અમદાવાદ

દાણચોરી |4 માસથી છુપાવેલું રક્તચંદન આંધ્રથી લાવી ચીન મોકલવાનું હતું

શાહઆલમના ગોડાઉનમાંથી ~1.75
કરોડનું 1445 કિલો રક્તચંદન પકડાયું

અમદાવાદ, ગુરુવાર, 9 એપ્રિલ, 2015

કોંગ્રેસે ન.પા.ના ધો.9માં 24, ધો.11માં 12 ભૂતિયા વિદ્યાર્થીના પુરાવા રજૂ કરાયા
નિરીક્ષકોની યાદી
જાહેર કરી

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સ્થાનિક
સ્વરાજની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે
ત્યારે નગરપાલિકાઓમાં કોંગ્રેસની
કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા અને
સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા 21
જિલ્લામાં આવતી નગરપાલિકાના
નિરીક્ષકોની યાદી જાહેર કરાઇ છે.
પ્રદેશ પ્રમુખે 21 જિલ્લા હસ્તકની
નગરપાલિકાઓમાં 48 નિરીક્ષકોની
નિયુકિત કરી છે તેમ પ્રદેશ પ્રવકતા
અને મહામંત્રી નિશીત વ્યાસે જણાવ્યું
હતું. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે આ
નિરીક્ષકો ન.પા.માં કોંગ્રેસ દ્વારા
પ્રજાકીય પ્રશ્નો ઉઠાવવા સહિતની
કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરશે.

રાણીપની નવજ્યોત વિદ્યાલયમાં
બોગસ વિદ્યાર્થીઓની ફરિયાદ

કલેકટર, ડીઇઓ, ઉચ્ચ ઝડપથી તપાસની અધિક કલેકટર-ડીઇઓની ખાતરી
શિક્ષણ વિભાગમાં રજૂઆત ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ અંગેની ફરિયાદ બાબતે સ્કૂલ સામે ઝડપી તપાસની
ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ

રાણીપમાં હરિઓમ એપાર્ટમેન્ટ
સામે આવેલી નવજ્યોત વિદ્યાલયમાં
ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ હોવાની જિલ્લા
ડીઇઓ, કલેકટર અને ઉચ્ચશિક્ષણ
વિભાગમાં મહિલાએ પુરાવા સાથે
લેખિત ફરિયાદ કરી ત્વરિત તપાસ
કરવા માંગ કરી છે. ફરિયાદમાં
ધો.9-ધો.11માં 49 વિદ્યાર્થીઓ
ભૂતિયા હોવાનું જણાવાયું છે.

રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સેફ્ટી બિલના વિરોધના મુદ્દે
રક્ત ચંદનના જથ્થા સાથે પકડાયેલો દિનેશ ફક્ત છત્રાલના ગોડાઉનમાંથી રક્ત ચંદનના 100 ટુકડા ટ્રકમાં ભરીને લઈ આવ્યો હતો.

દિનેશ રાજપૂત નામના
યુવકની ધરપકડ કરી

નાના ટુકડા કરી કાર્ગોમાં મૂકીને ચીન મોકલાતા

કીમતી રક્ત ચંદનનો ઉપયોગ ફર્નિચર બનાવવા માટે, દવા, પૂજાની
માળા, ભગવાનની મૂર્તિ, સંગીતનાં સાધનો વગેરે બનાવવામાં થાય
આંધ્ર, કર્ણાટકના જંગલોમાંથી છે આ ચંદનના લાકડાના નાના-નાના ટુકડા કરીને વિદેશ જતા
કીમતી રક્ત ચંદનના લાકડાની પ્રવાસીઓ જે બેગનો ઉપયોગ કરે તે બેગમાં ભરીને એર કાર્ગો
ચોરી કરી અમદાવાદ લાવી ટ્રેનમાં મારફતે ચીન મોકલવામાં આવે છે.
ક્રાઇમ રિપોર્ટર. અમદાવાદ

દિલ્હી અને ત્યાંથી ફ્લાઇટમાં ચીન
મોકલવાનું કૌભાંડ અમદાવાદ
એસઓજીએ પકડી પાડ્યું છે.
એસઓજીએ
શાહઆલમ
ટોલનાકા પાસેના ઝલક મોટર્સ
ગેરેજમાંથી 22 લાખની કિંમતનું
1445 કિલોનાં રક્ત ચંદનના
જથ્થા સાથે દિનેશ રાજપૂતને

‘આધાર’ મેળવવા,
સુધારા માટે
12મીએ કેમ્પ

અમદાવાદ : ગુજરાતના મુખ્ય
ચૂંટણી અધિકારી અનિતા કરવાલે
કહ્યું કે, ગુજરાતમાં 18 વર્ષથી
ઉપરના 3 કરોડ મતદારોને આધાર
કાર્ડ અપાયા છે. આધારકાર્ડ ધરાવતાં
66 લાખ નાગરિકોની વિગતો
મેળવીને રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. બાકી
રહેલા મતદારોને જોડવા 12મીએ
સવારે 10:30 થી સાંજના 5:30 સુધી
ખાસ કેમ્પ યોજીને તમામ મતદાન
સ્થળો ઉપર બુથ લેવલ ઓફિસર
પોતાના રજિસ્ટર સાથે હાજર રહેશે.

ઝડપી લીધો હતો. આ જથ્થાની
આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમત પોણા બે
કરોડ જેટલી થાય છે.
એસીપી બી. સી. સોલંકીના
જણાવ્યાનુસાર, દિનેશ યુપીનો
રહેવાસી છે અને આઠ વર્ષથી
અમદાવાદમાં રહે છે. લગભગ

ચાર માસ પહેલાં તેના ભાઈ
બ્રિજસિંહે ફોન કરીને દિનેશને
છત્રાલના એક ગોડાઉનમાં રક્ત
ચંદનના લાકડાના 100 ટુકડા
મોકલ્યા છે. તે તું લઈ આવજે
અને તેમાંથી 55 ટુકડા વજનના
હતા તે દિનેશે જે રસ્તોગી દ્વારા

ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન માટે બુક કરાયેલી
બોગીમાં દિલ્હી મોકલી દીધા
હતા. જ્યારે બાકીના 44 ટુકડા
કંતાનમાં લપેટીને ઝલક મોટર્સના
ગોડાઉનમાં છુપાવી રાખ્યા હતા.
દિનેશે ઝલક ગેરેજના માલિકને તે
સાગના લાકડાનો જથ્થો હોવાનું
કહીને ત્યાં છુપાવી રાખ્યો હતો.
જોકે 4 માસ સુધી તે આ જથ્થો લેવા
જ નહીં જતા ગેરેજ માલિકને શંકા
જતા તેણે એસઓજીમાં જાણ કરી
હતી, જેના આધારે એસઓજીની
ટીમ ગેરેજમાં પહોંચી હતી અને
તપાસ કરતા તે રક્ત ચંદન હોવાનું
પુરવાર થયું હતું.

જેઠવા કેસ : બે સાક્ષીનાં 164 મુજબનાં
નિવેદન માટે દીનુ બોઘાએ અરજી કરી
વધુ સુનાવણી 15મી
એપ્રિલના રોજ યોજાશે
લીગલ રિપોર્ટર . અમદાવાદ

આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ અમિત
જેઠવાની હત્યાના કેસમાં જામીન
પર મુક્ત ભાજપના ભૂતપૂર્વ સાંસદ
દીનુ બોઘાએ બિનતહોમતમુક્ત
થવા માટે અરજી કરી હતી, જેની
સુનાવણીમાં સીબીઆઈએ રજૂ કરેલી
ચાર્જશીટમાં દર્શાવેલા બે સાક્ષીના

સીઆરપીસી હેઠળ 164ના નિવેદન
મેળવવા માટે તેમના વકીલે અરજી
કરી હતી. ત્યાર બાદ પોતાનો પક્ષ
રજૂ કરવા માટેની દાદ માગી હતી.
આ રજૂઆત સ્પેશિયલ સીબીઆઈ
કોર્ટના એડિશનલ સેશન્સ જજ જી.
એલ. ઓડેદરાએ ગ્રાહ્ય રાખી વધુ
સુનાવણી 15મીએ નિયત કરવામાં
આવી છે.
બુધવારે યોજાયેલી સુનાવણીમાં
આરોપીના એડ્વોકેટ પ્રયેશ

લિમ્બાચિયાએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી
કે, અરજદારની માત્ર ટેલિફોનિક
રેકોર્ડના આધારે સંડોવણી માની
તપાસ એજન્સીએ ધરપકડ કરવામાં
આવી છે.
હત્યામાં સીધી કે આડકતરી
રીતે સંડોવણી ઉજાગર કરતો કોઇ
પુરાવો નથી. તપાસ એજન્સીએ
રજૂ કરેલી ચાર્જશીટમાં બે સાક્ષીના
સીઆરપીસી 164 હેઠળ નિવેદન
નોંધવામાં આવ્યા છે.

પ્રદીપ શર્માને
આગોતરા જામીન ન
આપવા જોઇએ: ઈડી
લીગલ રિપોર્ટર. અમદાવાદ

વિદેશ નાણાં મોકલવાના કેસમાં
પ્રદીપ શર્માને સામેની આ ફરિયાદ
નવી જ છે ત્યારે તેમને અગોતરા
જામીન ન આપવા જોઇએ તેવી
ઇડી દ્વારા હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત
કરવામાં આવી છે. જ્યારે કોઇ
મિત્રને મોટી રકમ ઉછીની આપી
હોય અને તે રકમ પાછી પણ ન
લેવામાં આવે તે માની શકાય તેમ
નહીં હોવાનું પણ ઇડી દ્વારા કોર્ટ
સમક્ષ રજૂઆતમાં જણાવાયું હતું.

નિર્ણયનગર સેકટર 4માં રહેતાં
નિર્મળાબહેન નવીનભાઇ વ્યાસ
વિમલનાથ બસ સ્ટેન્ડ નજીકથી
પસાર થઇ રહ્યાં હતાં. ત્યારે મોટર
સાઇકલ પર આવેલી બે અજાણી
વ્યક્તિ નિર્મળાબહેનના ગળામાંથી
કિંમત રૂ. 25 હજારના સોનાની
ચેન તોડી ફરાર થઇ ગયા હતા.
જેની ફરિયાદ નારણપુરા પોલીસ
સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે.

સાર સમાચાર

સ્પીપા ખાતે વિશેષ યોગ જાગૃતિ કેમ્પ યોજાયો

અમદાવાદ | વિશ્વ આરોગ્ય દિન નિમિત્તે સરદાર પટેલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ
પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ (સ્પીપા) ખાતે વશિષ્ઠ યોગ નામની સંસ્થા દ્વારા
એક યોગ આરોગ્ય જાગૃતિ કેમ્પ યોજાયો હતો. આ કેમ્પમાં યુપીએસસી
પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા 20થી વધુ ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો.

રવિ મિસ્ત્રીની IIT ગાંધીનગર ડિરે.તરીકે નિમણૂક

અમદાવાદ | અમેરિકા સ્થિત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આઇઆઇટી ગાંધીનગર
ફાઉન્ડેશનના પ્રથમ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેકટર તરીકે રવિ મિસ્ત્રીની નિમણૂક
કરવામાં આવી છે. રવિ મિસ્ત્રી દાતાઓ અને આઇઆઇટી ગાંધીનગર વચ્ચે
સેતુની ભૂમિકા ભજવશે. આઇઆઇટી ગાંધીનગરના ડિરેકટર ડો.સુધીર
જૈને રવિ મિસ્ત્રીની નિમણૂકને આવકારતા જણાવ્યું છે કે તેમની નિમણૂકથી
અમારી સંસ્થાને ઘણો લાભ થશે. મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું છે કે ભારતમાં
ટેકનોલોજી એજ્યુકેશનમાં સુધારો કરવા હું બહુ આતુર છું.

સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદીઓ માટે આઇ ચેકઅપ કેમ્પ

અમદાવાદ | રવિવારે સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલ તેમજ સિવિલ હોસ્પિટલ આંખ
વિભાગ દ્વારા કેદીઓના આંખના પડદાનું મફત ચેકઅપ અને લેઝર ટ્રીટમેન્ટ
કેમ્પનું આયોજન કરાયું છે. સવારે 9 કલાકે મેયર મીનાક્ષીબહેન પટેલ તેનો
પ્રારંભ કરવામાં આવશે. લાયન્સ ક્લબ ઓફ શાહીબાગ અને લાયન્સ ક્લબ
ઓફ સંવેદના દ્વારા તેમાં સહયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

જેલ સહાયક માટેની લેખિત પરીક્ષા 12 એપ્રિલે

અમદાવાદ | જેલ સહાયક ભરતી બોર્ડ દ્વારા જેલ ખાતાના સિપાઈ (પુરુષ અને
મહિલા) સંવર્ગના શારીરિક કસોટીમાં ઉત્તીર્ણ થયેલા ઉમેદવારોની લેખિત
પરીક્ષા 12 એપ્રિલે બપોરે 12થી 2 કલાક યોજાશે. જેના પગલે ઉમેદવારોએ
તેમના પ્રવેશ પત્રો ઓનલાઈન www.ojas.guj.nic.in વેબસાઈટ પરથી
ડાઉનલોડ કરી લેવાના રહેશે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટની બેઠક મળી
તે અગાઉથી અશ્લીલ પત્રકાંડ પ્રકરણમાં
પ્રો. સરમણ ઝાલાને ડિસમિસ કરતો પત્ર
લખવામાં આવ્યો છે.આ સાથે જ તેમને કુદરતી
ન્યાયની પ્રક્રિયાના ન્યાયે નિયત ધારાધોરણ
મુજબ 12 દિવસમાં જવાબ આપવા માટેની સમય
મર્યાદા આપી છે. સત્તાવાળાઓ તેમની સામે કોઈ
પણ સંજોગોમાં કડક પગલા ભરવા માંગે છે.
> ડો.એમ.એન.પટેલ, કુલપતિ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી.

બે PI અને ત્રણ કોન્સ્ટેબલને સસ્પેન્ડ કરાયા

વડોદરામાંથી પકડાયેલા 4 હજાર
કરોડના ક્રિકેટ મેચના સટ્ટા તેમજ
હલાવાકાંડમાં કેટલાક આઈપીએસ
અધિકારીઓ, પીઆઈ તેમજ
પોલીસ કોન્સ્ટેબલોની સંડોવણી
હોવાનો ઘટસ્ફોટ ગુજરાત રાજ્યના
પોલીસવડા પી.સી.ઠાકુરે મુખ્યમંત્રી
આનંદીબહેન પટેલ સાથેની
મીટિંગમાં કર્યો હોવાની ચર્ચાએ
ભારે જોર પકડ્યું હતું. જો કે આ અંગે
પોલીસ વડા પી.સી.ઠાકુરનો સંપર્ક
કરવાનો પ્રયાસ કરતા તેમણે ફોન
ઉપાડવાનું ટાળ્યું હતું.પરંતુ ડીજીની

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સમાજ વિદ્યા ભવનના
પોલિટિકલ સાયન્સ વિભાગના વડા પ્રો. સરમણ
ઝાલા દ્વારા મહિલા અધ્યાપિકાઓને લખવામાં
આવેલા વિવાદાસ્પદ અશ્લીલ પત્રકાંડ પ્રકરણમાં
નિવૃત્ત ન્યાયાધીશના તપાસ પંચ દ્વારા તપાસ
કરીને દોષિત ઠેરવાયા છે. જેના પગલે કુલપતિ
ડો.એમ.એન.પટેલે પ્રો. ઝાલાને અશ્લીલ પત્રકાંડ
પ્રકરણમાં ડિસમિસ કરાયા હોવાની જાણ કરતો
પત્ર લખ્યો છે. આ ઉપરાંત તેમને નેચર ઓફ
જસ્ટિસના ન્યાયે 15 દિવસમાં પ્રત્યુત્તર આપવાની

^

આ ઉપરાંત ધો.11 (સામાન્ય
પ્રવાહ)માં 12 વિદ્યાર્થીઓ ભૂતિયા
હોવાનું દર્શાવાયું છે. ફરિયાદીએ
ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓના નામ સાથેની
યાદી સામેલ કરી ત્વરીત તપાસની
માંગ કરી છે. તેણે પોતાને મારવાની
ધમકી પણ મળતી હોવાનું જણાવ્યું છે.

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ
ક્ષેત્રે ખાનગીકરણને પ્રોત્સાહન
આપી રહી છે અને તેના સંદર્ભમાં
રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સેફ્ટી બિલ પણ
લોકસભા અને રાજ્યસભામાં
પસાર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ
બિલના વિરોધમાં ગુજરાત સ્ટેટ રોડ
ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન સહિત અન્ય
રાજ્યોના ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનના
કર્મચારીઓ 30 એપ્રિલના એક
દિવસની માસ સીએલ પર જશે.
આ અંગે એસટી યુનિનયના
અગ્રણી ધીરેન્દ્રસિંહ સોલંકીએ

યુનિ.એ પ્રો. ઝાલાને ડિસમિસ કરતો પત્ર લખ્યો
ઝાલાને 12 દિવસમાં જવાબ
આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે

કલેકટર, ડીઇઓ સહિત શિક્ષણ
વિભાગ સમક્ષ કરાયેલી ફરિયાદમાં
મહિલા ફરિયાદી ઉપાસના ત્રિવેદીએ
જણાવ્યું છેકે રાણીપ ખાતેની
નવજ્યોત વિદ્યાલયમાં ધો.9માં
24 વિદ્યાર્થીઓ ભૂતિયા હોવાનું
નામજોગ ફરિયાદમાં દર્શાવાયું છે.

ટોમી પટેલ સટ્ટા કાંડ: વધુ કેટલાક
પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ થશે

સેક્ટર4 પાસેથી
ચેનક્રાસ્નેચિં
ગ
ઇમ રિપોર્ટર . અમદાવાદ

તાકીદ કરી હોવાનું કુલપતિ ડો.એમ.એન.પટેલે
જણાવ્યું છે.
ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આવેલા સમાજ
વિદ્યાભવનના પોલિટિકલ સાયન્સ વિભાગના
વડા પ્રો. ડો સરમણ ઝાલાએ થોડાક મહિનાઓ
પહેલા તેમના જ ભવનમાં ફરજ બજાવતાં ત્રણ
મહિલા પ્રોફેસરોને અશ્લીલ પત્ર લખીને તેમની
માનસિક સતામણી કરી હતી. આ બાબતે મહિલા
પ્રોફેસરોએ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન, ગુજરાત
યુનિવર્સિટીની ડબ્લ્યૂડીસી સહિતની જગ્યાઓ પર
ફરિયાદ કરી હતી.

અધિક કલેકટર ખાતરી આપતાં જણાવ્યું હતું કે ડીઇઓ કક્ષા સાથે જરૂર
પડશે તો કલેકટર કચેરી દ્વારા તપાસ કરાવાશે. જિલ્લા ડીઇઓ એમ.આઇ.
જોશીએ ફરિયાદ મળી હોવાનું સ્વીકારી, ત્વરિત તપાસની ખાતરી આપી હતી.

30મી એપ્રિલે તમામ ટ્રાન્સપોર્ટ
કર્મભાસ્કર
ચારીઓ
માસ CL પર ઉતરશે
ન્યૂઝ. અમદાવાદ

અશ્લીલ પત્રકાંડ|નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ પી.જે. ઘોળકિયા તપાસ પંચનું આરોપો સાબિત થયાનું તારણ નિર્ણયનગર
એજ્યુકેશન રિપોર્ટર. અમદાવાદ
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જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં એસટી
નિગમના ત્રણેય માન્ય યુનિયનો
એસટી કર્મચારી મહામંડળ,
ભારતીય મઝદૂર સંઘ અને એસટી
વર્કસ ફેડરેશન દ્વારા સંયુક્તરીતે
નિગમના અધિકારીઓને સ્ટ્રાઈક
નોટિસ અપાઇ છે. કેન્દ્ર સરકારના
રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સેફ્ટી બિલનો વિરોધ
કરવાની સાથે ગુજરાત એસટી
નિગમ દ્વારા ફિક્સ પગારના
કર્મચારીઓને કાયમી કરવાની સાથે
સરકારી કર્મચારીઓની જેમ તેમને
પણ ગત ઓક્ટોબરથી પગાર વધારો
આપવા સહિતની માંગણી કરાશે.

ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ

મુખ્યમંત્રી સાથેની આ મીટિંગના
કારણે આગામી દિવસોમાં આ સટ્ટાહવાલા કૌભાંડમાં ગુજરાત પોલીસના
વધુ કેટલાક અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ થઇ
શકે છે. સાથે પોલીસ અધિકારીઓની
ધરપકડ પણ થાય તો નવાઇ નહીં
આ હવાલા કાંડના આરોપી ટોમી
પટેલ અને કિરણ સાથે સાંઠગાંઠ
ધરાવતા ગાંધીનગર જિલ્લા એઓજી
પીઆઈ જયેશ બ્રહ્મભટ્ટ તેમજ
વડોદરા ગ્રામ્ય એલસીબી પીઆઈ
એ.એમ.સૈયદ તેમજ ત્રણ પોલીસ
કોન્સ્ટેબલને રાજ્ય પોલીસ વડાએ
સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે.

