અરાઉન્ડ ધ િસટી

તસ્કરો સીસીટીવી કેમરે ા
પણ ચોરી ગયા

અમદાવાદઃ રખિયાલસ્થિત ગુજરાત
બોટલિંગ ચાર રસ્તા પાસેના
જગન્નાથ એસ્ટેટમાં શિવકૃપા નામે
દુકાન ધરાવતા મુકશ
ે ભાઇ દેવજીભાઇ
ચૌધરીએ રખિયાલ પોલીસ મથકે
ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેમની
દુકાનમાં ત્રાટકેલા તસ્કરો દરવાજો
તોડી સીસીટીવી કેમરે ા અને રોકડ
૮૦ હજાર મળીને કુલ ૯૮ હજારની
મતાની ચોરી કરી ગયા છ.ે

ગોમતીપુરની તરૂણીના
અપહરણથી પોલીસ દોડતી

અમદાવાદઃ ગોમતીપુરમાં રહતે ા
પરિવારે ગોમતીપુર પોલીસ મથકે
ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, તરૂણ
વયની તેમની પુત્રીનંુ કોઇ અપહરણ
કરી ગયું છ.ે જેમની ફરિયાદના
આધારે પોલીસે તરૂણીને શોધવા માટે
ચક્રો ગતિમાન કરી દીધા છ.ે જોકે હજુ
સુધી પોલીસને તરૂણીની કોઇ જ ભાળ
મળી નથી.

ક્રાઇમબ્રાંચની ટીમે બે
રીઢા ચોર પકડી પાડ્યા

દૂરદર્શન ટાવરની સામે અકસ્માત સર્જી ક્રેઈનચાલક પલાયન : રોડ ક્રોસ કરતા યુવકનું મોત : સ્ટેટસ ટાવરના રહીશોના અનેક વાહનોનો ખુરદો

તોતિંગ ક્રેઈન યુવકને કચડી 15 વાહનો ઉપર ધસી ગઈ
તરફથી એક તોતિંગ ક્ઈરે ન આવી
હતી. પૂરઝડપે આવેલી ક્રેઈનના ચાલકે
ડ્રાઈવઈન તરફના રસ્તે આગળ જવા
માટે ટર્ન લગાવ્યો હતો. આ સમયે જ
રોડ ક્રોસ કરી રહેલો એક યુવક ક્રેનની
નીચે કચડાઈ ગયો હતો. આ પછી ક્રેઈન
સ્ટેટસ ટાવરના રહીશો અને અન્ય
લોકોએ પાર્ક કરેલા 15 ટુ વ્હીલર અને
ફોર વ્હીલર ઉપર ધસી ગઈ હતી.
ઘાટલોડિયામાં રહેતા નંદુ ઉત્તીમ
ગડેરીએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે,
પોતે ઈંડાની લારી ચલાવે છે. તેનો ૨૦
વર્ષનો નેપાળી મિત્ર મીઠુ રાઉત બિલ્ટુ
રાઉત મંગળવારે રાત્રે લારી ઉપર મદદ
કરવા માટે આવ્યો હતો. મીઠુ રાઉત
લારી પરથી રોડની સામેની બાજુએ
ઠંડુ પીણું અને મસાલો લેવા માટે ગયો
હતો.
આ વસ્તુ લઈને મીઠુ રાઉત પાછા
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અમદાવાદના માર્ગો રેસિંગ
ટ્રેક નથી એવી ટકોર હાઈકોર્ટે
કારચાલકો અને ટુ વ્હીલર ચાલકો
માટે કરી હતી. હવે, તોતિંગ ક્રેઈન
એક યુવકને કચડી નાંખી પાર્ક કરેલા
15 વાહનો ઉપર ધસી ગઈ હતી.
દૂરદર્શન ટાવરની સામે અકસ્માત
સર્જ્યા બાદ લોકોના મારથી બચવા
માટે ક્રેઈન મુકીને ચાલક નાસી છૂટ્યો
હતો. આ બનાવ અંગે ટ્રાફિક એ
ડિવિઝન પોલીસે ગુનો નોંધીને ક્રેઈન
ચાલકને ઝડપી લેવા કાર્યવાહી હાથ
ધરી છે.
મંગળવારે રાત્રે ૧૧ વાગ્યાના
અરસામાં ઠંડી વચ્ચે દૂરદર્શન ટાવર
ચાર રસ્તા ઉપર લોકોની અવરજવર
ચાલુ હતી. આ સમયે સાલ હોસ્પિટલ

ફરવા રસ્તો ક્રોસ કરી રહ્યો હતો ત્યારે
GJ-27-B-0611 નંબરની ક્રેઈનના
ચાલકે ટક્કર મારી હતી. લોખંડ
વાગતાં પેટમાં ખાડો પડી જવાથી
અને પટકાવાના કારણે માથામાં ઈજા
થતાં મીઠુ રાઉતનું સ્થળ ઉપર જ મૃત્યુ
નિપજ્યું હતું. જીવલેણ અકસ્માત
સર્જ્યા બાદ ક્રેઈન સ્ટેટસ ટાવરના ગેટ
નજીક પાર્ક કરેલા વ્હીકલ ઉપર ધસી
ગઈ હતી. ક્રેઈન ટકરાતાં 15 કાર અને ટુ
વ્હીલરને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. ટ્રાફિક
એ ડિવિઝનના પી.આઈ. પી.આર.
પટેલે કહ્યું કે, જીવલેણ અકસ્માત સર્જવા
અને વાહનોને નુકસાન પહોંચાડવા
અંગે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો
છે. સરખેજની ક્રિષ્ના ક્રેઈન સર્વિસની
ક્રેઈનના નાસી ગયેલા ચાલકને પકડી
પાડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં
આવી છે.

અમદાવાદઃ ક્રાઇમબ્રાંચની ટીમ
પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે તેમને બાતમી
મળી હતી કે હરીશ ઉર્ફે માયલો
બુચુ રાવળ (રહ.ે નહરે ન
ુ ગર) તથા
ઘનશ્યામ ઉર્ફે ભાનુભાઇ બાબુભાઇ
રાણા (રહ.ે માણેકચોક) ચોરીનો
મુદ્દામાલ લઇને મોડી રાત્રે જમાલપુર
ફુલબજાર પાસેથી પસાર થઇ રહ્યા
છે. પોલીસે તરત જ તેમને ઝડપી લઇ
તેમની પાસેથી ચોરીના જીન્સ પેન્ટ
નંગ ૧૬૧ તથા લેડીઝ ટોપ કબજે
લીધા હતા.

--

સરકાર દ્વારા પર્યાવરણ બચાવવાની મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવતી હોય છે પણ તેનો અમલ સરકાર
દ્વારા કરવામાં આવતો નથી. શહેરના છેવાડે આવેલા શીલજ ગામથી થોળ તરફનો રસ્તો પહોળા કરવા
માટે રસ્તાની બાજુમાં આવેલા ઘટાદાર વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે તંત્રનું કહેવંુ
છેકે, રોડ-રસ્તા પહોળા કરવા માટે વૃક્ષો કાપવા જરૂરી છે. 	
તસવીર શૈલષ
ે સોલંકી

સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા પાસે બે કારમાં આવેલા શખ્સોનંુ ભેદી કારસ્તાન

# ખાનગી વિદ્યાર્થીઓની

‘પૈસા કમાતા હૈ ઔર
દેતા નહીં હૈ...’ કહીને સિટી પલ્સ
મલ્ટીપ્લેક્સના ભાગીદાર અર્પિત
મહેતા ઉપર હુમલો કરાયાની ઘટના
બની છે. સી.જી. રોડ ઉપર સ્વસ્તિક
ચાર રસ્તા પાસે મંગળવારે બપોરે ત્રણ
વાગ્યે બનેલી ઘટના પૈસાની લેતીદેતીમાં બની હોવાની આશંકા પોલીસ
વ્યક્ત કરી રહી છે. બેઝબોલ સ્ટીક
અને ધોકાથી હુમલો કરી નાસી ગયેલા
શખ્સોની ભાળ મેળવવા નવરંગપુરા
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
નવા વાડજની કરૂણા સોસાયટીમાં
રહેતા અર્પિતભાઈ રજનીભાઈ મહેતા
સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા પાસે સચેત
કોમ્પ્લેક્સમાં લવકુશ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા.
લિ. અને સિટીપલ્સ મલ્ટીપ્લેક્સ પ્રા.
લિ. નામની ઓફિસ ધરાવી કન્સ્ટ્રક્શન,
થિએટર અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

ગુજરાત માધ્યમિક અને
ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે આ
વખતથી ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહના ખાનગી
વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા અલગથી
લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જેના
ભાગરૂપે સામાન્ય પ્રવાહમાં ખાનગી
વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા પણ ૮ માર્ચથી
જ શરૂ થશે. જોકે આ પરીક્ષામાં
તેમની બેઠક વ્યવસ્થા નિયમિત
વિદ્યાર્થીઓ કરતા અલગ રહેશે.
ખાનગી વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા
જિલ્લા મથકે જ યોજવામાં આવશે.
શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાનારી ધોરણ૧૦, ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને
સાયન્સ ચોથા સેમેસ્ટરની પરીક્ષા ૮
માર્ચથી લેવાશે. આ વખતે ખાનગી
વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા અલગથી લેવાશે.
જેના ભાગરૂપે ધોરણ-૧૨ સામાન્ય

ચલાવવાનો ધંધો કરે છે. મંગળવારે બપોરે
ત્રણેક વાગ્યાના અરસામાં ઓફિસથી
નીચે ઉતરી અર્પિતભાઈ તેમના મિત્ર
મનિષભાઈ સોની સાથે વાતચીત કરતા
હતા. ડ્રાઈવર અતુલભાઈ દત્ત કાર લેવા
ગયા હતા. આ સમયે એક શખ્સ નજીક
આવ્યો હતો અને ‘કેમ તને અવારનવાર

બેઝબોલ સ્ટીક અને
ધોકાનો માર મરાતાં
અર્પિત મહેતા સહિત બે
ઘાયલ
જણાવવા છતાં પૈસા આપતો નથી ગાંડુ’
કહીને લાફો મારી દઈ ઝઘડો કરવા
લાગ્યો હતો.
‘ગાંડુ શેના પૈસા? શેની વાત કરે છે?’
તેમ કહી અર્પિતભાઈએ એ શખ્સને
તમાચો મારી દીધો હતો. એવામાં
આજુબાજુમાંથી આ શખ્સના છ-સાત
સાગરીતો બેઝબોલ સ્ટીક અને ધોકા

JKMM કૌભાંડ: રાજુ મેવાડા
વધુ 5 ઓફિસ શરૂ કરવાનો હતો
CID ક્રાઇમમાં ફરિયાદો કરી
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જય ખોડિયાર મિત્ર મંડળ
ફાઇનાન્સ (JKMM)ના નામે
લોકોના કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવી લેનાર
રાજુ મેવાડા તાજેતરમાં
જ વધુ પાંચ ઓફિસ શરૂ
કરવાનો હતો. જેની તૈયારી
તેણે શરૂ કરી હોવાની
વિગતો પોલીસને મળી
છે. પોલીસે હાલ તો તેની
તમામ ઓફિસોની તપાસ
શરૂ કરી તેણે કઇ બ્રાંચમાં કેટલા પૈસા
ઉઘરાવ્યા હતા તથા આ રૂપિયાનું તેણે
શું કર્યું જે અંગેની વિગતો મેળવવા
માટે પોલીસે કવાયત શરૂ કરી દીધી છે.
રાજુ મેવાડાની ધરપકડ થયા હોવાની
સમાચાર મળતાં રાજ્યભરમાંથી તેની
સ્કીમમાં રૂપિયા રોકી પસ્તાયેલા લોકો
ફરિયાદ કરવા માટે CID ક્રાઇમની

ઓફિસે પર પહોંચ્યા હતા.
માત્ર ચાર જ વર્ષમાં JKMMના
નામે રાજ્યભરમાં ૨૦૫ ઓફિસો
કાર્યરત કરી ટુવ્હીલરની જુદી જુદી
સ્કીમોના નામે લોકો પાસેથી કરોડો
રૂપિયા ઉઘરાવી લેનાર રાજુ મેવાડાની
CID ક્રાઇમે ધરપકડ કરી તેની પૂછપરછ
શરૂ કરી છે. મોટીવેશન ગુરુ શિવ
ખેરાની ‘જીત આપકી’ નામનું
પુસ્તક વાંચીને અને ધીરૂભાઇ
અંબાણીથી પ્રભાવિત થયેલા
રાજુ મેવાડાએ કોઇ પણ રીતે
સફળ થવાનો નિર્ધાર કરી
JKMMની શરૂઆત કરી
હતી. જેમાં તેને સફળતા મળી
કરોડો રૂપિયા પણ મળ્યા હતા.
તેની કઇ બ્રાંચમાંથી કેટલા રૂપિયા
કલેક્ટ થયા. તે કેવી રીતે કામ કરતો
હતો તથા તેનંુ કૌભાંડ કેટલા કરોડનું
છે તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી
છે. રાજ્યભરમાંથી ભોગ બનેલા લોકો
ફરિયાદ કરવા CID ક્રાઇમની ઓફિસે
પહોંચી ગયા હતા.

લઈને આવી ગયા હતા અને માર મારવા
લાગ્યા હતા. આ લોકો હિન્દીમાં બોલતા
હતા કે, ‘પૈસા કમાતા હૈ ઔર દેતા નહીં
હૈ. ખતમ કર ડાલો.’
આમ કહીને અર્પિતભાઈને હાથ,
પગ, બાવડા, પીઠ, સાથળ અને કપાળના
ભાગે પણ ફટકો માર્યો હતો. ડ્રાઈવર
અતુલભાઈ અને મિત્ર મનિષભાઈને
પણ માર્યા હતા અને કારના કાચ પણ
તોડી નાંખ્યા હતા. લોકો દોડી આવતાં
હુમલાખોરો સફેદ રંગની આઈ-૨૦ અને
ડસ્ટર કારમાં ભાગી ગયા હતા. CEO
ઉમેશભાઈ પુરોહિતની કારમાં ઈજાગ્રસ્ત
અર્પિતભાઈને હોસ્પિટલ લઈ જવાયા
હતા. કોઈ કારણસર હુમલો કરાયાની
ફરિયાદ નોંધાવાઈ છે.
નવરંગપુરા પી.આઈ. આર.વી.
દેસાઈએ કહ્યું કે, પૈસાની લેતીદેતીના
મામલે હુમલો થયાની આશંકા છે.
CCTVના આધારે અને વિવિધ દિશામાં
વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

એલ.જી. મેડિકલ કોલેજ
(એએમસી મેટ) ની પોસ્ટ
ગ્રેજ્યુએશનની
૪૦ બેઠકોમાં
વધારો કરાયો
છે. મુખ્યમંત્રી
આ ન ંદ ી બે ન
પ ટ ેલ ન ા
પ્રયાસોના કારણે પ્રથમ વખત પોસ્ટ
ગ્રેજ્યુએશનની બેઠકોમાં વધારો થયો
છે. કુલ ૪૦ બેઠકોમાં ૧૫ બેઠક
મેડિસિન એન્ડ એલાઈડ, ૧૩ બેઠક
સર્જન એન્ડ એલાઈડ અને ૧૨ નોન
ક્લિનિકલ બેઠકોની જાહેરાત કરાઈ
છે. મેડિસિનની બેઠકમાં મેડિસિન૫, પિડિયાટ્રિક-૩, રેડિયોલોજી-૩,
ડર્મેટોલોજી-૧, સાઈકિયાટ્રિક-૨ અને
ચેસ્ટ-૧ તેમજ સર્જનની બેઠકોમાં
જનરલ સર્જરી-૫, ઈએનટી-૧,
ગાયનેક-૩, ઑફ્થૅલ્મૉલજિ-૧ અને
એનેસ્થેશિયા-૩નો સમાવેશ છે.

8 માર્ચથી સામાન્ય પ્રવાહના
ખાનગી વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા

‘પૈસા કમાતા હૈ ઔર દેતા નહીં હૈ..’
સિટી પલ્સના ભાગીદાર ઉપર હુમલો

# ભોગ બનેલા વધુ લોકોએ

ઉતાવળે જતાં વાહનચાલકો 108ને
પણ રસ્તો નહીં આપતા હોવાની
ફરિયાદો થતી રહી છ.ે પકવાન
ચાર રસ્તા ઉપર ઈમરજન્સીમાં
જતી 108 સાથે કાર અથડાઈ
પડી હોવાની ઘટના બની છ.ે
બપોરે અઢી વાગ્યાના અરસામાં
બોડકદેવની 108 સાયરન વગાડતી
નીકળતાં પકવાન ચાર રસ્તા ઉપર
તહન
ે ાત ટ્રાફિક પોલીસે વાહનોને
અટકાવ્યા હતા. આમ છતાં, એક
વર્ના કારના ચાલકે ઉતાવળ
દાખવતાં તેની કાર એમ્બ્યુલન્સમાં
આગળના ભાગે ટકરાઈ હતી. આ
મામલે ટ્રાફિક એ ડિવિઝન પોલીસ
સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવાઈ છ.ે
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IIT દ્વારા શિક્ષકોની
ગણિત-વિજ્ઞાન વર્કશોપ
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ઈમરજન્સીમાં જતી 108
સાથે કાર અથડાઈ પડી

એલ.જી. મેડિકલ
કોલેજની PGમાં
40 બેઠકો વધી

વિકાસ માટે વૃક્ષોનું નિકંદન

અમદાવાદ: અમદાવાદ અને
ગાંધીનગર જિલ્લાના ૧૦૦થી વધુ
શિક્ષકો ૫ અને ૬ ફેબ્રુઆરીએ
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ટયુ ઓફ
ટેક્નોલોજી-ગાંધીનગર દ્વારા
આયોજિત ગણિત અને વિજ્ઞાનના
વર્કશોપમાં ભાગ લેશ.ે આ વર્કશોપમાં
શિક્ષકોને રોજીંદી વસ્તુઓના ઉપયોગ
તેમજ રમકડાઓથી ગણિત અને
વિજ્ઞાનના જટીલ પ્રયોગો અને
સિદ્ધાંતો શીખવવામાં આવશે.
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અમદાવાદ
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બેઠક વ્યવસ્થા જિલ્લા
મથકે અલગથી રખાશે

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ
પ્રવાહના ખાનગી વિદ્યાર્થીઓની
પરીક્ષા પણ ૮ માર્ચથી જ લેવાનો
નિર્ણય લેવાયો છે. જોકે ખાનગી
વિદ્યાર્થીઓની બેઠક વ્યવસ્થા નિયમિત
વિદ્યાર્થીઓની સાથે રાખવામાં આવશે
નહીં. ખાનગી વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા
જિલ્લા મથકે લેવામાં આવનાર છે અને
તે અંગેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં
આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.
ખાનગી વિદ્યાર્થીઓ માર્ચના પ્રથમ
સપ્તાહમાં સ્કૂલમાંથી હોલ ટિકિટ
મેળવી શકશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
આ અંગે શિક્ષણ બોર્ડના ડે.
ચેરમેન આર.આર. ઠક્કરે જણાવ્યું
હતું કે, સામાન્ય પ્રવાહના ખાનગી
વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા પણ ૮ માર્ચથી
જ લેવામાં આવશે. જોકે ખાનગી
વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા જિલ્લા મથકે જ
લેવામાં આવશે.

કૌભાંડ? ટેન્ડર બહાર પડાયા પણ ટેક્નિકલ કારણો આગળ ધરી રદ કરી દેવાયા

GTUએ સાત વર્ષમાં એક જ સિક્યુરિટી
એજન્સીને 3 કરોડની કમાણી કરાવી !
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ગુજરાત ટેક્નોલોજિકલ
યુનિવર્સિટી (જીટીયુ)ની સ્થાપના વર્ષ
૨૦૦૭-૮માં થઈ હતી. આ સમયમાં
વિદ્યાર્થીનતે ાઓ દ્વારા કુલપતિ પર
હુમલાની ઘટના બનતી હોવાથી
જીટીયુના કુલપતિએ ખાસ સિક્યુરિટી
ગોઠવી દીધી હતી. આર્શ્ચયની વાત એ
છે કે, સાત વર્ષથી એક જ સિક્યુરિટી
એજન્સીને કામ સોંપાયું હોવાથી આ
કામમાં કરોડોનું કૌભાંડ થયું હોવાની
શક્યતા સૂત્રો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
સૂત્રો કહે છે જીટીયુમાં અંદાજે સાત
વર્ષથી એક જ સિક્યુરિટી એજન્સીને
કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો છે. સામાન્ય રીતે
સરકારી સંસ્થાઓ અને યુનિવર્સિટીઓમાં
GISF એટલે કે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
સિક્યુરિટી ફોર્સને કામગીરી સોંપાતી હોય
છે. પરંતુ જીટીયુમાં આજે પણ ખાનગી
સિક્યુરિટીથી કામગીરી ચલાવાઈ રહી

ગવર્નન્સની બેઠક મળતી ન હોઈ નિર્ણયો કુલપતિ જ કરે છે !
સિક્યુરિટીના મુદ્દે ગુજરાત યુનિવર્સિટી બદનામ થઇ ચુકી છે. આજ
રીતે હવે જીટીયુ પણ આ રસ્તા પર જઇ રહી છે. સરકારી કોલેજોમાં કઇ
સિક્યુરિટીને કામગીરી સોંપવી તેનો નિર્ણય ટેક્નિકલ વિભાગ કરે છે. પરંતુ
ટેક્ન
 ોલોજિકલ યુનિવર્સિટીમાં કોને કામગીરી સોંપવી તે સિન્ડિકેટ અથવા
તો બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સમાં નક્કી થતું હોય છ.ે યુનિવર્સિટીમાં બોર્ડ ઓફ
ગવર્નન્સની બેઠક નિયમિત મળતી નથી. ટક્
ે નિકલ વિભાગને કુલપતિ
ગાઠતાં નથી. આ સ્થિતિમાં સાત વર્ષથી એક જ એજન્સીને કરોડોનો ફાયદો
કરાવી અપાયો હોવાનું સૂત્રો કહે છે.

છે. નિયમ પ્રમાણે કોઇ સરકારી સંસ્થાએ
GISFને કામગીરી ન સોંપવી હોય તો
અન્ય સિક્યુરિટી એજન્સીની કામગીરી
સોંપવા માટે દર વર્ષે ટેન્ડરો બહાર
પાડવા પડે છે. જો કે, જીટીયુમાં આવી
કોઇ કામગીરી થતી નથી. સૂત્રો કહે છે
ભૂતકાળમાં અન્ય એજન્સીની કામગીરી
સોંપવા માટે ટેન્ડર બહાર પડાયા હતા.
પરંતુ પાછળથી ટેક્નિકલ કારણો આગળ
ધરીને ટેન્ડરો રદ કરી દેવાયા હતા. ત્યાર
પછી કયારેય નવા ટેન્ડરો બહાર પાડવામાં
આવ્યા નથી. યુનિવર્સિટીના સૂત્રો

કહે છે જુદા જુદા વિભાગોમાં હાલમાં
સિક્યુરિટીના અંદાજે ૨૫થી ૩૦ પોઇન્ટ
છે. જેના માટે દર મહિને અંદાજે ૩ લાખ
રૂપિયા જેટલી ચુકવણી કરવામાં આવે
છે. આ પ્રમાણે બાર મહિનાની ગણતરી
કરીએ તો અંદાજે ૩૬થી લઇને ૪૦ લાખ
રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થાય છે. સાત વર્ષની
ગણતરી કરીએ તો એક જ એજન્સીને
અત્યાર સુધીમાં અંદાજે અઢીથી ત્રણ કરોડ
રૂપિયાની ચુકવણી કરી દેવામાં આવી છે.
આ મુદ્દે યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોનો
સંપર્ક કરતાં તેઓ મળી શકયા નહોતા.

થલતેજ દૂરદર્શન ટાવર સામે મંગળવારે રાત્રે રસ્તો ક્રોસ કરી રહેલા યુવકને ક્રેઈનચાલકે
ટક્કર મારતા યુવકનું મોત થયું હતું. આ અકસ્માત બાદ ક્રેઈન સ્ટેટસ ટાવરના ગેટ પાસે
પાર્ક કરેલા ૧૫ વાહનો ઉપર ધસી ગઈ હતી. 
તસવીર પંકજ શુક્લ

વડોદરામાં જયેશ પટેલના ઘરેથી 300 ડોલર અને બે પેટી દારૂ મળ્યો

RTO ચેક પોસ્ટ કૌભાંડ: જયેશના
18 એકાઉન્ટ અને સંખ્યાબંધ લોકર
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રાજ્યભરની RTO ચેક
પોસ્ટ પર પોતાના માણસો સેટ
કરી કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કરી
રહેલા વિપુલ પટેલ અને જયેશ
પટેલને ઝડપી લેવા માટે એસીબીએ
કવાયત શરૂ કરી હતી. ત્યારે રવિવારે
એસીબીની ટીમે રૂપિયા ૨૨ લાખ
સાથે જયેશ પટેલને ઝડપી લીધો હતો.
એસીબીએ તેના સાત સાગરીતોને
ઝડપી લીધા બાદ જયેશના ઘરે સર્ચ
કરતાં તેના ૧૮ બેંક એકાઉન્ટ અને
સંખ્યાબંધ લોકરો હોવાનું બહાર
આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન ૩૦૦
ડોલર અને બે પેટી દારૂ પણ પોલીસને
મળ્યો હતો.
ચેક પોસ્ટ ઉપર સામાન્ય ડેટા
ઓપરેટરથી કોન્ટ્રાક્ટર બનીને કરોડો
રૂપિયાનું કૌભાંડ કરનાર જયેશના

વડોદરામાં સન ફાર્મા રોડ સ્થિત નિરજ
બંગ્લોઝમાં પોલીસે સર્ચ શરૂ કર્યું હતું.
તપાસ દરમિયાન તેની માલિકીની એક
મર્સીડીઝ કાર હોવાનું તથા તેની ઘણી
મિલકતો હોવાની વિગતો પોલીસને

મળી છે. આ ઉપરાંત તેના ૧૮ બેંક
એકાઉન્ટ અને લોકરો પણ હોવાની
વિગતો મળી છે. તેની ૧૫ લાખની
ફિક્સ ડિપોઝિટ પણ છે. પોલીસને તેના
ઘરમાંથી દારૂની બે પેટી પણ મળી હતી.
ગુરવુ ારે તેના લોકરોનું સર્ચ કરાશે. સાથે
સાથે પોલીસે જયેશના સાગરીત વિપુલ
પટેલને ઝડપી લેવા માટે ચક્રો ગતિમાન
કર્યા છે. જોકે તપાસ દરમિયાન આ
કૌભાંડનો આંકડો કરોડો સુધી પહોંચી
શકે તેવી શક્યતા હોવાનું પણ પોલીસ
જણાવી રહી છે.

ચેક પોસ્ટ પરના ચોર રસ્તાઓ બંધ કરો: ડીજીપી

RTO ચેક પોસ્ટ ઉપર કર્મચારીઓ તથા ખાનગી માણસો દ્વારા મોટા પાયે
કૌભાંડ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેની વિગતો રોજે રોજ બહાર આવી રહી છે.
આટલુંજ નહિ તાજેતરમાં જ એસીબીની ટીમે સામખીયાળી ચેક પોસ્ટ પર રેડ
કરી એક ચોર રસ્તો શોધી કાઢ્યો હતો કે જ્યાંથી ટ્રકો પાસ કરાવી દેવાતી
હતી. જેમાં સરકારને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન પણ થતું હતું. જે અંતર્ગત
ડીજીપી પી.સી. ઠાકુરે ચેક પોસ્ટ અને રોડ સેફ્ટી કાઉન્સિલની એક દિવસીય
કોન્ફરન્સમાં ચેક પોસ્ટ પરના ચોર રસ્તાઓ બંધ કરવા આદેશ કર્યો હતો.

ગ રેપ : આરોપીની કસ્ટડીની અરજી ગ્રાહ્ય
ભવાન ભરવાડના ગેંઅમદાવાદ:
કિશોરી પર છ શખ્સોએ શાહઆલમ પાસે આવેલી
પુત્રની રિવોલ્વર તેના સિલ્વર સ્પ્રિંગમણિનગરની
હોટલમાં સામૂહિક બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. ત્યારે આ પ્રકરણમાં
કરનાર અધિકારીએ ત્રણ આરોપીઓના ડીએનએ પ્રોફાઇલ માટે તેમના
પિતરાઈ પાસેથી મળી તપાસ
સેમ્પલ લેવા માટે કસ્ટડી માંગતી અરજી કરી હતી. જે અરજી સ્પે. કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી

--
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પૂર્વ ધારાસભ્ય ભવાન
ભરવાડના પુત્ર દિનેશની
લાઈસન્સવાળી રિવોલ્વર તેના
પિતરાઈ પાસેથી મળી છે. તપાસ
અધિકારી PSI વાણીયાએ કહ્યું
કે, શાસ્ત્રીનગર વિસ્તારમાં ત્રણ
શખ્સો દારૂનો નશો કરેલી હાલતમાં
પકડાયા તેમાંથી ચિરાગ પાસેથી
રિવોલ્વર મળી હતી. ચિરાગના
કહેવા મુજબ આ રિવોલ્વર તેના
પિતરાઈ દિનેશની હતી. લાઈસન્સ
નંબરના આધારે તપાસ કરતાં આ
વાતમાં તથ્ય જણાયું છે. પરંત,ુ
પોતે લાઈસન્સદાર ન હોવા છતાં
રિવોલ્વર રાખતાં ચિરાગ વિરુદ્ધ
આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો
છે. દિનેશ ભરવાડને પૂછપરછ માટે
હાજર થવા નોટિસ અપાઈ છે.

છે અને આરોપીઓના સેમ્પલ લઇ ૧૫ દિવસમાં રિપોર્ટ રજૂ કરવા તાકીદ કરી
છે. તપાસ અધિકારીએ સ્પે. કોર્ટમાં એવી અરજી કરી હતી કે, ઝફર સહિત ત્રણ
આરોપીઓના ડીએનએ પ્રોફાઇલ મેચ કરવા જરૂરી છે, અગાઉ તેમના સેમ્પલ
લેવાયા હતા પરંતુ બ્લડ ખરાબ થઇ ગયું છે, ત્યારે હવે નવા સેમ્પલ લેવા જરૂરી છે.

