વડાપ્રધાનના સૂચિત માર્ગ પર વટ પાડવા

વર્ષોથી બંધ દર્પણ છ રસ્તા
પાસેનો ફુવારો ચાલુ કરાશે

{ શહેરમાં 90 ફુવારા
હાલ બંધ હાલતમાં
{ હાટકેશ ચોકી પાસેનો
ફુવારો પણ શરૂ થઈ શકે

ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ
એકસમયે પશ્ચિમની શોભા
ગણાતા દર્પણ છ રસ્તાનો ફુવારો
ચાલુ કરવા માટે હવે મ્યુનિ.માં
દોડધામ મચી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર
મોદી આવી રહ્યા છે ત્યારે દર્પણ છ
રસ્તા સહિત વસ્ત્રાપુર અને હાટકેશ
પોલીસ ચોકીવાળા ફુવારા ચાલુ
કરવા માટે ક્વાયત હાથ ધરાઈ છે.
હાલ શહેરમાં 90 ફુવારા બંધ છે
ત્યારે વડાપ્રધાનના સૂચિત માર્ગના
ફુવારા જ ચાલુ કરવા માટે મ્યુનિ.
કામગીરી શરૂ કરી રહી છે.
બીજી તરફ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો
કહે છે કે, વડાપ્રધાનના આગમનનું
હાલ કોઈ આયોજન ન હોત તો
તમામ ફુવારા હજી ઘણા દિવસો
સુધી બંધ હાલતમાં જ રહ્યા
હોત. મ્યુનિ. વિકાસ યોજનાઓ
અંતર્ગત મોટા ઉપાડે ચાલુ કરેલા
ફુવારા થોડાક મહિનાઓ પછી

નારણપુરામાં
દીકરી સાથે દુષ્કર્મ
કરીને પિતા ફરાર
ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ

નારણપુરામાં પત્ની અને ચાર
દીકરી સાથે રહેતા પિતાએ તેની
16 વર્ષની પુત્રી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું
હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
પુત્રીની કેફિયત સાંભળ્યા બાદ ખુદ
માતાએ જ પતિ વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની
ફરિયાદ નોંધાવતા પિતા નાસી
છૂટતા પોલીસે તેની શોધખોળ
શરૂ કરી છે. નારણપુરામાં રહેતી
એક મહિલાએ તેના જ પતિ
વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી
છે. મહિલાની ફરિયાદ પ્રમાણે તે
પતિ અને ચાર દીકરી સાથે રહે
છે. તેમના પતિ રિક્ષા ચલાવીને
પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા.
ત્રણેક માસ પહેલા તેમની 16
વર્ષની દીકરીની સગાઇ થઇ હતી
અને ત્યારથી જ તેમના પતિએ તેની
સાથે શારીરિક અડપલાં શરૂ કર્યાં
હતાં. આ મહિલાની ફરિયાદના
આધારે નારણપુરા સેકન્ડ પીઆઈ
એન. જે. પટેલે પિતા વિરુદ્ધ
દુષ્કર્મનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી
છે. જો કે ફરિયાદ નોંધાતા જ પિતા
નાસી જતાં પોલીસે તેની શોધખોળ
શરૂ કરી છે. જોકે પુત્રીના મેડિકલ
ટેસ્ટમાં દુષ્કર્મ કરાયું ન હોવાનું
જાણવા મળ્યું છે.

રાણીપમાં પણ ફેક્ટ
ફાઈન્ડિંગ કમિટીના
પૂતળાનું દહન

બંધ થઇ જતાં કોર્પોરેશન દ્વારા
ધ્યાન જ આપવામાં આવતું નથી,
જેથી કરીને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ
પાણીમાં જ વહી જાય છે.
જોકે મ્યુનિ.નાં સૂત્રો કહે છે
કે, હવે જ્યારે રાજ્યના તત્કાલીન
મુખ્યમંત્રી અને દેશના વડાપ્રધાન
નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની સાથે
ચીનના પ્રમુખ શી જિનપિંગના
આગમનનો સમગ્ર કાર્યક્રમ ઘડાઇ
ગયો છે ત્યારે મ્યુનિ. કોર્પોરેશન
દ્વારા પોતાની છબિ સુધારવા
રાતોરાત ફુવારા ચાલુ કરવા માટે
કવાયત હાથધરી છે. એમાંય
વળી વડાપ્રધાનના સંભવિત માર્ગ
વસ્ત્રાપુર, દર્પણ છ રસ્તા અને
હાટકેશ પોલીસ ચોકીના જ ફુવારા
ચાલુ કરવાની કવાયત હાથ ધરી છે.
પશ્ચિમ વિસ્તારમાં દર્પણ છ
રસ્તાનો રંગબેરગ
ં ી અને નયનરમ્ય
ફુવારો જોવા માટે લોકોની ભીડ
જામતી હતી. એમાંય રવિવારે તો
ત્યાં ખા્સી ભીડ જામતી હતી, પરંતુ
છેલ્લા ઘણાં વર્ષોની વિકાસ યાત્રામાં
મ્યુનિ.ને દર્પણ છ રસ્તાનો ફુવારો
ચાલુ કરવાનું યાદ જ આવ્યું નથી,
જેથી શહેરીજનોમાં રોષ છે.

આદેશ |ગ્રામ્ય કોર્ટેસાબરમતી જેલ મોકલ્યો

ભરણપોષણ ન ભરનારા
પિતાને 104 દિવસની કેદ

{ બોપલના શેરબ્રોકરના પુત્રે 13 માસથી
રકમ ન ચૂકવતા સજા

ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ
પતિથી અલગ બે સંતાન સાથે
રહેતી માતાને ભરણપોષણ ન પરૂ ું
પાડનારા પિતાને ગ્રામ્ય કોર્ટના ચીફ
જ્ડયુ િશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ઉપેન્દ્ર એમ.
ભટ્ટે 104 દિવસ માટે સાબરમતી
જેલમાં મોકલવાનો આદેશ કર્યો છે.
સેટલ
ે ાઇટમાં રહેતાં આભલબહેને
થોડા સમય પહેલાં પતિ સામે 13
માસ સુધી ભરણપોષણ ન આપવા
બદલ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં અરજી કરી
હતી, જેની પર સુનાવણી કરતાં
ચીફ જ્ડયુ િશિયલ મેજિસ્ટ્રેટે આ
સજા ફરમાવી હતી.
કેસની વિગતો મુજબ, થોડાં
વર્ષો પહેલાં આભલબહેનના
લગ્ન જૂના બોપલની આરાધના
સોસાયટીમાં રહેતા શેરબ્રોકર
મિહિર દલાલના પુત્ર અમર સાથે
થયાં હતાં. લગ્નજીવન દરમિયાન
તેમને બે સંતાન જન્મ્યાં હતાં, પરંતુ
બંને વચ્ચે ખટરાગ શરૂ થતાં વાત
છૂટાછેડા સુધી પહોંચી હતી. તેમની

ન્યૂઝ ઇન બોક્સ
ઇમ્ચિયાઝની મિલકતોજપ્ત કરવા રિટ

અમદાવાદ | એક કા તીન કૌભાંડમાં આરોપી ઇમ્તિયાઝ સૈયદ સામે
હાઈકોર્ટમાં જાહેરહિતની રિટ થઈ છે. આ કૌભાંડમાં છેતરાયેલી
વ્યક્તિઓને તેમની રકમ પરત આપવા ઇમ્તિયાઝની તમામ મિલકતો
જપ્ત કરી વળતર ચૂકવવા રિટમાં દાદ મગાઈ છે. અરજદાર ઝાકિર
હુસન
ે કાઝીએ રિટમાં રજૂઆત કરી છે કે, એક કા તીન કૌભાંડમાં જે
લોકો છેતરાયા છે તેમને તેમની રકમ પરત મળે તે માટે પોલીસ દ્વારા
આરોપીની મિલકતો જપ્ત થવી જોઈએ. આ કેસમાં કોર્ટે યોગ્ય રાહે
તપાસ કરી અહેવાલ રજૂ કરવા પોલીસને આદેશ આપ્યો છે.

ગોતાના પેટ્રોપપંપ પર 25 હજારની લૂંટ

અમદાવાદ | ગોતા ગામમાં પાણીની ટાંકી પાસે ભૂતપૂર્વ સરપંચ બિપીન
પટેલના પેટ્રોલ પંપ પર ફરજ બજાવતા કર્મચારી ભાઈલાલભાઈ
ઠાકોરનેે પાંચ યુવકોએ માર મારી કેશ કાઉન્ટરમાંથી ~ 25 હજારની
લૂટં થયાની પોલીસ ફરિયાદ સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસમાં થઈ છે. રવિવારે
સાંજે પાંચ યુવકો પેટ્રોલ ભરાવવા આવ્યા હતા ત્યારે તેમની સાથે
કર્મચારીની બોલાચાલી થઈ હતી. પેટ્રોપપંપના કર્મચારી ભાઈલાલભાઈ
ઠાકોરે અલ્પેશ મહેરાજ રબારી, જિજ્ઞેશ ઉર્ફે જીગો સહિત અન્ય ત્રણ
મળી કુલ પાંચ સામે ~25 હજારની લૂટં કરવાની ફરિયાદ કરી છે.

મદ્રાસી ગેંગના બે સાગરીત ઝડપાયા

ધરપકડ| વેપારીઓની નજર ચૂકવી માલસામગ્રી ચોરતી મદ્રાસી ગેંગના
ગોકુલ ચમાર, આર.ગોવિંદાને રિંગ રોડ પરના સનાથન સર્કલ પાસેથી
ઝડપ્યા હોવાનું એલસીબીના પીએસઆઈ એ.વાય.બલોચે જણાવ્યું હતુ.ં

આઈઆઈટીમાં હિન્દી દિવસ ઊજવાયો

અમદાવાદ | આઇઆઇટી ગાંધીનગરમાં ‘હિન્દી દિવસ’ની ઉજવણી
કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે દેશભક્તિ, હિન્દી ભાષા માટે વિશેષ લાગણી
વગેરે વિષયો પર કાવ્યોનું પઠન થયું હતુ.ં ડિરેકટર પ્રો. સુધીર
જૈને જણાવ્યું હતું કે હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે અને તે વિવિધ
માતૃભાષાવાળા નાગરિકોને એક તાંતણે બાંધી રાખે છે.

છૂટાછેડાની અરજી હાલ કોર્ટમાં
પડતર છે. જોકે આ દરમિયાન
પતિથી દૂર રહેતાં આભલબહેને
ભરણપોષણ મેળવવા માટે
એડ્વોકેટ સુરશ
ે ચાવડા મારફતે
ગ્રામ્ય કોર્ટમાં અરજી કરી હતી,
જેમાં એવી રજૂઆત કરી હતી
કે, તેમના પતિના પક્ષે કરોડો
રૂપિયાની સંપત્તિ છે. તેમણે આ
અંગેના પુરાવા પણ કોર્ટમાં રજૂ
કર્યા હતા, જેના પગલે ગ્રામ્ય
કોર્ટે વચગાળાનું રૂ. 10 હજારનું
ભરણપોષણ ચૂકવવાનો આદેશ
કર્યો હતો, જેમાં આભલબહેનને
રૂ. ચાર હજાર, મકાન ભાડાના બે
હજાર, બંને સંતાન માટે બે હજાર
તથા તેમના દવાદારૂ પેટે રૂ. બે
હજારનો સમાવેશ થાય છે. અમરે
શરૂઆતના તબક્કે ભરણપોષણ
સમયસર ચૂકવ્યું હતુ.ં બાદમાં છેલ્લા
13 માસ સુધી તેમણે ભરણપોષણ
ચૂકવ્યું ન હતુ,ં જેથી આભલબહેને
આ અંગે ગ્રામ્ય કાર્ટમાં અરજી કરી
હતી, જેની પર કોર્ટે ભરણપોષણ
ન ચૂકવનારા અમરને 104
દિવસ સાબરમતી જેલમાં મોકલી
આપવાનો આદેશ કર્યો હતો.

અમદાવાદ
અમદાવાદ: ગુજ. યુનિ.માં સાયન્સ શાખામાં ગેરકાયદે પીએચડીમાં
પ્રવેશ પ્રક્રિયામાંં સાયન્સ શાખાનાં ડીન ડો. નિશા શાહને ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ
કમિટીના રિપોર્ટની ભલામણને આધારે સસ્પેન્ડ કરાયાં છે, જેથી
એબીવીપીએ શનિવારે જીઅેલએસ બાદ હવે રાણીપમાં શાક માર્કેટ ખાતે
ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ કમિટીનું પૂતળું બાળી વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો.
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