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તસ્કરો સીસીટીવી ્ેકમરેા 
પણ ચોરી ગયા
અમદાવાદઃ રખિયાલસ્થિત ગુજરાત 
બોટખલંગ ચાર ર્તા પાસેના 
જગનનાથિ એ્ટટેટમાં ખિવકૃપા નામે 
દકુાન ધરાવતા મુકેિભાઇ દવેજીભાઇ 
ચૌધરીએ રખિયાલ પોલીસ મથિકે 
ફરરયાદ નોંધાવી છટે કે તમેની 
દકુાનમાં ત્ાટકેલા ત્કરો દરવાજો 
તોડી સીસીટીવી કેમેરા અન ેરોકડ 
૮૦ હજાર મળીન ેકુલ ૯૮ હજારની 
મતાની ચોરી કરી ગયા છટે.  

ગોમતીપરુની તરૂણીના 
અપહરણથી પોલીસ દોડતી
અમદાવાદઃ ગોમતીપરુમાં રહટેતા 
પરરવાર ેગોમતીપરુ પોલીસ મથિકે 
ફરરયાદ નોંધાવી હતી કે, તરૂણ 
વયની તમેની પતુ્ીનું કોઇ અપહરણ 
કરી ગયું છટે. જેમની ફરરયાદના 
આધાર ેપોલીસે તરૂણીન ેિોધવા માટટે 
ચક્ો ગખતમાન કરી દીધા છટે. જોકે હજુ 
સુધી પોલીસન ેતરૂણીની કોઇ જ ભાળ 
મળી નથિી.

ક્ાઇમબાાંચની ટીમ ેબે 
રીઢા ચોર પ્કડી પાડ્ા
અમદાવાદઃ ક્ાઇમબાંચની ટીમ 
પટે્ોખલંગમાં હતી તયાર ેતમેન ેબાતમી 
મળી હતી કે હરીિ ઉફફે માયલો 
બુચુ રાવળ (રહટે. નહટેરનુગર) તથિા 
ઘનશયામ ઉફફે ભાનભુાઇ બાબુભાઇ 
રાણા (રહટે. માણેકચોક) ચોરીનો 
મુદ્ામાલ લઇન ેમોડી રાતે્ જમાલપરુ 
ફુલબજાર પાસેથિી પસાર થિઇ રહ્ા 
છટે. પોલીસે તરત જ તમેન ેઝડપી લઇ 
તમેની પાસેથિી ચોરીના જીનસ પનેટ 
નંગ ૧૬૧ તથિા લડેીઝ ટોપ કબજે 
લીધા હતા. 

IIT દ્ારા શિક્ષ્કોની 
ગશણત-શવજ્ાન વ્ક્કિોપ
અમદાવાદ: અમદાવાદ અને 
ગાંધીનગર ખજલલાના ૧૦૦થિી વધુ 
ખિક્ષકો ૫ અન ે૬ ફેબુઆરીએ 
ઇસનડયન ઇસન્ટટુ્ટ ઓફ 
ટટેકનોલોજી-ગાંધીનગર દ્ારા 
આયોખજત ગખણત અન ેખવજ્ાનના 
વક્કિોપમાં ભાગ લિેે. આ વક્કિોપમાં 
ખિક્ષકોન ેરોજીીંદી વ્તઓુના ઉપયોગ 
તમેજ રમકડાઓથિી ગખણત અને 
ખવજ્ાનના જટીલ પ્રયોગો અને 
ખસદાંતો િીિવવામાં આવિે. 

અરાઉન્ડ ધ િસટી
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 ‘પૈસા કમાતા હૈ ઔર 
દેતા નહીં હૈ...’ કહીને સસટી પલસ 
મલટીપ્ેકસના ભાગીદાર અસપપિત 
મહેતા ઉપર હુમ્ો કરાયાની ઘટના 
બની છે. સી.જી. રોડ ઉપર સ્વસસતક 
ચાર રસતા પાસે મંગળ્વારે બપોરે ત્રણ 
્વાગયે બને્ી ઘટના પૈસાની ્ેતી-
દેતીમાં બની હો્વાની આશંકા પો્ીસ 
વયકત કરી રહી છે. બેઝબો્ સટીક 
અને ધોકાથી હુમ્ો કરી નાસી ગયે્ા 
શખસોની ભાળ મેળ્વ્વા ન્વરંગપુરા 
પો્ીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

ન્વા ્વાડજની કરૂણા સોસાયટીમા ં
રહેતા અસપપિતભાઈ રજનીભાઈ મહેતા 
સ્વસસતક ચાર રસતા પાસે સચેત 
કોમપ્કેસમાં ્્વકુશ ઈન્ફ્ાસટ્રકચર પ્ા.
સ્. અને સસટીપલસ મલટીપ્ેકસ પ્ા.
સ્. નામની ઓફિસ ધરા્વી કન્સટ્રકશન, 
સથએટર અને શૈક્ષસણક સંસથાઓ 

ચ્ા્વ્વાનો ધંધો કર ેછે. મંગળ્વાર ેબપોરે 
ત્રણેક ્વાગયાના અરસામાં ઓફિસથી 
નીચે ઉતરી અસપપિતભાઈ તેમના સમત્ર 
મસનષભાઈ સોની સાથ ે્વાતચીત કરતા 
હતા. ડ્ાઈ્વર અતુ્ ભાઈ દત્ત કાર ્ ્ેવા 
ગયા હતા. આ સમય ેએક શખસ નજીક 
આવયો હતો અન ે‘કેમ તન ેઅ્વારન્વાર 

જણા્વ્વા છતાં પસૈા આપતો નથી ગાંડુ’ 
કહીને ્ાિો મારી દઈ ઝઘડો કર્વા 
્ાગયો હતો.

‘ગાંડુ શેના પસૈા? શેની ્વાત કર ેછે?’ 
તેમ કહી અસપપિતભાઈએ એ શખસને 
તમાચો મારી દીધો હતો. એ્વામાં 
આજુબાજુમાંથી આ શખસના છ-સાત 
સાગરીતો બેઝબો્ સટીક અને ધોકા 

્ઈન ેઆ્વી ગયા હતા અન ેમાર માર્વા 
્ાગયા હતા. આ ્ ોકો સહન્દીમાં બો્તા 
હતા કે, ‘પસૈા કમાતા હૈ ઔર દતેા નહીં 
હૈ. ખતમ કર ડા્ો.’

આમ કહીને અસપપિતભાઈને હાથ, 
પગ, બા્વડા, પીઠ, સાથળ અન ેકપાળના 
ભાગ ેપણ િટકો માયયો હતો. ડ્ાઈ્વર 
અતુ્ભાઈ અને સમત્ર મસનષભાઈને 
પણ માયાપિ હતા અન ેકારના કાચ પણ 
તોડી નાંખયા હતા. ્ોકો દોડી આ્વતાં 
હુમ્ાખોરો સિેદ રગંની આઈ-૨૦ અને 
ડસટર કારમાં ભાગી ગયા હતા. CEO 
ઉમશેભાઈ પરુોસહતની કારમાં ઈજાગ્રસત 
અસપપિતભાઈને હોસસપટ્ ્ઈ જ્વાયા 
હતા. કોઈ કારણસર હુમ્ો કરાયાની 
િફરયાદ નોંધા્વાઈ છે. 

ન્વરંગપુરા પી.આઈ. આર.્વી. 
દેસાઈએ કહંુ કે, પૈસાની ્ેતીદેતીના 
મામ્ે હુમ્ો થયાની આશંકા છે. 
CCTVના આધાર ેઅન ેસ્વસ્વધ સદશામાં 
્વધ ુતપાસ ચા્ી રહી છે.

‘પસૈા કમાતા હૈ ઔર દતેા નહી ંહૈ..’ 
સસટી પલસના ભાગીદાર ઉપર હુમલો

સ્વસસતિક ચાર રસતિા પાસે બ ેકારમાં આ્ેવલા શખસસોનું ભદેી કારસતિાન

 બેઝબોલ સ્ટીક અન ે
ધોકાનો માર મરાતાં 

અર્પિત મહેતા સરહત બે 
ઘાયલ
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ભર્વાડના પુત્ર સદનેશની 
્ાઈસન્સ્વાળી ફર્વોલ્વર તેના 
સપતરાઈ પાસેથી મળી છે. તપાસ 
અસધકારી PSI ્વાણીયાએ કહંુ 
કે, શાસત્રીનગર સ્વસતારમાં ત્રણ 
શખસો દારૂનો નશો કરે્ ી હા્તમાં 
પકડાયા તમેાંથી સચરાગ પાસેથી 
ફર્વોલ્વર મળી હતી. સચરાગના 
કહે્વા મજુબ આ ફર્વોલ્વર તનેા 
સપતરાઈ સદનશેની હતી. ્ ાઈસન્સ 
નંબરના આધાર ેતપાસ કરતાં આ 
્વાતમાં તથય જણાયું છે. પરતં,ુ 
પોત ે્ાઈસન્સદાર ન હો્વા છતાં 
ફર્વોલ્વર રાખતાં સચરાગ સ્વરદુ્ધ 
આમસપિ એકટ હેઠળ ગનુો નોંધાયો 
છે. સદનશે ભર્વાડન ેપછૂપરછ માટે 
હાજર થ્વા નોફટસ અપાઈ છે. 

ભવાન ભરવાડના 
પતુ્રની રરવોલવર તેના 
શપતરાઈ પાસથેી મળી

અમદાવાદ: મસણનગરની ફકશોરી પર છ શખસોએ શાહઆ્મ પાસે આ્વે્ ી 
સસલ્વર સસપં્ગ હોટ્માં સામસૂહક બળાતકાર ગજુાયયો હતો. તયાર ેઆ પ્કરણમાં 
તપાસ કરનાર અસધકારીએ ત્રણ આરોપીઓના ડીએનએ પ્ોિાઇ્ માટે તમેના 
સેમપ્ ્ ્ેવા માટે કસટડી માંગતી અરજી કરી હતી. જ ેઅરજી સપ.ે કોટટે ગ્રાહ રાખી 
છે અન ેઆરોપીઓના સેમપ્ ્ઇ ૧૫ સદ્વસમાં ફરપોટ્ટ રજ ૂકર્વા તાકીદ કરી 
છે. તપાસ અસધકારીએ સપ.ે કોટ્ટમાં એ્વી અરજી કરી હતી કે, ઝિર સસહત ત્રણ 
આરોપીઓના ડીએનએ પ્ોિાઇ્ મચે કર્વા જરૂરી છે, અગાઉ તમેના સેમપ્ 
્ે્વાયા હતા પરતં ુબ્ડ ખરાબ થઇ ગયું છે, તયાર ેહ્ેવ ન્વા સેમપ્ ્ ્ેવા જરૂરી છે. 

ગેંગ રેપ : આરોપીની ્કસટડીની અરજી ગ્ાહ્ય

સરકાર દ્ારા પયાયાવરણ બચાવવાની મોટી જાહટેરાતો કરવામાં આવતી હોય છટે પણ તનેો અમલ સરકાર 
દ્ારા કરવામાં આવતો નથિી. િહટેરના છટેવાડટે આવલેા િીલજ ગામથિી થિોળ તરફનો ર્તો પહોળા કરવા 
માટટે ર્તાની બાજુમાં આવેલા ઘટાદાર વૃક્ષોનું ખનકંદન કાઢી નાિવામાં આવી રહંુ્ છટે. જો કે તંત્નું કહટેવું 
છટેકે, રોડ-ર્તા પહોળા કરવા માટટે વૃક્ષો કાપવા જરૂરી છટે.   તસવીર શલૈષે સોલંકી

િ્વકાસ માટે વૃક્સોનું િનકંદન
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  ગજુરાત ટેક્ નો્ોસજક્ 
યસુન્વસસપિટી (જીટીય)ુની સથાપના ્વષપિ 
૨૦૦૭-૮માં થઈ હતી. આ સમયમાં 
સ્વદ્ાથીથીનતેાઓ દ્ારા કુ્પસત પર 
હુમ્ાની ઘટના બનતી હો્વાથી 
જીટીયનુા કુ્પસતએ ખાસ સસકયફુરટી 
ગોઠ્વી દીધી હતી. આર્પિયની ્વાત એ 
છે કે, સાત ્વષપિથી એક જ સસકયફુરટી 
એજન્સીન ે કામ સોંપાયું હો્વાથી આ 
કામમાં કરોડોનું કૌભાંડ થયું હો્વાની 
શકયતા સૂત્રો વયકત કરી રહા છે.

સૂત્રો કહે છે જીટીયમુાં અંદાજ ેસાત 
્વષપિથી એક જ સસકયફુરટી એજન્સીને 
કોન્ટ્રાકટ અપાયો છે. સામાન્ય રીતે 
સરકારી સંસથાઓ અન ેયસુન્વસસપિટીઓમાં 
GISF એટ્ે કે ગજુરાત ઇન્ડસટ્રીઝ 
સસકયફુરટી િોસપિન ેકામગીરી સોંપાતી હોય 
છે. પરતં ુજીટીયમુાં આજ ેપણ ખાનગી 
સસકયફુરટીથી કામગીરી ચ્ા્વાઈ રહી 

છે. સનયમ પ્માણ ેકોઇ સરકારી સંસથાએ 
GISFન ેકામગીરી ન સોંપ્વી હોય તો 
અન્ય સસકયફુરટી એજન્સીની કામગીરી 
સોંપ્વા માટે દર ્વષષે ટેન્ડરો બહાર 
પાડ્વા પડે છે. જો કે, જીટીયમુાં આ્વી 
કોઇ કામગીરી થતી નથી. સૂત્રો કહે છે 
ભતૂકાળમાં અન્ય એજન્સીની કામગીરી 
સોંપ્વા માટે ટેન્ડર બહાર પડાયા હતા. 
પરતં ુપાછળથી ટેક્ સનક્ કારણો આગળ 
ધરીન ેટેન્ડરો રદ કરી દ્ેવાયા હતા. તયાર 
પછી કયારયે ન્વા ટેન્ડરો બહાર પાડ્વામાં 
આવયા નથી. યુસન્વસસપિટીના સૂત્રો 

કહે છે  જદુા જદુા સ્વભાગોમાં હા્માં 
સસકયફુરટીના અંદાજ ે૨૫થી ૩૦ પોઇન્ટ 
છે. જનેા માટે દર મસહન ેઅંદાજ ે૩ ્ ાખ 
રૂસપયા જટે્ી ચકુ્વણી કર્વામાં આ્વે 
છે. આ પ્માણ ેબાર મસહનાની ગણતરી 
કરીએ તો અંદાજ ે૩૬થી ્ ઇન ે૪૦ ્ ાખ 
રૂસપયા જટે્ો ખચપિ થાય છે. સાત ્વષપિની 
ગણતરી કરીએ તો એક જ એજન્સીને 
અતયાર સુધીમાં અંદાજ ેઅઢીથી ત્રણ કરોડ 
રૂસપયાની ચકુ્વણી કરી દ્ેવામાં આ્વી છે. 
આ મદેુ્ યસુન્વસસપિટીના સત્તાધીશોનો 
સંપક્ક કરતાં તઓે મળી શકયા નહોતા. 

ટેન્ડર બહાર પ્ડાયા પણ ટેક્ નનકલ કારણો આગળ ધરી રદ કરી દવેાયાકૌભાં્ડ?

GTUએ  સાત વર્ષમાં એક જ  સસક ય્ુરિટી 
એજનસીને 3 કિોડની કમાણી કિાવી !

ગ્વન્નનસની બઠેક મળતિી ન હસોઈ િનર્નયસો કુલપિતિ જ કરે છે ! 
ખસકયરુરટીના મુદે્ ગુજરાત યખુનવખસયાટી બદનામ થિઇ ચુકી છટે. આજ 
રીત ેહવે જીટીય ુપણ આ ર્તા પર જઇ રહી છટે. સરકારી કોલજેોમાં કઇ 
ખસકયરુરટીન ેકામગીરી સોંપવી તનેો ખનણયાય ટટેક્ ખનકલ ખવભાગ કર ેછટે.  પરતંુ 
ટટેક્ નોલોખજકલ યખુનવખસયાટીમાં કોન ેકામગીરી સોંપવી ત ેખસસનડકેટ અથિવા 
તો બોડ્ડ ઓફ ગવનયાનસમાં નક્ી થિતું હોય છટે. યખુનવખસયાટીમાં બોડ્ડ ઓફ 
ગવનયાનસની બેઠક ખનયખમત મળતી નથિી. ટટેક્ ખનકલ ખવભાગન ેકુલપખત 
ગાઠતાં નથિી. આ સ્થિખતમાં સાત વરયાથિી એક જ એજનસીન ેકરોડોનો ફાયદો 
કરાવી અપાયો હોવાનું સૂત્ો કહટે છટે. 
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 રાજયભરની RTO  ચેક 
પોસટ પર પોતાના માણસો સેટ 
કરી કરોડો રૂસપયાનું કૌભાંડ કરી 
રહે્ા સ્વપુ્ પટે્ અને જયેશ 
પટે્ને ઝડપી ્ે્વા માટે એસીબીએ 
ક્વાયત શરૂ કરી હતી. તયારે રસ્વ્વારે 
એસીબીની ટીમે રૂસપયા ૨૨ ્ાખ 
સાથે જયેશ પટે્ને ઝડપી ્ ીધો હતો. 
એસીબીએ તેના સાત સાગરીતોને 
ઝડપી ્ીધા બાદ જયેશના ઘરે સચપિ 
કરતાં તેના ૧૮ બેંક એકાઉન્ટ અને 
સંખયાબંધ ્ોકરો હો્વાનું બહાર 
આવયું હતું. તપાસ દરસમયાન ૩૦૦ 
ડો્ર અને બે પેટી દારૂ પણ પો્ીસને 
મળયો હતો.

ચેક પોસટ ઉપર સામાન્ય ડેટા 
ઓપરટેરથી કોન્ટ્રાકટર બનીન ેકરોડો 
રૂસપયાનું કૌભાંડ કરનાર જયેશના 

્વડોદરામાં સન િામાપિ રોડ સસથત સનરજ 
બંગ્ોઝમાં  પો્ીસે સચપિ શરૂ કયુું હતું. 
તપાસ દરસમયાન તનેી માસ્કીની એક 
મસીથીડીઝ કાર હો્વાનું તથા તનેી ઘણી 
સમ્કતો હો્વાની સ્વગતો પો્ીસને 

મળી છે. આ ઉપરાંત તનેા ૧૮ બેંક 
એકાઉન્ટ અને ્ોકરો પણ હો્વાની 
સ્વગતો મળી છે. તેની ૧૫ ્ાખની 
ફિકસ ફડપોસઝટ પણ છે. પો્ીસન ેતનેા 
ઘરમાંથી દારૂની બે પટેી પણ મળી હતી. 
ગરુ્ુવાર ેતનેા ્ ોકરોનું સચપિ કરાશે. સાથે 
સાથ ેપો્ીસે જયશેના સાગરીત સ્વપુ્  
પટે્ન ેઝડપી ્ ્ેવા માટે ચક્ો ગસતમાન 
કયાપિ છે. જોકે તપાસ દરસમયાન આ 
કૌભાંડનો આંકડો કરોડો સુધી પહોંચી 
શકે ત્ેવી શકયતા હો્વાનું પણ પો્ીસ 
જણા્વી રહી છે. 

RTO ચકે પોસ્ટ કૌભાંડ: જયશેના 
18 એકાઉન્ટ અન ેસંખયાબંધ લોકર

્વ્ડસોદરામાં જયશે પટેલના ઘરેથી 300 ્ડસોલર અન ેબ ેપેટી દારૂ મળયસો

ચકે પસોસટ પરના ચસોર રસતિાઓ બંધ કરસો: ્ડીજીપી
RTO  ચેક પો્ટ ઉપર કમયાચારીઓ તથિા િાનગી માણસો દ્ારા મોટા પાયે 
કૌભાંડ કરવામાં આવી રહ્ુ ંછટે. જેની ખવગતો રોજે રોજ બહાર આવી રહી છટે. 
આટલુંજ નખહ તાજેતરમાં જ એસીબીની ટીમે સામિીયાળી ચકે પો્ટ પર રડે 
કરી એક ચોર ર્તો િોધી કાઢ્ો હતો કે જયાંથિી ટ્કો પાસ કરાવી દવેાતી 
હતી. જેમાં સરકારન ેકરોડો રૂખપયાનું નકુસાન પણ થિતું હતું. જે અંતગયાત 
ડીજીપી પી.સી. ઠાકુર ેચેક પો્ટ અન ેરોડ સેફટી કાઉસનસલની એક ખદવસીય 
કોનફરનસમાં ચેક પો્ટ પરના ચોર ર્તાઓ બંધ કરવા આદિે કયયો હતો.
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 ગુજરાત માધયસમક અને 
ઉચ્ચતર માધયસમક સશક્ષણ બોડટે આ 
્વખતથી ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-
૧૨ સામાન્ય પ્્વાહના ખાનગી 
સ્વદ્ાથીથીઓની પરીક્ષા અ્ગથી 
્ે્વાનો સનણપિય ્ીધો હતો. જેના 
ભાગરૂપે સામાન્ય પ્્વાહમાં ખાનગી 
સ્વદ્ાથીથીઓની પરીક્ષા પણ ૮ માચપિથી 
જ શરૂ થશે. જોકે આ પરીક્ષામાં 
તેમની બેઠક વય્વસથા સનયસમત 
સ્વદ્ાથીથીઓ કરતા અ્ગ રહેશે. 
ખાનગી સ્વદ્ાથીથીઓની પરીક્ષા 
સજલ્ા મથકે જ યોજ્વામાં આ્વશે.

સશક્ષણ બોડ્ટ દ્ારા ્ ્ેવાનારી ધોરણ-
૧૦, ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્્વાહ અન ે
સાયન્સ ચોથા સેમેસટરની પરીક્ષા ૮ 
માચપિથી ્ે્વાશે. આ ્વખતે ખાનગી 
સ્વદ્ાથીથીઓની પરીક્ષા અ્ગથી ્ ્ેવાશે. 
જેના ભાગરૂપે ધોરણ-૧૨ સામાન્ય 

પ્્વાહના ખાનગી સ્વદ્ાથીથીઓની 
પરીક્ષા પણ ૮ માચપિથી જ ્ે્વાનો 
સનણપિય ્ે્વાયો છે. જોકે ખાનગી 
સ્વદ્ાથીથીઓની બેઠક વય્વસથા સનયસમત 
સ્વદ્ાથીથીઓની સાથ ેરાખ્વામાં આ્વશે 
નહીં. ખાનગી સ્વદ્ાથીથીઓની પરીક્ષા 
સજલ્ા મથકે ્ ્ેવામાં આ્વનાર છે અને 
ત ેઅંગનેી તયૈારીઓ શરૂ કરી દ્ેવામાં 
આ્વી હો્વાનું જાણ્વા મળે છે. 

ખાનગી સ્વદ્ાથીથીઓ માચપિના પ્થમ 
સપતાહમાં સકક્ૂ માંથી હો્ ફટફકટ 
મળે્વી શકશે તમે સૂત્રોએ જણાવયુ ંહતું. 

આ અંગે સશક્ષણ બોડ્ટના ડે. 
ચેરમેન આર.આર. ઠક્કરે જણાવયું 
હતું કે, સામાન્ય પ્્વાહના ખાનગી 
સ્વદ્ાથીથીઓની પરીક્ષા પણ ૮ માચપિથી 
જ ્ે્વામાં આ્વશે. જોકે ખાનગી 
સ્વદ્ાથીથીઓની પરીક્ષા સજલ્ા મથકે જ 
્્ેવામાં આ્વશે.

8 માચ્ચથી સામાનય  પ્રવાહના 
ખાનગી વવદ્ાથીથીઓની પરીક્ા
# ખાનગી વિદ્ારીથીઓની 

બેઠક વ્યિસરા વિલ્ા 
મરકે અ્ગરી રખાશે
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 જય ખોફડયાર સમત્ર મંડળ 
િાઇનાન્સ (JKMM)ના નામે 
્ોકોના કરોડો રૂસપયા ઉઘરા્વી ્નેાર 
રાજ ુ મ્ેવાડા તાજતેરમાં 
જ ્વધ ુપાંચ ઓફિસ શરૂ 
કર્વાનો હતો. જનેી તયૈારી 
તણે ે શરૂ કરી હો્વાની 
સ્વગતો પો્ીસન ે મળી 
છે. પો્ીસે હા્ તો તનેી 
તમામ ઓફિસોની તપાસ 
શરૂ કરી તણે ેકઇ બાંચમાં કેટ્ા પસૈા 
ઉઘરાવયા હતા તથા આ રૂસપયાનું તણેે 
શંુ કયુું જ ેઅંગનેી સ્વગતો મળે્વ્વા 
માટે પો્ીસે ક્વાયત શરૂ કરી દીધી છે. 
રાજ ુમ્ેવાડાની ધરપકડ થયા હો્વાની 
સમાચાર મળતાં રાજયભરમાંથી તનેી 
સકીમમાં રૂસપયા રોકી પસતાયે્ ા ્ોકો 
િફરયાદ કર્વા માટે CID ક્ાઇમની 

ઓફિસે પર પહોંચયા હતા.
માત્ર ચાર જ ્વષપિમાં JKMMના 

નામ ે રાજયભરમાં ૨૦૫ ઓફિસો 
કાયપિરત કરી ટુવહી્રની જદુી જદુી 
સકીમોના નામ ે ્ોકો પાસેથી કરોડો 
રૂસપયા ઉઘરા્વી ્નેાર રાજ ુમ્ેવાડાની 
CID ક્ાઇમ ેધરપકડ કરી તનેી પછૂપરછ 
શરૂ કરી છે.  મોટી્વશેન ગરુ ુ સશ્વ 

ખેરાની ‘જીત આપકી’ નામનું 
પસુતક ્વાંચીન ેઅન ેધીરૂભાઇ 
અંબાણીથી પ્ભાસ્વત થયે્ ા 
રાજ ુમ્ેવાડાએ કોઇ પણ રીતે 
સિળ થ્વાનો સનધાપિર કરી 
JKMMની શરૂઆત કરી 
હતી. જમેાં તને ેસિળતા  મળી 

કરોડો રૂસપયા પણ મળયા હતા.
 તનેી કઇ બાંચમાંથી કેટ્ા રૂસપયા 

ક્કેટ થયા. ત ેકે્વી રીત ેકામ કરતો 
હતો તથા તનેું કૌભાંડ કેટ્ા કરોડનું 
છે ત ેઅંગ ેપો્ીસ તપાસ કરી રહી 
છે. રાજયભરમાંથી ભોગ બને્ ા ્ોકો 
િફરયાદ કર્વા CID ક્ાઇમની ઓફિસે 
પહોંચી ગયા હતા.

JKMM કૌભાંડ: રાજ ુમેવાડા 
વધુ 5 ઓફિસ શરૂ કરવાનો હતો
# ભોગ બને્ ા િધુ ્ ોકોએ 
CID ક્ાઇમમાં ફરર્યાદો કરી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ -- એ્.જી. મેફડક્ કો્ેજ 
(એએમસી મેટ) ની પોસટ 
ગ્રેજયુએશનની 
૪૦ બેઠકોમાં 
્વધારો કરાયો 
છે. મુખયમતં્રી 
આ ન ંદ ી બે ન 
પ ટ ે્ ન ા 
પ્યાસોના કારણ ેપ્થમ ્વખત પોસટ 
ગ્રજેયએુશનની બેઠકોમાં ્વધારો થયો 
છે. કુ્  ૪૦ બેઠકોમાં ૧૫ બેઠક 
મફેડસસન એન્ડ એ્ાઈડ, ૧૩ બેઠક 
સજપિન એન્ડ એ્ાઈડ અન ે૧૨ નોન 
સક્સનક્ બેઠકોની જાહેરાત કરાઈ 
છે. મફેડસસનની બેઠકમાં મફેડસસન-
૫, સપફડયાસટ્રક-૩, રફેડયો્ોજી-૩, 
ડમષેટો્ોજી-૧, સાઈફકયાસટ્રક-૨ અન ે
ચેસટ-૧ તેમજ સજપિનની બેઠકોમાં 
જનર્ સજપિરી-૫, ઈએનટી-૧, 
ગાયનકે-૩, ઑફથથૅલમમૉ્સજ-૧ અન ે
એનસેથસેશયા-૩નો સમા્વશે છે. 

એલ.જી. મરેડ્કલ 
્કોલજેની PGમાાં 
40 બેઠ્કો વધી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

 અમદા્વાદના માગયો રેસસંગ 
ટ્રેક નથી એ્વી ટકોર હાઈકોટટે 
કારચા્કો અને ટુ વહી્ર ચા્કો 
માટે કરી હતી. હ્વે, તોસતંગ ક્ેઈન 
એક યુ્વકને કચડી નાંખી પાક્ક કરે્ા 
15 ્વાહનો ઉપર ધસી ગઈ હતી.  
દૂરદશપિન ટા્વરની સામે અકસમાત 
સજયાપિ બાદ ્ોકોના મારથી બચ્વા 
માટે ક્ેઈન મુકીને ચા્ક નાસી છૂટ્ો 
હતો. આ બના્વ અંગે ટ્રાફિક એ 
ફડસ્વઝન પો્ીસે ગુનો નોંધીને ક્ેઈન 
ચા્કને ઝડપી ્ે્વા કાયપિ્વાહી હાથ 
ધરી છે.

મંગળ્વારે રાતે્ર ૧૧ ્વાગયાના 
અરસામાં ઠંડી ્વચે્ચ દૂરદશપિન ટા્વર 
ચાર રસતા ઉપર ્ોકોની અ્વરજ્વર 
ચા્ ુહતી. આ સમય ેસા્ હોસસપટ્ 

તરિથી એક તોસતંગ ક્ઈેન આ્વી 
હતી. પરૂઝડપ ેઆ્ેવ્ી કે્ઈનના ચા્કે 
ડ્ાઈ્વઈન તરિના રસત ેઆગળ જ્વા 
માટે ટનપિ ્ગાવયો હતો. આ સમય ેજ 
રોડ ક્ોસ કરી રહે્ો એક ય્ુવક કે્નની 
નીચ ેકચડાઈ ગયો હતો. આ પછી કે્ઈન 
સટેટસ ટા્વરના રહીશો અને અન્ય 
્ોકોએ પાક્ક કરે્ ા 15 ટુ વહી્ર અને 
િોર વહી્ર ઉપર ધસી ગઈ હતી.

ઘાટ્ોફડયામાં રહેતા નંદુ ઉત્તીમ 
ગડેરીએ િફરયાદમાં જણાવયુ ં છે કે, 
પોત ેઈંડાની ્ ારી ચ્ા્વ ેછે. તનેો ૨૦ 
્વષપિનો નપેા ળી સમત્ર મીઠુ રાઉત સબલટુ 
રાઉત મંગળ્વાર ેરાતે્ર ્ ારી ઉપર મદદ 
કર્વા માટે આવયો હતો. મીઠુ રાઉત 
્ારી પરથી રોડની સામેની બાજુએ 
ઠંડુ પીણં અન ેમસા્ો ્્ેવા માટે ગયો 
હતો. 

આ ્વસત ુ્ઈન ેમીઠુ રાઉત પાછા 

િર્વા રસતો ક્ોસ કરી રહો હતો તયારે 
GJ-27-B-0611 નંબરની ક્ેઈનના 
ચા્કે ટક્કર મારી હતી. ્ોખંડ 
્વાગતાં પેટમાં ખાડો પડી જ્વાથી 
અન ેપટકા્વાના કારણ ેમાથામાં ઈજા 
થતાં મીઠુ રાઉતનું સથળ ઉપર જ મૃતય ુ
સનપજયુ ં હતું. જી્વ્ેણ અકસમાત 
સજયાપિ બાદ કે્ઈન સટેટસ ટા્વરના ગટે 
નજીક પાક્ક કરે્ ા વહીક્ ઉપર ધસી 
ગઈ હતી. કે્ઈન ટકરાતાં 15 કાર અન ેટુ 
વહી્રન ેનકુસાન પહોંચયુ ંહતું. ટ્રાફિક 
એ ફડસ્વઝનના પી.આઈ. પી.આર. 
પટે્ ેકહંુ કે, જી્વ્ણે અકસમાત સજપિ્વા 
અને ્વાહનોને નુકસાન પહોંચાડ્વા 
અંગે ગુનો દાખ્ કર્વામાં આવયો 
છે. સરખેજની સક્ષના કે્ઈન સસ્વપિસની 
કે્ઈનના નાસી ગયે્ ા ચા્કન ેપકડી 
પાડ્વા માટે કાયપિ્વાહી હાથ ધર્વામાં 
આ્વી છે.

દરૂદિયાન ટાવરની સામે અક્માત સજી્ડ કે્ઈનચાલક પલાયન : રોડ ક્ોસ કરતા યવુકનું મોત : ્ ટટેટસ ટાવરના રહીિોના અનકે વાહનોનો િુરદો

તિસોિતંિગ ક્રેઈન ય્ુવકન ેકચ્ડી 15 ્વાહનસો ઉપર ધસી ગઈ
ઈમરજનસીમાાં જતી 108 
સાથ ે્કાર અથડાઈ પડી
ઉતાવળટે જતાં વાહનચાલકો 108ને 
પણ ર્તો નહી ંઆપતા હોવાની 
ફરરયાદો થિતી રહી છટે. પકવાન 
ચાર ર્તા ઉપર ઈમરજનસીમાં 
જતી 108 સાથેિ કાર અથિડાઈ 
પડી હોવાની ઘટના બની છટે. 
બપોર ેઅઢી વાગયાના અરસામાં 
બોડકદવેની 108 સાયરન વગાડતી 
નીકળતાં પકવાન ચાર ર્તા ઉપર 
તહટેનાત ટ્ારફક પોલીસે વાહનોને 
અટકાવયા હતા. આમ છતાં, એક 
વનાયા કારના ચાલકે ઉતાવળ 
દાિવતાં તનેી કાર એમ્બયલુનસમાં 
આગળના ભાગે ટકરાઈ હતી. આ 
મામલ ેટ્ારફક એ રડખવઝન પોલીસ 
્ટટેિનમાં ફરરયાદ નોંધાવાઈ છટે.

થિલતજે દરૂદિયાન ટાવર સામે મંગળવાર ેરાતે્ ર્તો ક્ોસ કરી રહટેલા યવુકન ેકે્ઈનચાલકે 
ટક્ર મારતા યવુકનું મોત થિયું હતું. આ અક્માત બાદ કે્ઈન ્ ટટેટસ ટાવરના ગેટ પાસે 
પાક્ક કરલેા ૧૫ વાહનો ઉપર ધસી ગઈ હતી.  તસવીર પંકજ શકુલ


