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આદેશ |ગ્રામ્ય કોર્ટેસરાબરમતી જેલ મોકલ્યો 
ભરણપોષણ ન ભરનારા 
પપતાને 104 પિવસની કેિ

ભાસ્કર ન ય્ૂઝ. અમદાવાદ
પતિથી અલગ બે સિંાન સાથે 

રહેિી માિાને ભરણપોષણ ન પયૂરું 
પાડનારા તપિાન ેગ્ામ્ ્કોર્ટના ચીફ 
જ્ડુડતિ્લ મેતિસટ્રે ઉપનેદ્ર એમ. 
ભટ્ ે 104 તદવસ માર ે સાબરમિી 
િલેમા ંમો્કલવાનો આદિે ્ક્યો છે. 
સરેલેાઇરમા ં રહેિાં આભલબહેને 
થોડા સમ્ પહેલા ંપતિ સામે 13 
માસ સધુી ભરણપોષણ ન આપવા 
બદલ ગ્ામ્ ્કોર્ટમા ં અરજી ્કરી 
હિી, િનેી પર સનુાવણી ્કરિાં 
ચીફ જ્ડુડતિ્લ મેતિસટ્રે ે આ 
સજા ફરમાવી હિી.

 ્કેસની તવગિો મુિબ, થોડાં 
વષયો પહેલા ં આભલબહેનના 
લગન િયૂના બોપલની આરાધના 
સોસા્રીમાં રહેિા િરેબ્ો્કર 
તમતહર દલાલના પતુ્ર અમર સાથે 
થ્ાં હિાં. લગનજીવન દરતમ્ાન 
િમેને બે સિંાન િનમ્ા ંહિાં, પરિંુ 
બંને વચ્ ેખરરાગ િરૂ થિાં વાિ 
છૂરાછેડા સધુી પહોંચી હિી. િમેની 

છરૂાછડેાની અરજી હાલ ્કોર્ટમાં 
પડિર છ.ે જો્ેક આ દરતમ્ાન 
પતિથી દયૂર રહિેાં આભલબહનેે 
ભરણપોષણ મળેવવા મારે 
એડવો્કરે સરુિે ચાવડા મારફિે 
ગ્ામ્ ્કોર્ટમા ં અરજી ્કરી હિી, 
િમેાં એવી રિયૂઆિ ્કરી હિી 
્ક,ે િમેના પતિના પક્ ે ્કરોડો 
રૂતપ્ાની સપંતતિ છ.ે િમેણ ે આ 
અંગનેા પરુાવા પણ ્કોર્ટમા ં રિયૂ 
્ક્ાયા હિા, િનેા પગલ ે ગ્ામ્ 
્કોરટે વચગાળાનુ ં રૂ. 10 હજારનું 
ભરણપોષણ ચયૂ્કવવાનો આદિે 
્ક્યો હિો, િમેાં આભલબહનેને 
રૂ. ચાર હજાર, મ્કાન ભાડાના બે 
હજાર, બનં ેસિંાન મારે બ ેહજાર 
િથા િમેના દવાદારૂ પરે ે રૂ. બે 
હજારનો સમાવિે થા્ છ.ે અમરે 
િરૂઆિના િબક્ ે ભરણપોષણ 
સમ્સર ચયૂ્કવ્ુ ંહિુ.ં બાદમા ંછલેલા 
13 માસ સુધી િેમણે ભરણપોષણ 
ચયૂ્કવ્ુ ંન હિંુ, િથેી આભલબહનેે 
આ અંગ ેગ્ામ્ ્કાર્ટમા ંઅરજી ્કરી 
હિી, િનેી પર ્કોરટે ભરણપોષણ 
ન ચયૂ્કવનારા અમરન ે 104 
તદવસ સાબરમિી િલેમા ં મો્કલી 
આપવાનો આદિે ્ક્યો હિો.

{ બોપલનરા શેર- 
બ્ોકરનરા પુત્ે 13 મરાસથી 
રકમ ન ચૂકવતરા સજા 

વડરાપ્રધરાનનરા સૂચચત મરાર્ગ પર વર્ પરાડવરા

વર્ષોથી બંધ દપ્ગણ છ રસતરા 
પરાસેનો ફુવરારો ચરાલુ કરરાશે

ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ
એ્કસમ્ ે પતચિમની િોભા 

ગણાિા દપયાણ છ રસિાનો ફુવારો 
ચાલ ુ ્કરવા મારે હવ ે મ્તુન.માં 
દોડધામ મચી છ.ે વડાપ્રધાન નરનેદ્ર 
મોદી આવી રહ્ા છ ેત્ાર ેદપયાણ છ 
રસિા સતહિ વસત્રાપરુ અન ેહાર્કિે 
પોલીસ ચો્કીવાળા ફુવારા ચાલુ 
્કરવા મારે કવા્િ હાથ ધરાઈ છ.ે 
હાલ િહરેમાં 90 ફુવારા બધં છે 
ત્ાર ેવડાપ્રધાનના સયૂતચિ માગયાના 
ફુવારા િ ચાલ ુ્કરવા માર ેમ્તુન. 
્કામગીરી િરૂ ્કરી રહી છ.ે

બીજી િરફ ્કોંગ્સેના ્કોપયોરરેરો 
્કહ ેછ ે્ક,ે વડાપ્રધાનના આગમનનું 
હાલ ્કોઈ આ્ોિન ન હોિ િો 
િમામ ફુવારા હજી ઘણા તદવસો 
સધુી બધં હાલિમાં િ રહ્ા 
હોિ. મ્તુન. તવ્કાસ ્ોિનાઓ 
અંિગયાિ મોરા ઉપાડ ે ચાલ ુ ્કરલેા 
ફુવારા થોડા્ક મતહનાઓ પછી 

બંધ થઇ િિાં ્કોપયોરિેન દ્ારા 
ધ્ાન િ આપવામાં આવિુ ંનથી, 
િથેી ્કરીને લાખો રૂતપ્ાનો ખચયા 
પાણીમા ંિ વહી જા્ છે.

જો્ક ે મ્તુન.ના ં સયૂત્રો ્કહ ે છે 
્ક,ે હવ ેજ્ાર ેરાજ્ના િત્કાલીન 
મુખ્મંત્રી અને દિેના વડાપ્રધાન 
નરનેદ્ર મોદી અન ે િમેની સાથે 
ચીનના પ્રમુખ િી તિનતપગંના 
આગમનનો સમગ્ ્કા ય્ાક્રમ ઘડાઇ 
ગ્ો છે ત્ારે મ્તુન. ્કોપયોરિેન 
દ્ારા પોિાની છતબ સધુારવા 
રાિોરાિ ફુવારા ચાલુ ્કરવા મારે 
્કવા્િ હાથધરી છે. એમાં્  
વળી વડાપ્રધાનના સભંતવિ માગયા 
વસત્રાપરુ, દપયાણ છ રસિા અને 
હાર્કિે પોલીસ ચો્કીના િ ફુવારા 
ચાલુ ્કરવાની ્કવા્િ હાથ ધરી છે. 

પતચિમ તવસિારમાં દપયાણ છ 
રસિાનો રંગબેરગંી અન ેન્નરમ્ 
ફુવારો જોવા માર ે લો્કોની ભીડ 
જામિી હિી. એમાં્ રતવવારે િો 
ત્ાં ખા્સી ભીડ જામિી હિી, પરંિુ 
છલેલા ઘણા ંવષયોની તવ્કાસ ્ ાત્રામાં 
મ્તુન.ન ેદપયાણ છ રસિાનો ફુવારો 
ચાલુ ્કરવાનંુ ્ાદ િ આવ્ુ ંનથી, 
િથેી િહેરીિનોમાં રોષ છે.

{ શહેરમરાં 90 ફુવરારરા 
હરાલ બંધ હરાલતમરાં
{ હરાર્કેશ ચોકી પરાસેનો 
ફુવરારો પણ શરૂ થઈ શકે

ન્યૂઝ ઇન બોક્સ
ઇમમચ્યરાઝની ચમલકતોજપત કરવરા રરર્
અમદાવાદ | એક કા તીન કૌભાંડમાં આરોપી ઇમ્તયાઝ સૈયદ સામે 
હાઈકોર્ટમાં જાહરેહહતની રરર થઈ છ.ે આ કૌભાડંમા ં છતેરાયલેી 
વયમ્તઓન ેતમેની રકમ પરત આપવા ઇમ્તયાઝની તમામ હમલકતો 
જપત કરી વળતર ચકૂવવા રરરમા ંદાદ મગાઈ છ.ે અરજદાર ઝારકર 
હુસને કાઝીએ રરરમા ંરજઆૂત કરી છ ેક,ે એક કા તીન કૌભાડંમા ંજે 
લોકો છતેરાયા છ ેતમેન ેતમેની રકમ પરત મળ ેત ેમાર ેપોલીસ દ્ારા 
આરોપીની હમલકતો જપત થવી જોઈએ.  આ કસેમા ંકોરટે યોગય રાહે 
તપાસ કરી અહવેાલ રજ ૂકરવા પોલીસન ેઆદશે આપયો છ.ે

રોતરાનરા પેટ્ોપપંપ પર 25 હજારની લૂંર્
અમદાવાદ | ગોતા ગામમાં પાણીની રાકંી પાસ ેભતૂપવૂ્વ સરપચં હિપીન 
પરલેના પટે્ોલ પપં પર ફરજ િજાવતા કમ્વચારી ભાઈલાલભાઈ 
ઠાકોરને ેપાંચ યવુકોએ માર મારી કશે કાઉનરરમાથંી ~ 25 હજારની 
લંૂર થયાની પોલીસ ફરરયાદ સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસમા ંથઈ છ.ે રહવવારે 
સાજં ે પાંચ યવુકો પટે્ોલ ભરાવવા આવયા હતા તયાર ેતમેની સાથે 
કમ્વચારીની િોલાચાલી થઈ હતી. પટે્ોપપપંના કમ્વચારી ભાઈલાલભાઈ 
ઠાકોર ેઅલપશે મહરેાજ રિારી, હજજ્શે ઉફફે જીગો સહહત અનય ત્રણ 
મળી કલુ પાંચ સામ ે~25 હજારની લૂરં કરવાની ફરરયાદ કરી છ.ે

આઈઆઈર્ીમરાં ચહનદી ચદવસ ઊજવરા્યો
અમદાવાદ | આઇઆઇરી ગાંધીનગરમાં ‘હહનદી હદવસ’ની ઉજવણી 
કરાઈ હતી. આ પ્રસગં ેદશેભમ્ત, હહનદી ભાષા માર ેહવશષે લાગણી 
વગરે ે હવષયો પર  કાવયોનુ ં પઠન થયુ ં હતુ.ં રડરકેરર પ્રો. સધુીર 
જનૈ ેજણાવયુ ં હતુ ં ક ે હહનદી આપણી રાષ્ટ્ભાષા છ ેઅન ેત ે હવહવધ 
માતૃભાષાવાળા નાગરરકોન ેએક તાતંણ ેિાધંી રાખ ેછ.ે 

મદ્રાસી રેંરનરા બે સરારરીત ઝડપરા્યરા

ધરપકડ| વપેારીઓની નજર ચકૂવી માલસામગ્ી ચોરતી મદ્ાસી ગેંગના 
ગોકલુ ચમાર, આર.ગોહવદંાન ેરરગં રોડ પરના સનાથન સક્કલ પાસથેી 
ઝડપયા હોવાનુ ંએલસીિીના પીએસઆઈ એ.વાય.િલોચ ેજણાવયુ ંહતુ.ં 

નરારણપુરરામરાં 
દીકરી સરાથે દુષકમ્ગ 
કરીને ચપતરા ફરરાર

ભરાસકર ન્ૂયઝ.  અમદરાવરાદ

નારણપરુામાં પતની અન ે ચાર 
દી્કરી સાથ ે રહિેા તપિાએ િનેી 
16 વષયાની પુત્રી સાથે દુષ્કમયા ્ક્ુું 
હોવાની ફડર્ાદ નોંધાઈ છ.ે 
પતુ્રીની ્કડેફ્િ સાંભળ્ા બાદ ખદુ 
માિાએ િ પતિ તવરદુ્ધ દષુ્કમયાની 
ફડર્ાદ નોંધાવિા તપિા નાસી 
છરૂિા પોલીસ ે િનેી િોધખોળ 
િરૂ ્કરી છ.ે નારણપરુામાં રહિેી 
એ્ક મતહલાએ િનેા િ પતિ 
તવરદુ્ધ દષુ્કમયાની ફડર્ાદ નોંધાવી 
છ.ે મતહલાની ફડર્ાદ પ્રમાણ ે િે  
પતિ અન ે ચાર દી્કરી સાથ ે રહે 
છ.ે િમેના પતિ ડરક્ા ચલાવીને 
પડરવારનુ ંગિુરાન ચલાવિા હિા. 
ત્રણ્ેક માસ પહલેા િમેની 16 
વષયાની દી્કરીની સગાઇ થઇ હિી 
અન ેત્ારથી િ િમેના પતિએ િનેી 
સાથ ે િારીડર્ક અડપલાં િરૂ ્ક્ાું 
હિાં. આ મતહલાની ફડર્ાદના 
આધાર ે નારણપરુા સ્ેકનડ પીઆઈ 
એન. િ.ે પરલે ે તપિા તવરદુ્ધ 
દષુ્કમયાનો ગનુો નોંધી િપાસ િરૂ ્કરી 
છ.ે જો ્ક ેફડર્ાદ નોંધાિા િ તપિા 
નાસી િિાં પોલીસ ેિનેી િોધખોળ 
િરૂ ્કરી છ.ે જો્ક ેપતુ્રીના મડેડ્કલ 
રસેરમા ં દષુ્કમયા ્કરા્ુ ં ન હોવાનું 
જાણવા મળ્ુ ંછ.ે

રાણીપમાં પણ ફેક્ટ 
ફાઈન્ડિંગ કપમ્ટીના 

પૂતળાનું િહન

અમિાવાિ: ગુિ. ્ુતન.માં સા્નસ િાખામાં ગેર્કા્દે પીએચડીમાં 
પ્રવિે પ્રતક્ર્ામાં સા્નસ િાખાના ંડીન ડો. તનિા િાહન ેફકેર ફાઇનનડિંગ 
્કતમરીના ડરપોર્ટની ભલામણન ે આધાર ે સસપનેડ ્કરા્ાં છ,ે િથેી 
એબીવીપીએ િતનવાર ેજીઅેલએસ બાદ હવ ેરાણીપમા ંિા્ક મા્કકેર ખાિે 
ફકેર ફાઇનનડિંગ ્કતમરીનુ ંપયૂિળુ ંબાળી તવરોધ પ્રદતિયાિ ્ક્યો હિો.


