અમદાવાદ
નરોડામાંથી ~ 50 લાખના શિક્ષકોના પેન્શનને ભારત સરકારના પ્રિ.સાયન્ટિફિક એડવાઇઝરનું વકતવ્ય
દે સરકારે હાઇકોર્ટની વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે વિવિધ દેશો વચ્ચે
ચરસ સાથે ત્રણ ઝડપાયા મુદ્માફી
માગવી પડી
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{ અજમેરથી ચરસનો
જથ્થો લવાયો હતો
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કાશ્મીરી ચરસની વધુ માંગ છે
એનસીબીના સૂત્રોના જણાવ્યા
અનુસાર, કાશ્મીરથી આવતું
ચરસની માંગ ઈન્ટરનેશનલ
માર્કેટમાં ખૂબ ઊંચી છે. જ્યારે
ગુજરાતના અમદાવાદ, રાજકોટ,
સુરત અને વડોદરા જેવા શહેરોમાં
પણ યોજાતી ક્લબ પાર્ટી અને રેવ
પાર્ટીઓમાં તહેવારોના દિવસોમાં
કશ્મીરી ચરસની ડિમાન્ડ વધી
જતી હોય છે. જેથી કરીને લોકલ
સપ્લાયર્સ દ્વારા તહેવારોના
દિવસોમાં ડ્રગ્સની હેરાફેરી
કરવામાં આવતી હોય છે.

અમદાવાદ નાર્કોટિક્સ બ્યૂરોએ
નરોડામાંથી 50 લાખની કિંમતના
ચરસ સાથે મહિલા સહિત ત્રણ
વ્યક્તિઓને ઝડપી લીધા છે. સુરત
અને ભરૂચના લોકલ માર્કેટમાં
ચરસનો મોટા પાયે સપ્લાય કરતા
ડ્રગ ડિલરો કાશ્મીરથી મંગાવેલું
સુપર ચરસની ડિલિવરી માટે
અજમેર પહોચ્યા હતા. ચરસના
10 થી વધુ પેકેટ મળી કુલ 7.3
કિલો ચરસનું કન્સાઈન્મેન્ટ લઈ
આરોપીઓ બસ મારફતે ભરૂચ
જવા નિકળતા એનસીબીએ ડ્રગનું કન્સાઈન્મેન્ટ જપ્ત કર્યું હતુ.ં
ચરસના જથ્થા સાથે અજમેરથી
બાતમીના આધારે ડ્રગ ડિલરોને
નરોડા વિસ્તારમાંથી જ ઝડપી પાડી બસ દ્વારા એક મહિલા સહિત
ત્રણ આરોપીઓ ભરૂચ જઈ રહ્યા
હોવાની બાતમી મળી હતી.
જેના આધારે એનસીબીએ નરોડા
વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવીને શનિવારે
વહેલી સવારે ઓપરેશન પાર
પાડ્યું હતુ.ં

પ્રાથમિક શાળાના નિવૃત્ત શિક્ષકોને ઉચ્ચતર
પગારધોરણના લાભો સાથે પેન્શન નહીં ચૂકવવાના
મામલે થયેલી કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટની પિટિશનમાં
તંત્રએ હાઇકોર્ટની બિનશરતી માફી માગી 90
દિવસમાં તમામને લાભો આપવાની ખાતરી આપતા
હાઇકોર્ટે કેસનો નિકાલ કર્યો છે. જસ્ટિસ એમ.આર.
શાહ અને જસ્ટિસ કે.એમ. ઠાકરની ખંડપીઠે રાજ્ય
સરકારને આદેશ આપ્યો હતો કે 14મી નવેમ્બર
સુધીમાં તમામને લાભ મળી ગયો હોવા અંગેનો
અહેવાલ હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો રહેશ.ે
રણછોડભાઇ મકવાણા મારફત કરવામાં આવેલી
કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ પિટિશનમાં એવી રજૂઆત કરાઇ
હતી કે, તેમને રિવાઇઝ પેન્શન તેમજ ઉચ્ચતર
પગારધોરણના લાભ આપવા માટે હાઇકોર્ટે અગાઉ
આદેશ કર્યો હોવા છતાં પણ તંત્રએ તેનો અમલ કર્યો
નથી. આ મામલે હાઇકોર્ટમાં રણછોડભાઇએ કન્ટેમ્પ્ટ
ઓફ કોર્ટ હેઠળ પિટિશન દાખલ કરી હતી.
હાઇકોર્ટે 15 દિવસમાં કાર્યવાહી કરી અહેવાલ રજૂ
કરવા પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ અને પ્રોવિડન્ટ ફંડના
અધિકારીઓને આદેશ કરાતા આખરે 11493 કેસો
પૈકી 11153 કિસ્સામાં ઉચ્ચતર પગારધોરણ પ્રમાણે
રિવાઇઝ પે-સ્કેલ ચૂકવવામાં આવ્યો હતો. 81 જેટલા
કિસ્સામાં વાંધાઓ હોવાને કારણે તે અટકાવવામાં
આવ્યું હતું તો, 259 કિસ્સામાં હજુ પ્રક્રિયા ચાલી રહી
છે. બાકી તમામને 90 દિવસમાં પગારધોરણ પ્રમાણે
પે સ્કેલ આપી દેવાની તંત્રએ ખાતરી આપી હતી.

સહકાર વધ્યો છે: આર.40ચિદમ્બરમ
કિ.ગ્રા ઇંધણ
{ IIT ગાંધીનગરમાં
એમલ્થિયા- 2014 શરૂ

બચતાં મંગળયાન
વધુ અભ્યાસ કરશે
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વિશ્વમાં વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં જુદા
જુદા દેશો વચ્ચે સહકાર વધી રહ્યો
છે એવું ભારત સરકારના પ્રિન્સિપલ
સાયન્ટિફિક એડવાઇઝર ડો. આર.
ચિદમ્બરમે આજે જણાવ્યું હતુ.ં
આઇઆઇટી- ગાંધીનગરમાં
તા.11થી ‘એમલ્થિયા- 2014’નો
પ્રારંભ થયો હતો ત્યારે ‘આઇડિયાઝ
એન્ડ ઇન્નોવેશન: ન્યૂક્લિયર ટુ
રૂરલ’ વિષય પર બોલતાં ડો. આર.
ચિદમ્બરમે જણાવ્યું હતું કે ગોડ્સ
પાર્ટિકલની શોધ કરવા માટે હાથ
ધરવામાં આવેલા હિગ્સ- બોસોન
પ્રોજેકટમાં વિવિધ દેશોએ પોતાનું
યોગદાન આપ્યું છે જેમાં ભારતે
આપેલા 40 મિલિયન ડોલરના
સાયન્ટિફિક સાધનોનો પણ સમાવેશ
થાય છે. ઉપરાંત ઇસરોએ 19 દેશોના
40થી વધારે સેટેલાઇટસ લોન્ચ કરી
આપ્યા છે. ભારત હાલમાં ન્યૂક્લિયર

પાવર, સ્પેસ ટેકનોલોજી, નોલેજ
કેમિકલ્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં અગ્રેસર છે,
જો ભારતે નોલેજ ઇકોનોમી બનવું
હોય તો એડવાન્સડ ટેકનોલોજીનો
ઉપયોગ કરવો જોઇએ. હાલમાં
વિશ્વમાં સમૃધ્ધિ મેળવવામાટે જુદા
જુદા દેશોમાં સંશોધનને મહત્વ
આપવામાં આવી રહ્યું છે કોઇ
સંશોધનનો કોમર્શિયલ ઉપયોગ
કરીને કેવી રીતે ઝડપથી નાણાં કમાઇ
શકાય તેની પર ભાર મૂકાય છે. બીજા
વિશ્વ યુધ્ધ પછી સંશોધનમાં અગ્રેસર
રહીને ઇંગ્લેન્ડના વૈજ્ઞાનિકોએ વધુ
નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવ્યા હતા પરંતુ
જાપાને સંશોધનનો કોમર્શિયલ
ઉપયોગ કરીને સમૃધ્ધિ મેળવી હતી.

મંગળ ગ્રહ પર ભારત દ્વારા
મોકલવામાં આવેલા મંગળયાનમાં
40 કિલોગ્રામ ઇંધણ હજુ બચ્યું
હોવાથી ચોક્કસપણે આ યાન
છ મહિના કરતાં વધુ સમય
અને કદાચ કેટલાંક વર્ષો સુધી
અભ્યાસ કરશે એવું ‘સેક’ના
ડિરેક્ટર એ. એસ. કિરણકુમારે
આજે જણાવ્યું હતુ.ં આ યાન
મંગળ ગ્રહ તરફ પ્રયાણ કરી
રહ્યું હતું ત્યારે તેના માર્ગમાં પાંચ
વખત સુધારા કરવાની જોગવાઇ
ઇસરોએ રાખી હતી પરંતુ
વૈજ્ઞાનિકોની સચોટ ગણતરીને
કારણે માત્ર બે વખત માર્ગમાં
સુધારો કરવામાં આવતા યાનનું
ઇંધણ વધ્યું છે અને એટલે હવે
યાન વધારે સમય સુધી મંગળનો
અભ્યાસ કરી શકશે.

સરકારે 1992માં નાણાં ઉઘરાવ્યાં પણ ઘર ફાળવ્યાં નથી લઘુ, મધ્યમ ઉદ્યોગોના

ગરીબોને 21 વર્ષેય ઘરનું ઘર ન
મળતાં હાઈકોર્ટે જવાબ માગ્યો

{ છ સપ્તાહમાં મકાન
ફાળવવા અંગે નિર્ણય
કરી જાણ કરવા આદેશ
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સરકારે ગરીબોને પ્લોટ ફાળવવાની
યોજના હેઠળ 250 રૂપિયા વસૂલી
લીધા બાદ પણ 21 વર્ષથી હકથી
વંચિત રાખવા મામલે થયેલી
રિટમાં જસ્ટિસ કે.એમ. ઠાકરે છ
સપ્તાહમાં આ અંગે યોગ્ય નિર્ણય

લઇ જવાબ આપવા જિલ્લા કલેકટર
અને એએમસી કમિશનરને આદેશ
આપ્યો છે.
રમેશભાઇ અંબાલાલ દ્વારા
એડવોકેટ કૃણાલ પંડ્યા મારફત
કરવામાં આવેલી પિટિશનમાં
રજૂઆત કરાઇ હતી કે, રાજ્ય
સરકારે 1992માં ગરીબોને 250
રૂપિયામાં 25 ચો.મી. જમીનનો
પ્લોટ આપવાનું ઠરાવ્યું હતુ.ં તે માટે
લોકો પાસેથી બેંકમાં નાણાં જમા
કરાવવામાં આવ્યા હતા. વારંવારની

રજૂઆત બાદ પણ કોઇ પગલા ન
ભરાતાં રાજ્ય સરકારે 2004માં
એક નોટિફિકેશન બહાર પાડી હવે
પછી મકાન માટે પ્લોટ ફાળવવાની
યોજનાને રદ કરી તેને સ્થાને
પાકા મકાનો આપવાની યોજના
અમલી બનાવાઇ હતી. સરકારે
અરજદારોને નવી યોજના પ્રમાણે
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન,
ઔડા અથવા તો હાઉસિંગ બોર્ડની
યોજનાઓ હેઠળ તૈયાર પાકા મકાનો
બાંધી આપવા જોઇએ.

વિકાસ માટે ગુજરાતનો
અભ્યાસ જરૂરી : મેથ્યુ
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માઈક્રો, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે
ગુજરાતમાં ઉદ્યોગો અંગે અભ્યાસ જરૂરી હોવાનું
ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્મોલ એન્ટરપ્રાઈસીઝ એન્ડ ડેવ.
ડિરેક્ટર ડો. પી. એમ. મેથ્યુએ જણાવ્યું છે.
ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી ખાતે
‘ઈન્ડિયા એમએસએમઈ રિપોર્ટ 2014’ પ્રસિદ્ધ કરતા
તેમણે કહ્યું કે, સામાન્ય રીતે રોજગારી, ઉદ્યોગોની
સંખ્યા, વગેરે માપદંડને ધ્યાનમાં લઈને અતિ નાના,
લઘુ અને મધ્યમ સાહસોના ક્ષેત્રે રાજ્યની કાર્યક્ષમતા
નક્કી થાય છે. આ પ્રકારના પાસા ઉપરાંત લઘુ અને
મધ્યમ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવામાં કોર્પોરેટ ક્ષેત્રે
મહત્વની ભૂમિકા ભજવવામાં ગુજરાત મોખરે રહ્યું
છે. આ તમામ પાસા પર તેમણે ભાર મૂક્યો હતો.

ન્યૂઝ ઈન બોક્સ
CMને આડેહાથે લેતી કોંગ્સ
રે

અમદાવાદ | ઓઢવના નારી સંરક્ષણ ગૃહમાંથી એક
સાથે 11 યુવતીઓ ભાગવાની ઘટનાને લઈને કોંગ્રેસે
આનંદીબહેનની સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા
છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા તેજશ્રીબહેન પટેલે જણાવ્યું છે
કે બધી રીતે તરછોડાયેલી મહિલાઓ કે યુવતીઓ
નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં પ્રવેશતી હોય છે. આ ભાગી
છૂટલ
ે ી યુવુ તીઓએ સંરક્ષણ ગૃહને નર્કાગાર સમાન
જણાવ્યું છે જે સરકારના દાવાની પોલ ખોલે છે.

કારમાંથી લેપટોપની ચોરી

અમદાવાદ | વેજલપુરમાં રહેતા કમલભાઈ જેઠવા
ગુરવુ ારની રાત્રે કાર લઈને આનંદનગર પ્રેરણાતીર્થ
દેરાસર રોડ પરની મિર્ચ મસાલા હોટલ પાસે કાર
પાર્ક કરી કામ અર્થે જતા તસ્કરોએ કમલભાઈની
કારનો કાચ તોડી લેપટોપ અને ડોંગલની ચોરી કરી
હતી. આનંદનગર પોલીસે 36 હજારની કિંમતનો
મુદ્દામાલ ચોરી થવા અંગે અજાણ્યા શખસો વિરુદ્ધ
ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.

સોશિયલ સાઈટથી મદદ

જામફળવાડી પાસેથી મળી આવેલા સાડા ત્રણ વર્ષના
બાળકના ફોટાને રામોલ પોલીસે સોશિયલ સાઈટ પર
મૂકતા બાળકના પિતાએ પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો.

શુકન ગ્રૂપ કેસમાં ધરપકડ

અમદાવાદ | ગાં ધીનગર તાલુ કાના કોબા પાસે
આવેલી શુકન સ્કાય રેસીડેન્સીનાં ફ્લેટો વેચાણે
આપીને કરોડોની લોન ઉપાડી ગ્રાહકો સાથે
છેતરપીડી કેસમાં ગાંધીનગર એલસીબી દ્વારા
દસ્તાવેજો કરી આપનાર પાવર હોલ્ડર નટુ પટેલની
ધરપકડ કરી છે. નટુ પટેલને 5 દિવસનાં રીમાન્ડ
મેળવી વધુ પુછપરછ હાથ ધરી છે.

ટાવરની બેટરીઓ ચોરાઇ

અમદાવાદ | વસં ત નગર ગોતા હાઉસિં ગ પાસે
આવેલા ખુલ્લા ખેતરમાં આવેલી કેબિન તોડીને
ટાવરની કુલ 72 નંગ બેટરી ચોરી શુક્રવારના રોજ
તસ્કરો ફરાર થઈ ગયા હતા. ચોરી અંગે જાણ થતા
વેજલપુરના વસીમ શેખે 95 હજારની બેટરીની ચોરી
અંગે સોલા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

