 
આમ છતાં, ક્ાઈમ બ્ાન્ચનો 
સાયબર સેલ જ IP એડે્સ 
મેળવીન ેફોન કરનારનું રહસય 
ખોલી શકે છે.


