અરાઉન્ડ ધ િસટી

ભૂરા મૂંજા દ્વારા ગેરકાયદે
માઇનિંગ સામે રિપોર્ટ કરો

અમદાવાદ: પોરબંદરના ભુરા મુંજા
ઓડેદરા દ્વારા કથિત રીતે થઇ
રહેલા ગેરકાયદે માઇનિંગના કેસમાં
પોરબંદર કલેક્ટરને તપાસ કરીને
ત્રણ મહિનામાં રિપોર્ટ કરવા હાઇકોર્ટે
આદેશ આપ્યો હતો. હાજા ઓડેદરા
નામના પિટિશનરે હાઇકોર્ટમાં
પિટિશન કરીને રજૂઆત કરી હતી
કે, મોચા ગામમાં ભૂરા મુંજા દ્વારા
ગૌચરની જમીન ઉપર ગેરકાયદે
માઇનિંગ કરાય છે. આ બાબતે
હાઇકોર્ટે જમીનમાં માઇનિંગની લીઝ
નહી આપવા આદેશ કર્યો હતો.

ધારાસભ્ય શૈલષે પરમાર
બાબતે ચુકાદો અનામત

અમદાવાદ: કોંગ્સ
રે ના ધારાસભ્ય
શૈલષે પરમાર દ્વારા પોતાની જાતિનું
ખોટું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરીને ચુટં ણી
લડવામાં આવી હોવાના બાબતે
કરાયેલી જાહેરહિતની અરજી બાબતે
હાઇકોર્ટે સુનાવણી પૂર્ણ કરીને
ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. પરમાર
મારવાડી વણકર ના હોવા છતાં
તેનંુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરીને ચૂટં ણીમાં
ઉમેદવારી નોંધાવી હતી અને જીતી
ગયા હતા. આથી એડવોકેટ રત્ના
વોરાએ પિટિશન કરીને ઉમેદવારી
રદ્દ કરવાની દાદ માગી હતી.

સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી
ઘરફોડ ચોર ફરાર

૧.૦૮ કરોડ લૂંટ કેસમાં રાજનની હત્યા બદલ બોટાદ પોલીસે ત્રણ વિરદ્ધ
ુ ગન
ુ ો નોંધ્યો: રાજનને રફિક, નોમાન અને ઘનશ્યામે મળીને માર્યાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ

રફિકે ત્રણ દિવસ પહેલા હત્યાનો પ્લાન ઘડયો હતો!
-નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

કૃષ્ણનગરમાંથી શુક્રવારે રાત્રે થયેલી
૧.૦૮ કરોડ રૂપિયાની કેશ વાન લૂંટી જવાના
કેસમાં નવો ઘટસ્ફોટ થયો છે. રવિ ચૌધરીની
હત્યા માટે રફિક ત્રણ દિવસ પહેલા જ ગઢડા
જઈને હત્યાની જગ્યા પણ નક્કી કરી આવ્યો
હતો..! જો કે રવિ ભાગી નીકળ્યો અને
હત્યા રાજનની થઈ. ગઢડા પોલીસે નોંધલે ી
હત્યાની ફરિયાદમાં આરોપી તરીકે નોમાન
રાજપૂત, રફિક ઉર્ફ મુન્નો કાઠિયાવાડી અને જે
ઘનશ્યામ નામના વ્યક્તિના ખતે રમાં બેસીને
આરોપીઓએ દારૂ પીધો હતો તે ખેતરના
માલિક ઘનશ્યામને પણ પોલીસે હત્યાના
કેસમાં આરોપી બનાવ્યો છે. અમદાવાદ
ક્રાઈમ બ્રાન્ચ લૂંટ કેસની તપાસ કરી રહી
છે, જ્યારે બોટાદ એલ.સી.બી.એ રાજનની
હત્યાના કેસની તપાસ શરૂ કરી છે અને ટૂંક
સમયમાં બોટાદ પોલીસ અમદાવાદ ક્રાઈમ
બ્રાન્ચ આવી રવિ ચૌધરીની પૂછપરછ કરે તેમ
સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું.

બોટાદ જિલ્લા પોલીસના જણાવ્યાનસુ ાર,
ફરિયાદ હિમાંશુ ઉર્ફ રાજન મારવાડીના ભાઈ
તરૂણ બાગડીએ નોંધાવી છે. તરૂણે ફરિયાદમાં
આક્ષેપ કર્યો છે કે, તેનો ભાઈ લગ્નમાં જવાનું
કહી નીકળ્યા બાદ ગુમ હતો. બીજા દિવસે
તેને જાણવા મળ્યું કે, તેના ભાઈનું નામ
કૃષ્ણનગરમાંથી થયેલી ૧.૦૮
કરોડ રૂપિયાની લૂંટમાં
આવ્યું છે. પરિવાર પણ
પોલીસની જમે રાજનને
શોધી રહ્યો હતો ત્યારે
સોમવારે જાણવા મળ્યું કે,
રાજનની લાશ ગઢડા પાસે
મળી છે. જથે ી તરૂણે ક્રાઈમ
બ્રાન્ચમાં પકડાયેલા રવિ ચૌધરીની
મુલાકાત કરી હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની કસ્ટડીમાં
રહેલા રવિ ચૌધરીએ કેફિયત આપી હતી કે,
તે, રાજન, નોમાન અને રફિક લૂંટ કરીને
એક કારમાં ભાગ્યા હતા. કારમાં રફિકે કોઈને
ફોન કરીને કહ્યું હતું કે, અમે તમારી વાડી
પર આવી રહ્યાં છે. રાતે ૨ વાગ્યે ગઢડા પાસે

ચાંદખેડામાં તસ્કરો 40
હજારની મતા ચોરી ગયા

અમદાવાદ: ચાંદખેડા કરિશ્મા
એવન્યુમાં રહેતા રમણભાઇ
તરસીભાઇએ ચાંદખેડા પોલીસ મથકે
ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેમના ઘરે
ત્રાટકેલા તસ્કરો ઘરનું તાળું તોડી
દાગીના અને રોકડ મળી ૪૦ હજારની
મતા ચોરી ગયા હતા.

રાજનના
ભાઈ તરુણની
ફરિયાદના આધારે
બોટાદ LCBએ
તપાસ આરંભી

તવે ી શંકાથી રવિ ત્યાંથી ભાગી નીકળ્યો.
બોટાદ પોલીસે આ ફરિયાદ આધારે
નોમાન, રફિક અને ઘનશ્યામ વિરુદ્ધ ગુનો
નોંધી તપાસ જિલ્લાની લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને
સોંપી છે. બોટાદ એલ.સી.બી ટૂંક સમયમાં
રવિનું નિવદે ન નોંધવા અમદાવાદ ક્રાઈમ
બ્રાન્ચ આવશે તેમ સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું.
બોટાદ જિલ્લા પોલીસના સૂત્રોએ ઉમેર્યું
હતું કે, એક બાતમી એવી પણ મળી છે કે,
રવિએ લૂંટનો શુક્રવારે પ્લાન કર્યો હતો. જો કે
નોમાન અને રફિકે તો લૂંટ થયા બાદ રવિની
હત્યાનો પણ પ્લાન ઘડી કાઢ્યો હતો. હત્યાના
પ્લાનને અંજામ આપવા રફિક લૂંટના ત્રણ
દિવસ પહેલા જ બોટાદ આવ્યો હતો અને
ઘનશ્યામને મળીને તને ી વાડી તથા ત્યાંથી
ત્રણ કિ.મી. દૂર આવલે ી અવાવરૂ જગ્યા
પણ નક્કી કરી ગયો હતો. જો કે હત્યા માટે
હુમલો કરતા જ રવિ ભાગી ગયો અને રાજન
હાથમાં આવી જતા તને ે રહેંસી નાંખ્યો હતો.
આ મુદ્દે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પણ તપાસ
શરૂ કરી છે.

‘કારમાંથી ઓઈલ ટપકે છે’ કહ્યું ને...

પહેલવાન નામનો
શખ્સ કોણ?

સૂત્રોનું કહેવંુ છે કે, જ્યારે
રફિક અને નોમાન ઘનશ્યામની
વાડીથી રવિ અને રાજનને
પોતાની કારમાં બેસાડીને
નીકળ્યા ત્યારે નોમાને રફિકને
કહ્યું હતું કે, તું કહેતો હોય તો
‘પહેલવાન’ને પણ બોલાવી
લઉં? ૧.૦૮ કરોડની લૂટં થઈ
તે દિવસથી જેમ જેમ દિવસ
પસાર થઈ રહ્યાં છે તેમ તેમ
એક એક આરોપી વધી રહ્યો
છે. પહેલા રવિ ચૌધરી, પછી
નોમાન, રફિક અને રાજનનું
નામ આવ્યું. ત્યાર બાદ બોટાદ
પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તેમાં
વધુ એક આરોપી ઘનશ્યામને
ઉમેર્યો અને હવે પહેલવાન. આ
પહેલવાન પણ આ ષડયંત્રથી
માહિતાગર હતો કે કેમ તે અંગે
પણ પોલીસ તપાસ શરૂ કરી છે.

પૂરન
્વ ી રોનક છીનવાઈ

5 મિનિટમાં સોનાના કડાં
અને ~ 1.80 લાખની ચોરી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ પ્રા.લિ.ના જડતર
કરવા આવેલા અને તૈયાર થયેલા કડાં
સી.જી. રોડ ઉપર પોલીસે સાથે લીધા હતા. ઓમપ્રકાશભાઈ
CCTV કેમરે ા લગાવીને ચોરી, કારમાં સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા પહોંચ્યા
ઉઠાંતરી કે લૂંટ અટકાવવા પ્રયાસો હતા અને પ્રશાંતભાઈને પૈસા લઈ
શરૂ કર્યા છે. છતાં, સોનીની જવા ફોન કર્યો હતો. રાત્રે ૮ વાગ્યાના
કારમાંથી સોનાના 18 કડાં અને ~ અરસામાં પ્રશાંતભાઈના માણસની
1.80 લાખની મતા ભરલે ી બગ
ે રાહ જોતાં ઓમપ્રકાશભાઈ બને ્ક
નજર ચૂકવી પાંચ મિનિટમાં ચોરી પાસે ઊભા હતા. એક છોકરાએ
જવાઈ હતી.નિર્ણયનગર પાસે રહેતા આવીને કહ્યું હતું કે, ‘તમારી કારના
ઓમપ્રકાશ નાથુરામ સોની સોનાના આગળના ભાગથે ી ઓઈલ ટપકે
વપે ારીઓના દાગીનામાં નંગ ફીટ છે.’ તેની વાત ન સાંભળતા બીજા
કરવાનું જડતરનું કામકાજ કરે છે. તા. શખ્સે પણ આવીને આ વાત કરી
૧૪ના સાંજે રાજસ્થાનના બાડમરે માં હતી. ઓમપ્રકાશે નીચે ઉતરી બોનેટ
રહેતા મિત્ર લલિત સીંધીએ સ્વસ્તિક ખોલીને ચેક કર્યું હતું. ઓઈલ લિકેજ
ચાર રસ્તા પાસે પ્રશાંતભાઈને ~ નહોતું પણ કોઈએ જાળીમાં ઓઈલ
૧,૮૦ લાખનું પમે ને ્ટ આપી દવે ાની છાંટ્યાનું જણાયું હતું. એવામાં જ
વાત કરી હતી.
છોકરો પૈસા લેવા આવતાં ~ ૧.૮૦
સી.જી. રોડ ઉપર જવાના હોવાથી લાખ અને સોનાના ૧૮ કડાં સાથેની
ઓમપ્રકાશે સુપર મોલમાં આશાપુર બેગ ચોરાઈ ગઈ હતી.

બબ
ે ી નિર્ભયા કેસનો 28મીએ ચકુ ાદો
મહત્ત્વના કેસમાં માતા-પિતા,
પંચો જ હોસ્ટાઇલ થયા

સોલામાં ધૂળટે ીએ
બાળકીના ગુપ્તાંગમાં
સિક્યુરિટી ગાર્ડે સળિયો
ભોંકી દીધો હતો

n

આ કેસમાં માતાએ ૩૦ સપ્ટે.ના
રોજ એવી જુબાની આપી હતી કે,
ક્યારે ઘટના બની તે દિવસ યાદ
નથી. પરંતુ ધૂળટે ી હતી. તે દિવસે
હું શાક લેવા ગઇ હતી અને પરત
આવી ત્યારે દીકરીને ગુપ્તાંગમાંથી
લોહી નીકળતું હતું. પરંતુ તે પડી
ગઇ હોવાથી લોહી નીકળતું હતું.
આ ઉપરાંત પિતાએ પણ ફરિયાદ
કરતા વિપરીત જુબાની આપતા
સરકારી વકીલ સહિતના પક્ષકારો
ચોંકી ઊઠ્યા હતા.

--
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સોલા બ્રિજ પાસે કેમ્બે હોટેલની સામે
કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ ઉપર સિક્યુરિટી ગાર્ડ
તરીકે ફરજ બજાવતા કૌશલ અનિલસિંગ
ચૌહાણે(25)(યુપી) મજૂર દંપતીની છ
વર્ષની બાળકી પર ધૂળેટીના દિવસે દુષ્કર્મ

આચર્યું હતુ.ં ત્યારબાદ હેવાન બનેલા
ગાર્ડે બાળકીના ગુપ્તાંગમાં લોખંડનો
સળિયો ભોંકી દીધો હતો. આ કેસમાં
પોલીસે આરોપીને ધરપકડ કરી તપાસ
કરી હતી. જેમાં જે જગ્યાએ કિશોરી સાથે
દુષ્કર્મ થયું હતું તે જગ્યાએ માટીમાંથી
લોહી મળ્યું હતું ઉપરાંત ગુપ્તાંગમાં
ભોંકેલો સળિયો મળી આવ્યો હતો જેમાં
લોહીના ડાઘા હતા. તે સળિયો પોલીસે
એફએસએલમાં મોકલી આપ્યો છે જેનો
રિપોર્ટ મેચ થતો આવ્યો હતો. આ કેસમાં
૧૪ સાક્ષી તપાસી અને દસ્તાવેજી પુરાવા
રજૂ કરી સરકારી વકીલ જે.સી.પટેલે કોર્ટને
જણાવ્યું હતું કે, ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે,
આવા આરોપીને સમાજમાં ખુલ્લો મુકાય
તો બાળકીઓનો જીવ જોખમમાં મુકાય
તેવંુ છે ત્યારે સમાજમાં દાખલો બેસે તેવી
આરોપીને સજા થવી જોઇએ તેથી આવા
ગુનગ
ે ારોમાં કાયદાનો ભય રહે.

અનામત બઠે ક પર
ઉમેદવાર વિજતે ા બાદ
વિવાદ: વધુ 8 ફરિયાદ

--

ઘનશ્યામભાઈ નામના શખ્સની વાડીએ
પહોંચ્યાં. ત્યાં જમ્યા બાદ નોમાન અને
રફિક વાડીના માલિક ઘનશ્યામભાઈ સાથે
એક ખૂણામાં જઈને વાત કરતા તેને શંકા
ગઈ હતી. રાજન દૂર બેઠો હતો ત્યારે રવિ
આ ગુપચુપ વાતો કરી રહેલો નોમાન
અને રફિક પાસે પહોંચ્યો ત્યારે
તને ે સાંભળવા મળ્યું કે,
રૂપિયામાંથી રાજન પણ
ભાગ માંગે છે તને ે પુરો
કરી નાંખવો પડશે. રવિને
શંકા ગઈ કે કંઈ બીજુ
રંધાઈ રહ્યું છે. થોડીવાર બાદ
રફિકે કહ્યું કે, આપણે અહીંથી
જગ્યા બદલી નાંખવી પડશે. જેથી
ચારેય ફરી કારમાં બેઠા અને વાડીનો માલિક
ઘનશ્યામ આગળ બાઈક લઈને નીકળ્યો.
ત્રણેક કિલોમિટર દૂર એક અવાવરૂ જગ્યામાં
ગાડી ઊભી રાખીને નોમાન તથા રફિક
રાજન પર ચપ્પા જેવા તીક્ષ્ણ હથિયારથી તૂટી
પડ્યાં. આ બન્ને પોતાની પણ હત્યા કરશે
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કોર્પોરશ
ે નની ચૂંટણીમાં અનામત
બઠે ક પરથી ચૂંટણી લડ્યા હોય અને સૌથી
વધુ વોટ લાવી વિજેતા બન્યા હોય તેવા વધુ
આઠ વોર્ડમાં વિવાદ શરૂ થયો છે.આ મામલે
આઠ વોર્ડના ઉમેદવારોએ સ્મોલ કોઝ કોર્ટમાં
અરજી કરી હતી. જેમાં મ્યુનિ. કોર્પેરશ
ે ન દ્વારા
જવાબ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, ચૂંટણી
પંચે હજુ જવાબ રજૂ ન કરતા કોર્ટે આ મામલે
કોર્ટે ૧૭મીએ ચૂંટણી પંચને જવાબ રજૂ કરવા
આદશ
ે કર્યો છે.
ચાંદખડે ા અને સરખેજ વોર્ડમાં અનામત
બઠે ક પરથી સૌથી વધુ વોટ લઇ અનામત
ઉમેદવાર જીત્યા હોવાથી તઓ
ે ને જનરલ
કેટેગરીમાં ગણી વધુ એક અનામત
ઉમદે વારને જીતલે ા જાહેર કરવા અરજી
કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આવા જ મામલે
ઓઢવ, ગોતા, ખાડિયા, વસ્ત્રાલ, ચાંદખડે ા,
સરસપુર-રખીયા, સાબરમતી અને અસારવા
વોર્ડમાંથી પણ આવી જ અરજી કોર્ટમાં
કરવામાં આવી છે. જેમાં ઉમેદવારોએ એવી
રજૂઆત કરી છે કે, તમામ વોર્ડમાં અનામત
ઉમદે વાર સૌથી વધુ વોટ સાથે જીત્યા છે. જથે ી
ચૂંટણીના નિયમ મુજબ તેઓને વોર્ડના સૌથી
વધુ વોટ મળતા તેઓ જનરલ કેટેગરીમાં જાય

બદરૂદ્દીન શેખ સામેની
ફરિયાદમાં સમન્સની
બજવણી ન થઇ

બહેરામપુરામાં એનસીપી (નેશનલ
કોંગ્સ
રે પાર્ટી)ના ઉમેદવાર હબીબ
શેખે સ્મોલ કોઝ કોર્ટમાં બદરૂદ્દીન
શેખ સામે આચારસહિતાનો ભંગ
કર્યો હોવાની ફરિયાદ કરી હતી.
જેમાં કોર્ટે ચૂટં ણી પંચને નોટિસ
પાઠવી હતી. જો કે, કોઇ કારણસર
નોટિસની બજવણી થઇ ન હતી.
જેથી કોર્ટે આ મામલે વધુ સુનાવણી
૧૭મી પર મુલતવી રાખી છે.
અને તમે ની જગ્યાએ તને ા પછી અનામત
ઉમદે વારમાં જે સૌથી વધુ વોટ લાવ્યો હોય
તને ે ચાન્સ મળે. પરંતુ તને ંુ પાલન કરવામાં
આવ્યું નથી. આ મામલે કોર્ટે ચૂંટણી પંચ,
કોર્પોરશ
ે ન સહિત તમામ પક્ષકારોને નોટિસ
પાઠવી જથે ી આજે કોર્પોરશ
ે ને કોર્ટમાં એવો
જવાબ રજૂ કર્યો હતો કે, ચૂંટણી પંચ જે
નિર્દેષ આપે તને ા અમલીકરણનું કામ અમારે
કરવાનું હતું તે અમે કર્યું છે. આ મામલે ચૂંટણી
પંચે તથા જીતલે ા ઉમદે વારે જવાબ રજૂ કર્યો
ન હતો. જથે ી કોર્ટે આ અંગે વધુ સુનાવણી
૧૭મી પર મુલતવી રાખી છે.

રવિ ચૌધરીની આખરે લૂંટ કેસમાં ધરપકડ

કૃષ્ણનગરમાંથી ૧.૦૮ કરોડ રૂપિયાની રોકડ ભરેલી કેશ
વાન લઇ ભાગી જવાના પ્રકરણમાં રવિ ચૌધરીના ટ્રાન્સફર
વોરંટ એડિશનલ ચીફ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ આરઝુ આર.
તાપિયાવાલાએ મંજરૂ કર્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચે
રવિની પહેલા હથિયાર કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. જે અંગે
રિમાન્ડ પુરા થતા તેને મેટ્રોકોર્ટ ૧૮માં રજૂ કરી ટ્રાન્સફર
વોરંટની માગણી કરી હતી. જેથી હવે રવિને બુધવારે મેટ્રોકોર્ટમાં
રિમાન્ડ માટે રજૂ કરવામાં આવશે. આ કેસની તપાસ અમદાવાદ
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર વી.જે રાઠોડ ચલાવી રહ્યાં
છે. ૧.૦૮ કરોડ લૂટં પ્રકરણમાં રવિ હાજર થયો હતો. તે સમયે
તેની પાસેથી એક ગેરકાયદે રીતે રાખેલી દેશી પિસ્તોલ મળી
આવી હતી. જેથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે હથિયાર રાખવા અંગનો ગુનો
નોંધી તેની ધરપકડ કરી હતી. આ જ કેસમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે
રવિના એક દિવસના રિમાન્ડ પણ મેળવ્યા હતા.
બીજી તરફ આજે રિમાન્ડ પુરા થતા રવિને
કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. લૂટં પ્રકરણમાં
ફરિયાદ કૃષ્ણનગર પોલીસ મથકમાં થયા બાદ
તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કરતી હોવાથી તેના તે
કેસમાં ટ્રાન્સફર વોરંટ મેળવવા ક્રાઇમ
બ્રાન્ચના પીએસઆઇ વી.કે.ખાંટે
અરજી કરી હતી.

રવિ પૂજારી સામે ફરિયાદ નોંધાવી
પરેશ પટેલ પસ્તાય તેવી સ્થિતિ

‘ડોન’ સામે રક્ષણ માટે
બિલ્ડરે પોલીસને મહિને
~ 1 લાખ ચૂકવવા પડે!

--

અમદાવાદ: સેન્ટ્રલ જેલમાંથી
સારવાર માટે લવાયેલો ઘરફોડ ચોર
હાકિમસિંગ ઉર્ફ કાળીયો કુશ્વાહ
જાપ્તા પોલીસને થાપ આપી નાસી
છૂટ્યો હતો. શાહીબાગના પી.આઈ
જતીન પ્રજાપતિએ જણાવ્યં હતું કે,
જાપ્તા પોલીસ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી
તપાસ શરૂ કરી છે.

ધૂળેટીના દિવસે સોલામાં 6
વર્ષની બાળકી પર થયેલા દુષ્કર્મના
કેસમાં બન્ને પક્ષો તરફે દલીલો પૂર્ણ થઇ
ચૂકી છે. જથે ી સ્પે. કોર્ટના જજ જી.એન.
રણાએ આ મામલે ૨૮મી ડિસે.ના રોજ
ચુકાદો જાહેર કરવાનો આદેશ કર્યો છે.
ત્યારે આરોપીને સજા જ થવી જોઇએ
તવે ી દલીલ કરતા સરકારી વકીલે કોર્ટને
જણાવ્યું હતું કે, આરોપીએ જે સળિયો
બાળકીના ગુપ્તાંગમાં ભોંકી દીધો હતો
તને ંુ બ્લડ ગ્પરૂ બાળકી સાથે મેચ થાય છે
તથે ી ગુનો પુરવાર થાય છે.
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શહેરના પૂર્વ વિસ્તારની કાયાપલટ કરવા માટે મ્યુનિસિપલ તંત્રએ અનેક પ્રયાસો કર્યા છે આ માટે નરોડા
ખારીકટ કેનાલની સફાઈ કરી તેની પાસેની જગ્યામાં આધુનિક ગાર્ડન તેમજ ફુવારાઓ ગોઠવાયા હતા જેથી
આ વિસ્તારના લોકો પણ આ સગવડનો લાભ લઇ રહ્યા હતા પરંતુ આ ખારીકટ કેનાલના અમુક વિસ્તારોમાં
કચરો અને ગંદુ પાણી ઠલાવાતા કેનાલ હવે સુએઝ નિકાલની કેનાલ બની ગઈ છે પરિણામે પાસે રહેનારાઓને
રહેવંુ પણ મુશ્કેલ થઇ રહ્યું છે.					
તસવીર શૈલષે સોલંકી

એક તરફી પ્રેમીએ મહિલા અને
તને ી દીકરી પર એસિડ છાંટું્ય

IIT-Gના 3 પ્રોફેસરની
રામાનુજન ફેલોશિપ
માટે પસંદગી

એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ એક
શખ્સે અમરાઈવાડીમાં રહેતી એક મહિલા
અને તેની નવ વર્ષની દીકરી પર એસિડ
જેવંુ જ્વલનશીલ પ્રવાહી છાંટતા બન્ને
ગંભીર રીતે દાઝ્યાં હતા. આંચકારૂપ
બાબત એ છે કે, બન્ને રાત્રે સૂઈ રહ્યા
હતા ત્યારે આરોપીએ બારીમાંથી એસિડ
છાંટ્યું હતું. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ
કરી પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
અમરાઈવાડી પોસ્ટ ઓફિસ નજીક
આવલે ા મહાવીરનગરમાં રહેતા ૩૧
વર્ષિય રાધાબહેન આગડેએ ફરિયાદ
નોંધાવી હતી કે, તે અગાઉ ન્યૂ કોટન પાસે
ભાજીપાંઉની લારી પર કામ કરતા હતા
ત્યારે જયેશ ઝાલા પણ સાથે કામ કરતો

લોકોપયોગી સંશોધન
હેતુથી અપાતી રામાનુજન
ફેલોશિપ ૨૦૧૫ માટે કેન્દ્ર
સરકારના વિજ્ઞાન અને
ટેક્નોલોજી મંત્રાલયે આઈઆઈટી
ગાંધીનગરના ત્રણ પ્રોફેસરની
પસંદગી કરી છે. આ પ્રોફેસર્સમાં
અર્ણબ દત્તા અને સૌમ્યકાંતિ
ખટુઆ કેમિસ્ટ્રી વિષયના છે, જ્યારે
વિરુપાક્ષી સોપ્પિના બાયોલોજિકલ
એન્જિનિયરિંગ વિષયના છે. પાંચ
વર્ષની આ ફેલોશિપ અંતર્ગત દરેક
પ્રોફેસરને મહિને રૂ. ૮૫,૦૦૦
અને દર વર્ષે રૂ. ૭ લાખની રિસર્ચ
ગ્રાન્ટ મળશે.
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હોય પરિચય થયો હતો અને જયેશની
ઘરે અવરજવર શરૂ થઈ હતી. થોડા સમય
અગાઉ આરોપી જયેશે રાધાબહેનના
પતિ રાજુભાઈને મારમારી ઘરથે ી ભગાડી
દીધો હતો અને રાધાબહેનને તને ી સાથે
સંબંધ રાખવા દબાણ શરૂ કર્યું હતું.
રાધાબહેન તને ી માંગને વશ થતા ન
હોય તે ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો. શનિવારે
રાત્રે રાધાબહેન તમે ની નવ વર્ષની દીકરી
રાજલક્ષ્મી સાથે ઘરમાં સૂતા હતા ત્યારે
આરોપી જયેશ બારીમાંથી એસિડ જવે ંુ
જ્વલનશીલ પ્રવાહી માતા-પુત્રી પર
છાંટતા બન્ને દાઝ્યા હતા. રાજલક્ષ્મીને
ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડાઈ
છે.બીજી તરફ અમરાઈવાડી પોલીસે
ગુનો નોંધી જયેશની ધરપકડ કરી તપાસ
શરૂ કરી છે.
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પાલડીના બિલ્ડર પરશ
ે પટેલને
‘ડોન’ રવિ પૂજારીએ ખંડણી માગીને ધમકી
આપ્યાની ઘટનામાં નવો વળાંક આવ્યો
છે. ડોન રવિ પૂજારી સામે પોલીસનું રક્ષણ
મળે વવું બિલ્ડરને મોંઘંુ પડે તમે છે. પોલીસ
સૂત્રોમાં ચર્ચ મુજબ, બિલ્ડરે પોલીસ રક્ષણ
જોઈતું હોય તો મહિને ~ ૧ લાખ ચૂકવવા
પડે તમે છે. મતલબ, ચર્ચાસ્પદ કેસમાં
તથ્યો સ્પષ્ટ નહીં કરી શકતી પોલીસ પૈસા
વસૂલ્યા સિવાય બિલ્ડરને રક્ષણ આપવાના
મૂડમાં જણાતી નથી.
ફરિયાદ નોંધાવાયા પછી પણ
બિલ્ડર પરેશ પટેલના મોબાઈલ ફોન
અને ઓફિસના નંબર ઉપર જુદા જુદા
દશ
ે ના નંબર ઉપરથી ફોન આવી રહ્યાં
છે. સ્વાભાવિક ડરથી બિલ્ડર આ ફોન
ઉઠાવતાં નથી. પરંત,ુ પોલીસ માને
છે કે ફોન ઉઠાવીને રેકોર્ડિંગ કરવામાં
આવે તો ‘ડોન’ કે અન્ય આરોપી વિરૂદ્ધ
મજબૂત પૂરાવો ઊભો થઈ શકે છે. જો કે,
બિલ્ડરને સુરક્ષાનો અહેસાસ થાય તે માટે
પોલીસની સુરક્ષા મળવી જોઈએ તવે ી ચર્ચા
બિલ્ડર લોબીમાં વગ
ે વાન બની છે. તો,
પોલીસ સૂત્રો ચર્ચે છે કે પોલીસનું રક્ષણ
જોઈતું હોય તો ૮-૮ કલાકની ડ્ટયુ ીમાં
૩ શિફ્ટમાં પોલીસ મુકવામાં આવે અને
મહિને દિવસે ‘પઈે ડ સિક્યુરિટી’ માટે
બિલ્ડરને એકા’દ લાખ જવે ો ખર્ચ થાય
તેમ છે. બિલ્ડર લોબીમાં આક્રોશ છે
કે, આરોપી તો દૂર ફોન કરનાર કોણ
છે? તે શોધવામાં નિષ્ફળ પોલીસ એક
નાગરિકને રક્ષણ આપવામાં પણ પૈસા
વસૂલવાની વિચારણા કરે તો સુરક્ષાનો
અહેસાસ ક્યાંથી થાય?

ખરેખર રવિ પૂજારીએ
ફોન કર્યા? ક્રાઈમ
બ્રાન્ચ રહસ્ય ખોલી શકે

રવિ પૂજારીનું ગુજરાતમાં નેટવર્ક
નથી જ તેવો દાવો કરતાં પોલીસ
સૂત્રો ચર્ચે છે
કે, ખરેખર
‘ડોન’ રવિ
પૂજારીએ
ધમકીભર્યા
ફોન કર્યા
હોય તો
બે મહીના
સુધી વાતચીત ન કરે. પહેલા બે
ફોનમાં વાત કરવામાં આવી તેનંુ
રિએક્શન ‘ડોન’ આપ્યા વગર
ન રહે. આ સંજોગોમાં મેજીક
કાર્ડ કે VOIPથી ફોન કરનાર
વ્યક્તિ રવિ પુજારી હોવાની
સંભાવનાઓ ઓછી જણાય છે.
આમ છતાં, ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો
સાયબર સેલ જ IP એડ્રેસ
મેળવીને ફોન કરનારનું રહસ્ય
ખોલી શકે છે.

