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વકીલોને ફોમ્મ ભરવાની 
મદુત એક મવિનો વધી
અમદાવાદઃ બાર કાઉન્સિલ ઓફ 
ઇન્ડિયા દ્ારા બનાવાયલેા નવા 
નનયમ પ્રમાણે તમામ વકીલો માટે 
વકીલપત્ર, કોઝનલસટ કે ચુકાદાની 
નકલ સિાથ ેફોમ્મ ભરવા માટે આદશે 
કરાયો હતો. જોકે હજુ પણ કેટલાક 
વકીલો નકલો મેળવી નહી ંશકતા 
આખર ેબાર કાઉન્સિલ ઓફ 
ગુજરાતના પ્રમુખ ગોપીનાથ અમીન, 
અનનલ કેલલા, ભરત ભગત, નદપને 
દવ ેસિનહત પદાનિકારીઓની યોજાયલેી 
નમટીગંમાં લવેાયલેા નનણ્મય પ્રમાણે હવે 
ફોમ્મ રજૂ કરવાની મુદતમાં વિારો 
કરાયો છે. હવ ેવકીલો 30મી જુન સિિુી 
તમેના ફોમ્મ રજૂ કરી શકશ.ે 

શમા સકકૂલમાં ઈજાગ્રસત બે 
બાળકોની સસથિવત સધુરી
અમદાવાદઃ દાણીલીમડિામાં આવેલી 
શમા સકકૂલમાં સિીડિીઓ પરથી નીચે 
ઉતરતી વખત ેથયલેી િક્ા મુક્ીમાં 
10થી વિ ુબાળકોન ેઈજા થયાની 
ઘટનામાં હજુ બે બાળકો સિારવાર 
હેઠળ હોવાનું જાણવા મળે છે. જોકે 
તમેની તબીયત સિિુારા પણ હોઈ 
તમેન ેઆઈસિીયમુાંથી બહાર લાવી 
દવેાયા છે. આ અંગે સકકૂલના આચાય્મ 
યારીફ વોરાએ જણાવયુ ંહતું કે, 
શનનવાર ેસકકૂલ રાબેતા મુજબ ચાલુ 
રહી હતી અન ેકે.જી.થી લઈન ેતમામ 
બાળકો મોટી સંિખયામાં આવયા હતા. 
હાલમાં બે બાળકોની સિારવાર ચાલુ 
હોઈ તઓે હજુ હોનસપટલમાં જ છે અને 
હંુ તમેની ખબર કાઢવા આવયો છંુ. 
તમેન ેટંૂક સિમયમાં રજા આપી દવેાશ.ે

અપહૃત બાળકનો ફોન 
આવયાની ચચા્મથિી તપાસ
અમદાવાદઃ ખોખરા નવસતારમાં 
આવલેા મનોહર કોલોની ખાત ેરહેતા 
ગીરીશભાઈ સિથુાર ેખોખરા પોલીસિ 
સટેશનમાં ફરરયાદ કરી હતી કે, 
તમેનો દીકરો કેતન ટૂ્શન ેગયા 
બાદ ઘર ેપરત ફયયો ન હતો. આ 
અંગે ખોખરા પોલીસેિ અપહરણનો 
ગુનો નોંધયો હતો. દરનમયાન ત્રણેક 
નદવસિ પહેલા ગીરીશભાઈ પર કોઈનો 
ફોન આવયો હતો. ચચા્મ છે કે, ફોન 
કેતનનો હતો અન ેતણેે ‘પપપા...પપપા’ 
કહી ફોન કાપી નાંખયો હતો. જો કે 
હજુ સિિુી કોઈ ખંડિણીનો ફોન આવયો 
ન હોય પોલીસિ તમામ નદશામાં તપાસિ 
કરી રહી છે.

અરાઉન્ડ ધ િસટી
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અને પ્ેસવાળાઓનો જાણે કે રાફડો 
ફાટી નીકળ્ો હો્ તેવો ઘાટ થ્ો 
છે. સાબરમતીમાં રહેતા ્ુવકને 
ઉસમાનપરુા રરવરફ્રનટ પાસે રોકી ‘તારા 
ગલ્લફેનડ સાથેના ફોટા અમારી પાસે 
છે. ત ેપપેરમાં છાપીન ેતન ેબદનામ 
કરી દઇશું’ કહી પોતાની ઓળખ 
પોલીસ તથા પે્સવાળા તરીકે આપી 
પસૈા પડાવવાનો પ્્ાસ કરનાર ત્રણ 
બોગસ પોલીસ-પે્સવાળાને વાડજ 
પોલીસે ઝડપી લીધા હતા. તમેના મખુ્ 
સૂત્રધારની પોલીસે તલાશ આદરી છે.

સાબરમતીમાં રહેતો દીપક શાહ 
ત્રણકે દદવસ પહેલા તનેી દમત્ર સાથે 
ઉસમાનપરુા રરવરફ્રનટ નજીક દપ્લણ 
એકેડેમી પાસેથી પસાર થઇ રહ્ો હતો. 
ત્ાર ેજ ત્ાં ચાર  ્વુકો આવ્ા હતા. 

તમેણ ેપોતાની ઓળખ પોલીસ તથા 
પ્સેના કમ્લચારી તરીકે આપી હતી. 
તમેણ ેદદપકન ેકહંુ્ હતું કે ‘તારા ગલ્લફે્રનડ 
સાથેના ફોટા અમારી પાસે છે. ત ેછાપામાં 
છાપીન ેતન ેબદનામ કરી દઇશંુ. દદપકે 
ફોટા જોવા માંગતાં ત ે્વુકોએ રૂદપ્ા 
4000 માંગ્ા હતા. 

દદપકે પોતાની પાસે 4000 રૂદપ્ા 
ન હોવાનું જણાવતાં તમેણ ે રૂદપ્ા 
આપીન ેઆ ફોટા ડીલીટ કરાવી જશે 
તમે કહી દદપક અન ેતનેી દમત્રન ેજવા 
દીધા હતા.  બીજા દદવસથી આ લોકોએ 
દદપક પાસેથી પસૈાની ઉઘરાણી શરૂ કરી 
દીધી હતી. જ ેઅંગ ેતણે ેવાડજ પોલીસનો 

સંપક્ક ક્યો હતો.
બનાવટી પોલીસ પરશેાન કરતી 

હોવાની દદપકની રજઆૂતન ે પગલે 
આ બોગસ પોલીસ-પ્ેસવાળાઓને 
પસૈા લેવા અખબારનગર બોલાવવા 
જણાવ્ું હતું. ઉઘરાણીનો ફોન આવતાં 
દદપકે તમેન ેઅખબારનગર સક્કલ પાસે 
બોલાવ્ા હતા. પસૈા લેવા માટે જવેા 
બોગસ પોલીસ-પે્સવાળા આવ્ા કે તે 
ત્રણ સભ્ોન ેવાડજ પોલીસે ઝડપી લીધા 
હતા. જમેની પછૂપરછમાં સંદીપ પંચાલ 
અન ેપાદથ્લવ પટેલ સથાદનક દવસતારના 
ન્ઝુ પપેરમાં કામ કરતા હોવાનું જણાવ્ું 
હતું. તમેની પાસેથી આઇકાડ્ડ પણ મળ્ા 
હતા. જ ેપોલીસે કબજ ેલીધા છે. જ્ારે 
બનાવટી પોલીસવાળો સગીર હોવાથી 
પોલીસ તનેી અટક કરી પછૂપરછ આદરી 
છે. જો કે તપાસમાં આ સમગ્ર ષડ્ંત્રનો 
મખુ્ સૂત્રધાર રકશન હોવાનું બહાર 
આવતાં પોલીસે તનેી તલાશ આદરી છે. 

પૈસા પડાવતા નકલી પોલીસ અને પ્ેસવાળા ઝડપાયાદાદાગીરી

‘ગર્લફેન્ડ સાથનેા તારા ફોટા અમારી 
પાસ ેછે, રૂપપયા 4000 આપવા પ્ડશે’
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બાવળા નજીક થ્ેલી આંગરડ્ા પઢેીની 
ટ્રકની લૂંટના કેસમાં પોલીસે એક 
મદહલાની ધરપકડ કરી છે. આ મદહલા 
કરોડોની આંગરડ્ા લંૂટ કેસની સૂત્રધાર 
હોવાના ઘટસફોટ કરતા પોલીસે દાવો 
ક્યો છે કે, દેવું થઈ જતા મદહલાએ 
આંગરડ્ા પઢેીની ટ્રક લંૂટી શકા્ તવેો 
પલાન ઘડ્ો હતો અન ેટ્રકના નંબર અને 
રૂટ સદહતની દવગતો લંૂટારૂઓન ેઆપી 
હતી. મળૂ મહેસાણાના દવસનગરની આ 
મદહલા જમીન દલાલીનું કામ પણ કરે 
છે. જો કે લંૂટ સમ્ે ત ેસાથ ેનહી ંહોવાનું 
પણ પોલીસે ઉમે્ ુું હતું. 

ગત તા.3 જૂનની રાતે્ર બાવળા-
બગોદરા હાઈવ ેપર ઈશ્વર બેચર સદહત 
10 આંગરડ્ા પઢેીના 27 પાસ્લલ લંૂટા્ા 
હતા. આ પાસ્લલમા ંઅંદાજે સાડા છ 
કરોડની રકંમતનો મુદ્ામાલ હોવાની 
દવગતો પોલીસ તપાસમાં ખુલી હતી. 

અમદાવાદ દજલલા પોલીસ વડા દનદલ્લપત 
રા્ના માગ્લદશ્લન હેઠળ પોલીસે સૂત્રધાર 
તરીકે પોલીસે SRPના કોનસટેબલ સદહત 
અત્ાર સુધીમાં 14 આરોપીઓની 
ધરપકડ કરી હતી. 

દરદમ્ાન દજલલા એલ.સી.બીના 
પીઆઈ એસ.એન. ચૌધરી અને ટીમે 

આ કેસની વધુ તપાસ દરદમ્ાન 
મહેસાણાના દવસનગરની 48 વદષ્લ્ 
રમીલા પ્જાપદતની પણ ધરપકડ કરી 
છે. પોલીસનો દાવો છે કે, રમીલા 
જમીન દલાલ છે અન ેદવેું થઈ જતા તનેે 
રૂદપ્ાની તાતકાલીક જરૂર હતી. 

રમીલાન ેજાણવા મળ્ંુ કે, માણકેચોક 
ખાત ેઆંગરડ્ા પઢેીની અનકે ઓરફસો 
આવેલી છે અન ેત્ાંથી કરોડો રૂદપ્ાની 
હેરાફેરી થતી હો્ છે. આ દરદમ્ાન 
તને ેઈશ્વર બેચર આંગરડ્ા પઢેીમાંથી 
અલગ અલગ આંગરડ્ાના રકંમતી 
માલસામાન ભરલેા પાસ્લલો પણ ટ્રકમાં 
લઈ જવાતા હોવાની માદહતી મળી હતી. 
રમીલાએ પહેલા ટ્રકની રકેી કરી, તનેા 
નંબર અન ેરૂટ સદહતની દવગતો એકઠી 
કરીન ેતણે ેસુરા ભરવાડ નામના શખસને 
આપી હતી. સુરા ભરવાડે આ વાત 
તનેા ભાઈ અન ેગેંગના અન્ લોકોને 
કરી લંૂટનો પલાન ઘડ્ો હતો. પોલીસે 
રમીલાની ધરપકડ કરી ્ોગ્ પછૂપરછ 
બાદ તને ેજલે હવાલે કરી છે.

લોકલ ક્ાઈમ બ્ાન્ચે િિસનગરની મિિલાની ધરપક્ડ કરી

આંગડિયા લંૂટની સૂત્રધાર મહિલા! 
બ ેમહિના પિેલાં રકેી કયાયાનું ખૂલયું
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જદુા માધ્મો દ્ારા  કેટલીક ઠગ 
કંપનીઓએ રરઝવ્લ બેંકની મંજૂરી 
વગર જ શરૂ કરી દીધલેી ફાઇનાનસ 
અન ેબેંરકંગ કંપનીઓની જાહેરાત 
કરવામાં આવી રહી છે. રરઝવ્લ બેંક 
દ્ારા નોન બેંરકંગ ફાઇનાનસ કંપની 
તરીકે મંજરૂી મળી ન હોવા છતાં  
તઓે જદુી જદુી સકીમો દ્ારા લોકો 
પાસેથી પૈસા ઉઘરાવી સંચાલકો 
ભાગી જતા હો્ છે અન ેલોકોના 
રૂદપ્ા ડૂબે છે. સીઆઇડી ક્ાઇમ 
દ્ારા લોકોને આવી કંપનીની 
લોભામણી જાહેરાતોથી દરૂ રહેવા 
હાકલ કરવામાં આવી છે.

બોગસ ફાઈનાનસ 
કંપનીઓથિી દરૂ 
રિડેવા પ્રજાને અપીલ

અમદાવાદઃ ઘોડાસરના ગોકુળધામમાં રહેતા ભરતભાઈ ઠક્કર ેસપદેશ્લ ઓપરશેન 
ગ્રપૂમાં ફરર્ાદ નોંધાવી હતી કે, વષ્લ 2012થી 2013 દરદમ્ાન પ્ફુલલભાઈ રાવલ 
(રહે. ઈમા મખુીની ચાલી, દનગમરોડ)એ તમેન ેધંધામાં રોકાણ કરવાના નામ ેપસૈાનું 
રોકાણ કરાવી તમેની જાણ બહાર નટે બેંરકંગથી 82 લાખ રૂદપ્ા ટ્રાનસફર કરાવી 
લીધા હતા. પીઆઈ બી.ડી. જાડેજાએ આ અંગ ેવધ ુતપાસ શરૂ કરી છે. 

ઘો્ ાસરના વેપારી સાથિ ે82 લાખની ઠગાઈ
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કલેકટર કમલેશ ગોરડી્ાએ ચાર વષ્લ 
પહેલા સંતાનો સાથ ેઅલગ રહેતી પતની 
બીનાબેનના એકાઉનટમાંથી રૂદપ્ા 
4.78 લાખ ટ્રાનસફર કરી દીધા હતા. 
જ ેઅંગ ેબીનાબેન ે સેટેલાઇટ પોલીસ 
મથકે ફરર્ાદ નોંધાવતાં પીએસઆઈ 
જ.ે કે. વાઘલેાએ ગોરડી્ાની ધરપકડ 
કરી તનેી પતનીના ખાતામાંથી ઉપાડેલા 
રૂદપ્ા રીકવર કરી વધ ુતપાસ આદરી 
છે. ગોરડી્ાએ પોતાની પદવીનો 
ગરેલાભ ઉઠાવી પતનીની જાણ બહાર 
જ બેંકમાં તનેા એકાઉનટમાં પોતાનું 
નામ એડ કરી જોઇનટ એકાઉનટ કરાવ્ું 
હતું. પોલીસે હવ ેબેંકના મનેજેરની પણ 
તપાસ આદરી છે.

સેટેલાઇટ શાશ્વત બંગલોઝમાં  રહેતા 
કમલેશભાઇ હરરભાઇ ગોરડી્ા(59) 
ગ્ા વષષે જ બોટાદના ડેપ્ટુી કલેકટર 
પદથેી દનવૃત્ત થ્ા હતા. સામાન્ રીતે 
દનવૃત્ત ડે. કલેકટર ઘર ેશાંદતથી જીવન 

ગજુારતા હો્ તનેા બદલે ગોરડી્ા 
હાલ પોલીસ કસટડીમાં છે 
અન ેપોલીસ તનેી પછૂપરછ 
કરી રહી છે. 

ગોરડી્ાને અને તેની 
પતની બીનાન ેવારવંાર તકરાર 
થતી હોવાથી આઠ-દસ વષ્લ 
પહેલા જ વસત્રાપરુના કલ્ાણ 
ટાવરમાં સંતાનો સાથે 
અલગ રહેવા ચાલી 
ગઇ હતી. દરદમ્ાન 
બીનાબેનનું એકાઉનટ 
સેટેલાઇટ રોડ સટાર 
બજાર પાસે આવલેી 
સેનટ્રલ બેંકમાં  છે. વષ્લ 
2012માં કમલેશ ગોરાડી્ાએ 
પતનીની જાણ બહાર પોતાની પદવીનો 
દુરુપ્ોગ કરી બેંક મેનેજરની મદદથી 
બીનાબેનના એકાઉનટમાં પોતાનું નામ 
ખોટી રીતે ઉમેરાવી દીધું હતું. જોઇનટ 
એકાઉનટ થઇ જતાં ગોરડી્ાએ તેમાંથી 
478 લાખ પોતાના અન્ ખાતામાં 
ટ્રાનસફર કરી દીધા હતા. લગભગ 

2013માં બીનાબેનને આ બાબતે 
જાણ થઇ હતી. ત્ારે તેમણે 
બેંકમાં તપાસ કરી હતી પરંત ુ
બેંકના અદધકારીએ તેમને 
સહકાર આપ્ો નહોતો.  

આખરે બીનાબેને થોડા 
સમ્ પહેલા પોતાના પદત 
દવરદુ્ધ જ સેટેલાઇટ પોલીસ 

મથકમાં છેતરદપંડીની 
ફરર્ાદ નોંધાવી 
હતી. પોલીસે 
કમલેશ ગોરડી્ાની 
ધરપકડ કરી તેના 

ત્રણ દદવસના રરમાનડ 
મળેવી વધ ુતપાસ આદરી 

હતી. ગ્ા વષષે જ ACB સમક્ષ 
બોટાદના ડે.કલેકટર અને ના્બ 
ચૂંટણી અદધકારી કમલેશ ગોરડી્ા 
પાસે અપ્માણસર દમલકતો હોવાની 
ફરર્ાદ તનેી પતનીએ કરતાં ACBએ 
ગોરડી્ાના શાશ્વત બંગલોઝમાં  
સચ્લ કરી અપ્માણસર દમલકતો શોધી 
કાઢી હતી. 

પતનીના ખાતામાંથી 4.78 લાખ ઉપાિી 
લેનારા હનવૃત્ત િેપયટુી કલેકટર ઝિપાયા
સટેેલાઇટ પોલીસ ેનિવૃત્ત ડે. કલકેટરિી ધરપકડ કરી પસૈા રીકવર કરાયા

જદુી રિેતી પતનીના 
બેંક એકાઉનટમાં 

પોતાનું નામ લખાિી 
પૈસા ટ્ાન્ફર કરી 

લીધા િતા

કમલશે ગોરડીયા
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માથાભાર ેતતવોનો આતંક સતત વધી 
રહ્ો છે. નવું પોલીસ સટેશન બન્ા બાદ 
ગુનેગારો પોલીસથી ડરવાને બદલે 
બેફામ બની રહ્ા છે. ત્ાર ેજ પાલડી 
ભઠ્ા દહરલ શોદપંગ સેનટરમાં આવેલા 
પાનના ગલલા પર મધરાતે્ર ત્રાટકેલા 
માથાભાર ેતતવોએ તોડફોડ કરી હતી. 
જ ેસીસીટીવી કેમરેામાં કેદ થઇ જતાં 
પોલીસે તમેન ેઝડપી લીધા છે. સાથે 
સાથે તમેણ ેશા માટે તોડફોડ કરી તનેી 
તપાસ આદરી છે.

દહરલ શોદપંગ સેનટરના ભોં્રામાં 
ઉષાબેન ઠાકોર પાનનો ગલલો અન ેચાની 
કીટલી ચલાવે છે. દરદમ્ાન  ગરુવુારે 
રાતે્ર ત્ાં આવલેા સથાદનક માથાભારે 
તતવોએ પાણી પાઉચ પીધા બાદ પસૈા 
આપવાન ેબદલે તઓે ઉષાબેનન ેલાફો 
મારીન ેભાગી ગ્ા હતા અન ે રાતે્ર 

તમેના ગલલા પર તોડફોડ કરી હતી. 
તમેના આ કરતતૂ સીસીટીવી કેમરેામાં 
કેદ થઇ જતાં પોલીસે આ સાત ્ વુકોને 
ઝડપી લીધા છે.

પાનના ગલલા પર તોિફોિ 
કરનારા સાતની ધરપકિ

પક્ડાયચેલા માથાભારચે શખસો
અક્ષય ગણપતભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ. 
20. -રહે. ફતપેરુ. રામજી મંનદરનો 
વાસિ, પાલડિી)
ધમો ઉર્ફે અંડો ઉર્ફે ધમમેન્દ્ર  
ર્ાલગુનભાઇ નાયક (ઉ.વ. 32. રહે 
મકતમપરુા ગામ, વાસિણા)
મલો ઉર્ફે મહેશ બળદવેભાઇ ઠાકોર
(ઉ.વ. 26,  ચામંુડિા ચોક,વાસિણા)
સસકો ઉર્ફે યોગેશ ચન્દ્રીકાપ્સાદ દવે 
(ઉ.વ. 31, વાસિણા )
સાગર જશવંતભાઇ ધોબી (ઉ.વ. 
33, રહે. કૃષણિામ રો હાઉસિ, વાસિણા 
બેરજે)
સવજય દશરથભાઇ (ઉ.વ. 30 , રહે. 
એસિ.ટી.સટાફ કવાટ્ટસિ્મ, બહેરામપરુા)
પરુવ હસમુખભાઇ ચૌહાણ (ઉ.વ. 25, 
રહે. વંદાવન ફલટે, વાસિણા)

મિિલાએ દચેિું થઈ જતા 
રચેકી કરી લૂંટ કરિાનો 

આઈડ્ડયા આપયો િતો

સમસહર ભટ્ટ  > અમદાવાદ
mihir.bhatt@timesgroup.com- અમદાવાદના કુખ્ાત લંૂટારએુ ઉત્તર 
પ્દશેના જૌનપરુ પોલીસ સાથ ેઆખી 
રાત રીતસરનો ‘જંગ’ ખેલ્ો હોવાની 
સનસનાટી ભરી દવગતોનો ખુલાસો થ્ો 
છે. આ લંૂટારનુ ેપકડવા ગ્લેી પોલીસ 
પર આરોપી અન ેતનેા સાગરરતોએ બે-
ચાર કે દસ-બાર નહીં પરતં ુધાણીફુટ 
50 રાઉનડથી વધ ુગોળીબાર ક્ા્લ હતા. 
અંત ેપોલીસે તને ેપકડી પાડ્ો હતો. આ 
ઘટનામાં ત્ાંના એક દસદન્ર પોલીસ 
અદધકારીન ેબે ગોળી વાગી હતી. માચ્લ 
મદહનામાં પકડા્લેા આ આરોપીએ 
લંૂટના ઈરાદ ેગોળાબાર ક્યો હોવાનો 
પણ સાથ ેઘટસફોટ થ્ો છે. 

નોંધની્ છે કે, માચ્લ મદહનાની એક 
રાત ેઉજાલા સક્કલ પાસે એક ટ્રાનસપોટ્ડ 
કંપનીના મનેજેર અન ેદસક્ુરરટી સાથે 

કાર પાક્ક કરવાના મદુ્ ેતકરાર કરી બે 
શખસોએ ગોળીબાર ક્યો હતો અને 
નાસભાગ દરદમ્ાન આરોપી પોતાની 
કાર મકુીન ેભાગી ગ્ો હતો. તપાસ 
દરદમ્ાન કાર ચોરીની હોવાનું ખૂલ્ું 
હતું. જનેી તપાસ દરદમ્ાન અમદાવાદ 
ગ્રામ્ પોલીસ એકવાર ઉત્તર પ્દશેના 
મનૈપરુીમાં પણ દદવસો સુધી રોકાઈને 
તપાસ કરી હતી. જો કે આરોપી મળ્ો 
ન હતો. હાલમાં જ તનેી ધરપકડ થતાં 
અમદાવાદ ગ્રામ્ પોલીસન ે માદહતી 

મળી છે કે, જ ેત ેસમ્ે આરોપી ઉજાલા 
સક્કલ પાસે લંૂટ કરવા જ આવ્ો હતો.

5મી માચષે ઉજાલા સક્કલ પાસે 
પાવ્લતીકંુજ એપાટ્ડમનેટમાં રહેતા સજજન 
શમા્લએ ફરર્ાદ નોંધાવી છે કે, ત ેસુદવધા 
એસટેટમાં રાજકોટ ગોલડન ટ્રાનસપોટ્ડમાં 
મનેજેર છે. 4 તારીખની રાત ે એક 
વ્કકતએ ગોડાઉનની આડે સેનટ્રો કાર 
પાક્ક કરતા તને ેકાર હટાવી લેવા કહેતા 
ત ે ઉશકેરાઈ ગ્ો હતો. કારચાલકના 
સમથ્લનમાં આવેલા એક એકકટવાચાલકે 

રરવોલવર કાઢીન ેગોળીબાર ક્યો હતો. 
ગોળીબારનો અવાજ સાંભળી લોકો દોડી 
આવ ેત ેપહેલા જ બનન ેશખસો કાર ત્ાંજ 
મકુીન ેએકકટવા પર રફુચક્કર થઈ ગ્ા. 

આ અંગ ેઅસલાલી પોલીસે ગનુો 
નોંધ્ો હતો. તપાસમાં કાર ચોરીની 
હોવાનું ખૂલતા પોલીસન ેશંકા ગઈ હતી 
કે, આરોપીઓ રીઢા ગનુગેાર હોઈ શકે 
છે. આરોપીનું નામ સતનેદ્ર ઉફ્ક મજબૂત 
દસંહ હોવાનું અન ે ત ે ઉત્તર પ્દશેના 
મનૈપરુી જૌનપરુનો હોવાનું ખૂલ્ંુ હતું. 
તને ેપકડવા દજલલા એલસીબી એકવાર 
મનૈપરુી પણ જઈ આવી હતી. દરદમ્ાન 
જૌનપરુ પોલીસન ેથોડા દદવસ પહેલા 
વાહન ચરેકંગ દરદમ્ાન જાણવા મળ્ું 
કે, આરોપીઓ ટોળકી કારમાં આવી 
રહી છે. પોલીસે કારન ે અટકાવતા 
અંદર બેઠેલા આરોપીઓએ પોલીસ પર 
ગોળીબાર શરૂ ક્યો હતો. અંત ેપોલીસે 
સતનેદ્ર સદહત તનેી ગેંગન ેપકડી હતી. 

ઉજાલા સક્કલ પાસ ેમારયા મનિિામાં બ ેરાઉનડ ગોળીબાર કરી િાસી છૂટ્ો િતો

અમદાિાદના લૂંટારુનો જૌનપુરમાં 
પોલીસ પર 50 રાઉન્ડ ગોળીબાર

િચેજલપુર, આનંદનગર, સચેટેલાઈટના ગુનામાં પક્ડાયો િતો
તતકાલીન ઝોન-7 ડિીસિીપી નનનલ્મપત રાય ેઆરોપી 
સિતે્ દ્ર અન ેતનેા સિાગરરતોન ેહનથયાર સિાથ ેપકડિી 
પાડ્ો હતો. આ સિમય ેતનેી તપાસિમાં સંિખયાબંિ 
ઘરફોડિ ચોરીના ગુનાના ભદે ઉકેલાયા હતા. હાલ 
અમદાવાદ ગ્ામય પોલીસેિ યપુી પોલીસિ પાસિથેી 
સિતે્ દ્રન ેલઈ આવી કાય્મવાહી શરૂ કરી છે. ગ્ામય 
પોલીસિનું કહેવું છે કે, સિતે્ દ્રની િરપકડિ થતાં 

ગોળીબાર ઉપરાંત વાહન ચોરીના ગુનાનો પણ ભદે ઉકેલાશ.ે

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ - RTO ચેકપોસટના રૂદપ્ા 200 
કરોડના કૌભાંડની તપાસમાં છેલલા 
કેટલાક સમ્થી કોઇ કારણોસર બ્ેક 
લાગી રહી છે. જોકે આ કૌભાંડનો મખુ્ 
સૂત્રધાર અન ેACB  ઉપર પણ આક્ષપેો 
કરી ચકેુલો દવપલુ પટેલ નપેાળ ભાગી 
ગ્ો હોવાની દવગતો ACBન ેપ્ાપત થઇ 
છે. આ તપાસનો રલેો છેક ટ્રાનસપોટ્ડ 
કદમશનર કચેરી સુધી પણ પહોંચતો 
હોવાનું જણાતાં દનવૃત્ત ટ્રાનસપોટ્ડ 
કદમશનર પણ દશે છોડીન ેદવદશે ચાલ્ા 
ગ્ા હોવાનું ACBના ધ્ાન ેઆવ્ું છે.  
આ પ્કરણમાં હજ ુપણ તપાસ ચાલી રહી 
હોવાનું રટણ ACB કરી રહી છે.

ગુજરાતની તમામ RTO ચેકપોસટ 
ઉપર વષયોથી લાંચ કૌભાંડ ધમધમી રહંુ્ 
હતું. જ ેઅંગ ેACB  સમક્ષ વારવંાર 

રજૂઆતો થઇ અને ACBએ આ 
પ્કરણની ઝીણવટપૂવ્લક તપાસ કરતાં 
ચકેપોસટ ઉપર રોજનું લાખો રૂદપ્ાનું 
કૌભાંડ થઇ રહંુ્ હોવાની વાત ધ્ાન ેઆવી 
હતી. ACBએ  લાંબા સમ્ સુધી આ 
કૌભાંડીઓની વાતોની 2200 ઓરડ્ો 

ટેપ એકદત્રત કરીન ેએક સાગમટે ACB 
તમેના ઉપર ત્રાટકી હતી. ACBએ રડે 
કરી કૌભાંડમાં જ્શે પટેલ સદહત આઠ 
જણની ધરપકડ કરી હતી. ત્ારબાદ આ 
કૌભાંડનો કોનટ્રાકટ જનેા તાબા હેઠળ 
ચાલતો હતો ત ેGIPLના પવૂ્લ CEO 
વી. કે. શમા્લ અન ેસીએ અશોક છાજડેની 
ધરપકડ કરી હતી. 

 જોકે હજ ુઆ પ્કરણમાં ભાગડંુે દવપલુ 
પટલેની ધરપકડ કરવામાં ACBને 
સફળતા મળી નથી.  કોઇ ઉચ્ચ સરકારી 
કમ્લચારીઓની સંડોવણી વગર આવડું 
મોટંુ કૌભાંડ ન ચાલી શકે ત ેવાત સપષટ 
હોવાથી સમગ્ર કૌભાંડના મળૂ ટ્રાનસપોટ્ડ 
કદમશનર કચરેી સુધી પહોંચતા હોવાનું 
ધ્ાન ેઆવ્ું હતુ.ં હાલ તો તતકાલીન 
ટ્રાનસપોટ્ડ કદમશનર પણ દવદશે ભાગી 
ગ્ા હોવાનું ACBના ધ્ાન ેઆવ્ું છે. 

RTO કૌભાંડના મખુ્ સૂત્રધારો પકૈીના 
જ્શે પટેલ અન ેદવપલુ પટેલથી સરકારી 
કમ્લચારીઓ ત્રાદહમામ પોકારી ગ્ા 
હતા. કેમ કે તઓે કોઇ પણ અદધકારીઓ 
સામ ેRTI કરી તને ેપરશેાન કરી મકુતા 
હતા. ભાગડુે દવપલેુ તો ખુદ ACBના 
અદધકારીઓ દવરદુ્ધ પણ અસંખ્ આક્ષપેો 
ક્ા્લ છે. હવ ે‘ગળે ગાળી્ો’ ફીટ થઈ રહ્ો 
છે તમે જણાતાં ત ેભાગી ગ્ો છે.

RTO કૌભાંિ: મુખય આરોપી હવપલુ નપેાળ ફરાર!
200 કરો્ડના RTO ચેકપોસટ કૌભાડંિની તપાસિને કોઇ કારણોસિર ‘બે્ક’ લાગી રહી છે

પૂિ્વ ટ્ાનસપોટ્ટ કિમશનર 
પણ િિદચેશ ્ાલયા ગયાની 

િિગતો ACBનચે મળી

CA અશોક છાજચે્ડનો પડરિાર 
ભગુભ્વમાં ઉતરી ગયો

ACBએ GIPLના પવૂ્મ CEO અન ેવી.કે. 
શમા્મ અન ેભતૂપવૂ્મ ઇ્ટરનશેનલ 
CA અશોક છાજેડિની િરપકડિ 
કરી હતી. આ પ્રકરણમાં છાજેડિના 
પરરવાર સિાથનેા વયવહાર સિામે 
આવયા હોવાથી તમેની તપાસિ થાય 
તવેી સંિભાવના છે, જેથી છાજેડિનો 
પરરવાર ભગુભ્મમાં ઉતરી ગયો છે. 

કેિી રીતચે ્ ાલતંુ િતંુ કૌભાં્ડ?
રાજયની તમામ ચેક પોસટ ઉપર 
ખાનગી કો્ટ્ાકટ હેઠળ નવપલુ 
અન ેજયશે ેપોતાના માણસિો 
ગોઠવી દીિા હતા. જેઓ સિરકારી 
કમ્મચારીઓ સિાથ ેચેક પોસટ પરથી 
પસિાર થતી ઓવરલોડેિડિ ટ્કોના 
ચાલકો પાસિથેી કાયદસેિરના દંડિમાં 
રાહત કરી રોકડિી કરી લતેા હતા. 

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ -  ભરૂચ ડબલ મડ્ડર કેસમાં NIAની 
ટીમ ેસમ્સર ચાજ્લશીટ રજ ૂન કરતા 
વધ ુએક આરોપી નાસીરખાન જામીન 
પર છૂટી ગ્ો છે. શદનવાર ેસપ.ે કોટ્ડના 
જજ પી.બી.દસેાઇએ આરોપીન ેચોક્કસ 
શરતોન ેઆધાર ેજામીન પર મકુત ક્યો 
છે. ઉલલેખની્ છે કે, આ કેસમાં અગાઉ 
અબદલુ સમદ પણ આ જ રીત ેજામીન 
પર છૂટી ગ્ો હતો. ત્ાર ેબનન ેઆરોપી 
તાજના સાક્ષી બનાવ્ા હોવાથી તમેની 
સામ ેચાજ્લશીટ ન કરી હોવાની શક્તા છે. 

ભરૂચમાં બીજી નવમેબર ે ભાજપના 
નેતા શીરીષ બંગાળી અને પ્જ્ેશ 
દમસત્રીની પોઇનટ બલેક રનેજથી હત્ા 
પ્કરણમાં NIAએ 12 આરોપીની ધરપકડ 
કરી હતી. જો કે, ચાજ્લશીટ 10 સામ ેજ 
કરી હતી. નાસીરખાન સામ ે180 દદવસ 

થ્ા છતાં ચાજ્લશીટ રજ ૂન થ્ું હતું. 
જથેી તનેા તરફે એડવોકેટ ઇલી્ાસખાન 
પઠાણ ેરડફોલટ જામીન માટે અરજી કરી 
છે. કોટટે આરોપીન ેજામીન પર મકુત 
કરતા એવી શરતો મકુી છે કે, પાસપોટ્ડ 
જમા કરાવવો, દર મદહનાના પહેલાં અને 
ત્રીજા શદનવાર ેતપાસ અદધકારી સમક્ષ 
હાજરી પરુાવી, પરુાવા સાથ ેચડેા ન કરવા 
તથા કા્મી રહેઠાણનો પરુાવો રજ ૂકરવો. 

ભરૂચ િબલ મિ્ડરમાં સમયસર 
ચારયાશીટ ન થતા આરોપી છૂટ્ો
# NIAએ બન્ન્ે ને તાજ્ા સાક્ષી 

બ્ાવ ા્ હોવા્ષી શક્તા
ગુપત સાક્ીના િનિચેદનની 
કોપી માંગિામાં આિી

આ કેસિમાં ચાજ્મશીટ રજૂ કયા્મ 
બાદ તમામ આરોપીઓન ેતનેી 
કોપી આપી દવેાઈ છે. જો કે, 
31 ગુપત સિાક્ીના નનવદેનની 
કોપી ચાજ્મશીટની સિાથ ેઅપાઈ 
નથી જેથી આરોપીઓ તરફે 
ત ેનનવદેનની કોપી મેળવવા 
સપ.ે કોટ્ટમાં અરજી કરવામાં 
આવી હતી. કોટટે આ મામલ ેવિુ 
સિનુાવણી 1 જુલાઇ પર મુલતવી 
રાખી છે.

રાજકીય પક્ો દ્ારા ચંૂટણી સિમય ેઅપાતા વચનો વાસતવમાં કેટલા પણૂ્મ થાય છે તે મુદે્ 
નાગરરકોમાં સિનરિયતા લાવવા કેટલાક યવુાનો ભેગા થઇન ેશનનવાર ેઅમદાવાદથી એક 

ઉઘરાણી યાત્રા શરૂ કરી હતી. ગાંિી આશ્રમથી શરૂ થયલેી આ યાત્રા બે મનહના રાજયમાં નવનવિ સથળે 
ફરશ ેઅન ેમત લવેા નતેાઓ આવે છે તયાર ેજે વાયદા કર ેછે ત ેસિત્ા પર આવયા બાદ પાળે છે કે નહીં 
ત ેબાબત લોકો નતેાઓન ેપછૂતા થાય તે માટે પ્રચાર કરશ.ે યાત્રામાં દ્ારકાથી લઇન ેગાંિીનગર સિિુીના 
નજલલાઓન ેઆવરી લવેાશ.ે પાકના ભાવ, બેંક ખાતામાં 15 લાખ, મોંઘવારી, પારકસતાનને સિબક નશખવાડિવો 
જેવા અનકે વાયદાઓમાં કેટલા પરૂા થયા તવેા મુદ્ા પણ આવરી લવેાશ.ે તસિવીર ઃ શલેૈષ સોલંકી

ઉઘરાણી યાત્ા


