
અમદાવાદ 5અમદાવાદ, ગુરુવાર, 9 એપ્રિલ, 2015

ક્રાઇમ રિપોર્ટિ. અમદરાવરાદ

આંધ્ર, કર ણ્ાટકન્ જંગલોમ્ંથી 
કીમતી રકત ચંદનન્ લ્કડ્ની 
ચોરી કરી અમદ્વ્દ લ્વી ટ્રેનમ્ં 
દદલ્ી અને ત્્ંથી ફલ્ઇટમ્ં ચીન 
મોકલવ્નું કૌભ્ંડ અમદ્વ્દ 
એસઓજીએ પકડી પ્ડું છરે. 
એસઓજીએ શ્્આલમ 
ટોલન્ક્ પ્સેન્ ઝલક મોટસણા 
ગેરેજમ્ંથી 22 લ્ખની કકંમતનું  
1445 કકલોન્ં રકત ચંદનન્ 
જથથ્ સ્થે  દદનેશ ર્જપૂતને 

ઝડપી લીધો ્તો. આ જથથ્ની 
આંતરર્ષ્ટ્ી્ કકંમત પોર્ બે 
કરોડ જેટલી થ્્ છરે.

એસીપી બી. સી. સોલંકીન્ 
જર્વ્્નુસ્ર, દદનેશ ્ુપીનો 
ર્રેવ્સી છરે અને આઠ વરણાથી 
અમદ્વ્દમ્ં ર્રે છરે. લગભગ 

ચ્ર મ્સ પ્રેલ્ં તેન્ ભ્ઈ 
દરિજદસં્રે ફોન કરીને દદનેશને 
છત્્લન્ એક ગોડ્ઉનમ્ં રકત 
ચંદનન્ લ્કડ્ન્ 100 ટુકડ્ 
મોકલ્્ છરે. તે તું લઈ આવજે 
અને તેમ્ંથી 55 ટુકડ્ વજનન્ 
્ત્ તે દદનેશે જે રસતોગી દ્્ર્ 

ટ્્નસપોટટેશન મ્ટરે બુક કર્્ેલી 
બોગીમ્ં દદલ્ી મોકલી દીધ્ 
્ત્. જ્્રે બ્કીન્ 44 ટુકડ્ 
કંત્નમ્ં લપેટીને ઝલક મોટસણાન્ 
ગોડ્ઉનમ્ં છુપ્વી ર્ખ્્ ્ત્. 
દદનેશે ઝલક ગેરેજન્ મ્દલકને તે 
સ્ગન્ લ્કડ્નો જથથો ્ોવ્નું 
ક્ીને ત્્ં છુપ્વી ર્ખ્ો ્તો. 
જોકે 4 મ્સ સુધી તે આ જથથો લેવ્ 
જ ન્ીં જત્ ગેરેજ મ્દલકને શંક્ 
જત્ તેરે એસઓજીમ્ં જાર કરી 
્તી, જેન્ આધ્રે એસઓજીની 
ટીમ ગેરેજમ્ં પ્ોંચી ્તી અને 
તપ્સ કરત્ તે રકત ચંદન ્ોવ્નું 
પુરવ્ર થ્ું ્તું.

દરાણચોિી |4 મરાસથી છુપરાવેલું િક્તચંદન આંધ્રથી લરાવી ચીન મોકલવરાનું હ્તું

શરાહઆલમનરા ગોડરાઉનમરાંથી ~1.75 
કિોડનું 1445 રકલો િક્તચંદન પકડરાયું

રક્ત ચંદનના જથ્ા સા્ે પકડાયેલો પ્દનેશ ફક્ત છત્ાલના ગોડાઉનમાં્ી રક્ત ચંદનના 100 ટુકડા ટ્રકમાં ભરીને લઈ આવયો હ્તો.

 દદનેશ િરાજપૂ્ત નરામનરા 
યુવકની ધિપકડ કિી

કીમતી રક્ત ચંદનનો ઉપયોગ ફપ્નનિચર બનાવવા માટે, દવા, પૂજાની 
માળા, ભગવાનની મૂપ્્તનિ, સંગી્તનાં સાધનો વગેરે બનાવવામાં ્ાય 
છે આ ચંદનના લાકડાના નાના-નાના ટુકડા કરીને પ્વદેશ જ્તા 
રિવાસીઓ જે બેગનો ઉપયોગ કરે ્તે બેગમાં ભરીને એર કાગગો 
મારફ્તે ચીન મોકલવામાં આવે છે.

નરાનરા રુકડરા  કિી કરાગગોમરાં મૂકીને ચીન મોકલરા્તરા

ગાંધીનગર: ર્જ્મ્ં સથ્દનક 
સવર્જની ચૂંટરીઓ આ વી ર્ી છરે 
ત્્રે નગરપ્દલક્ઓમ્ં કોંગ્ેસની 
ક્મગીરીનું દનરીક્ષર કરવ્ અને 
સંગઠનને મજબૂત કરવ્ મ્ટરે 
ગુજર્ત પ્રદેશ કોંગ્ેસ દ્્ર્ 21 
દજલલ્મ્ં આવતી નગરપ્દલક્ન્ 
દનરીક્ષકોની ્્દી જા્રેર કર્ઇ છરે. 
પ્રદેશ પ્રમુખે 21 દજલલ્ ્સતકની 
નગરપ્દલક્ઓમ્ં 48 દનરીક્ષકોની 
દન્ુકકત કરી છરે તેમ પ્રદેશ પ્રવકત્ 
અને મ્્મંત્ી દનશીત વ્્સે જર્વ્ું 
્તું. તેમરે વધુમ્ં કહું ્તું કે આ 
દનરીક્ષકો ન.પ્.મ્ં કોંગ્ેસ દ્્ર્ 
પ્રજાકી્ પ્રશ્ો ઉઠ્વવ્ સદ્તની 
ક્મગીરીનું દનરીક્ષર કરશે.

કોંગ્રેસરે ન.પા.ના 
નનરીક્ષકોની યાદી 
જાહેર કરી

ધો.9મરાં 24, ધો.11મરાં 12 ભૂદ્તયરા દવદ્રાથીથીનરા પુિરાવરા િજૂ કિરાયરા

ભરાસકિ નયૂઝ. અમદરાવરાદ

ર્રીપમ્ં ્કરઓમ એપ્ટ્ટમેનટ 
સ્મે આવેલી નવજ્ોત દવદ્્લ્મ્ં 
ભૂદત્્ દવદ્્થીથીઓ ્ોવ્ની દજલલ્ 
ડીઇઓ, કલેકટર અને ઉચ્ચદશક્ષર 
દવભ્ગમ્ં મદ્લ્એ પુર્વ્ સ્થે 
લેદખત ફકર્્દ કરી તવકરત તપ્સ 
કરવ્ મ્ંગ કરી છરે. ફકર્્દમ્ં 
ધો.9-ધો.11મ્ં 49 દવદ્્થીથીઓ 
ભૂદત્્ ્ોવ્નું જર્વ્્ું છરે. 

કલેકટર, ડીઇઓ સદ્ત દશક્ષર 
દવભ્ગ સમક્ષ કર્્ેલી ફકર્્દમ્ં 
મદ્લ્ ફકર્્દી ઉપ્સન્ દત્વેદીએ 
જર્વ્ું છરેકે ર્રીપ ખ્તેની 
નવજ્ોત દવદ્્લ્મ્ં ધો.9મ્ં 
24 દવદ્્થીથીઓ ભૂદત્્ ્ોવ્નું 
ન્મજોગ ફકર્્દમ્ં દશ ણ્ાવ્્ું છરે. 

 આ ઉપર્ંત ધો.11 (સ્મ્ન્ 
પ્રવ્્)મ્ં 12 દવદ્્થીથીઓ ભૂદત્્ 
્ોવ્નું દશ્ણાવ્્ું છરે. ફકર્્દીએ 
ભૂદત્્ દવદ્્થીથીઓન્ ન્મ સ્થેની 
્્દી સ્મેલ કરી તવરીત તપ્સની 
મ્ંગ કરી છરે. તેરે પોત્ને મ્રવ્ની 
ધમકી પર મળતી ્ોવ્નું જર્વ્ું છરે.

રાણીપની નવજયોત નવદ્ાલયમાં 
બોગસ નવદ્ારીથીઓની ફરરયાદ
કલેકરિ, ડીઇઓ, ઉચ્ચ 
દશક્ષણ દવભરાગમરાં િજૂઆ્ત

ઝડપથી ્તપરાસની અદધક કલેકરિ-ડીઇઓની ખરા્તિી
ભૂતતયા પ્વદ્ા્ીથીઓ અંગેની ફરરયાદ બાબ્તે સકકૂલ સામે ઝડપી ્તપાસની 
અપ્ધક કલેકટર ખા્તરી આપ્તાં જણાવયું હ્તું કે ડીઇઓ કક્ા સા્ે જરૂર 
પડશે ્તો કલેકટર કચેરી દ્ારા ્તપાસ કરાવાશે. પ્જલલા ડીઇઓ એમ.આઇ.
જોશીએ ફરરયાદ મળી હોવાનું સવીકારી, તવરર્ત ્તપાસની ખા્તરી આપી હ્તી.

ભરાસકિ નયૂઝ. અમદરાવરાદ

કેનદ્ર સરક્ર દ્્ર્ પબ્લક ટ્્નસપોટ્ટ 
ક્ષેત્ે ખ્નગીકરરને પ્રોતસ્્ન 
આપી ર્ી છરે અને તેન્ સંદભણામ્ં 
રોડ ટ્્નસપોટ્ટ સેફટી દબલ પર 
લોકસભ્ અને ર્જ્સભ્મ્ં 
પસ્ર કરવ્મ્ં આવ્ું છરે. ત્્રે આ 
દબલન્ દવરોધમ્ં ગુજર્ત સટરેટ રોડ 
ટ્્નસપોટ્ટ કોપપોરેશન સદ્ત અન્ 
ર્જ્ોન્ ટ્્નસપોટ્ટ કોપપોરેશનન્ 
કમણાચ્રીઓ 30 એદપ્રલન્ એક 
દદવસની મ્સ સીએલ પર જશે.

આ અંગે એસટી ્ુદનન્ન્ 
અગ્રી ધીરેનદ્રદસં્ સોલંકીએ 

જર્વ્ું કે, ગુજર્તમ્ં એસટી 
દનગમન્ ત્રે્ મ્ન્ ્ુદન્નો 
એસટી કમણાચ્રી મ્્મંડળ, 
ભ્રતી્ મઝદૂર સંઘ અને એસટી 
વક્કસ ફેડરેશન દ્્ર્ સં્ુકતરીતે 
દનગમન્ અદધક્રીઓને સટ્્ઈક 
નોકટસ અપ્ઇ છરે. કેનદ્ર સરક્રન્ 
રોડ ટ્્નસપોટ્ટ સેફટી દબલનો દવરોધ 
કરવ્ની સ્થે ગુજર્ત એસટી 
દનગમ દ્્ર્ કફકસ પગ્રન્ 
કમણાચ્રીઓને ક્્મી કરવ્ની સ્થે 
સરક્રી કમણાચ્રીઓની જેમ તેમને 
પર ગત ઓકટોબરથી પગ્ર વધ્રો 
આપવ્ સદ્તની મ્ંગરી કર્શે.

30મી એનરિલરે તમામ ટ્ાનસપોર્ટ 
કમ્મચારીઓ માસ CL પર ઉતરશરે

િોડ ટ્રાનસપોર્ટ સેફરી દિલનરા દવિોધનરા મુદ્ે

ભરાસકિ નયૂઝ. અમદરાવરાદ

વડોદર્મ્ંથી પકડ્્ેલ્ 4 ્જાર 
કરોડન્ દરિકેટ મેચન્ સટ્્ તેમજ 
્લ્વ્ક્ંડમ્ં કેટલ્ક આઈપીએસ 
અદધક્રીઓ, પીઆઈ તેમજ 
પોલીસ કોનસટરેબલોની સંડોવરી 
્ોવ્નો ઘટસફોટ ગુજર્ત ર્જ્ન્ 
પોલીસવડ્ પી.સી.ઠ્કુરે મુખ્મંત્ી 
આનંદીબ્રેન પટરેલ સ્થેની 
મીકટંગમ્ં ક્પો ્ોવ્ની ચચ્ણાએ 
ભ્રે જોર પકડું ્ તું. જો કે  આ અંગે  
પોલીસ વડ્ પી.સી.ઠ્કુરનો સંપક્ક 
કરવ્નો પ્ર્્સ કરત્ તેમરે ફોન 
ઉપ્ડવ્નું ટ્ળ્ું ્તું.પરંતુ ડીજીની 

મુખ્મંત્ી સ્થેની આ મીકટંગન્ 
ક્રરે આગ્મી દદવસોમ્ં આ સટ્્-
્વ્લ્ કૌભ્ંડમ્ં ગુજર્ત પોલીસન્ 
વધુ કેટલ્ક અદધક્રીઓ સસપેનડ થઇ 
શકે છરે. સ્થે પોલીસ અદધક્રીઓની 
ધરપકડ પર થ્્ તો નવ્ઇ ન્ીં

આ ્ વ્લ્ ક્ંડન્ આરોપી ટોમી 
પટરેલ અને કકરર સ્થે સ્ંઠગ્ંઠ 
ધર્વત્ ગ્ંધીનગર દજલલ્ એઓજી 
પીઆઈ જ્ેશ રિહ્મભટ્ તેમજ 
વડોદર્ ગ્્મ્ એલસીબી પીઆઈ 
એ.એમ.સૈ્દ તેમજ ત્ર પોલીસ 
કોનસટરેબલને ર્જ્ પોલીસ વડ્એ 
સસપેનડ કરી દીધ્ છરે.

રોમી પરેલ સટ્રા કરાંડ: વધુ કેરલરાક 
પોલીસ અદધકરાિીઓ સસપેનડ થશે

િે PI અને ત્રણ કોનસરેિલને સસપેનડ કિરાયરા

લીગલ રિપોર્ટિ. અમદરાવરાદ

દવદેશ ન્ર્ં મોકલવ્ન્ કેસમ્ં 
પ્રદીપ શમ્ણાને સ્મેની આ ફકર્્દ 
નવી જ છરે ત્્રે તેમને અગોતર્ 
જામીન ન આપવ્ જોઇએ તેવી 
ઇડી દ્્ર્ ્્ઇકોટ્ટ સમક્ષ રજૂઆત 
કરવ્મ્ં આવી છરે. જ્્રે કોઇ 
દમત્ને મોટી રકમ ઉછીની આપી 
્ો્ અને તે રકમ પ્છી પર ન 
લેવ્મ્ં આવે તે મ્ની શક્્ તેમ 
ન્ીં ્ોવ્નું પર ઇડી દ્્ર્ કોટ્ટ 
સમક્ષ રજૂઆતમ્ં જર્વ્્ું ્તું.

રિદીપ શમા્મનરે 
આગોતરા જામીન ન 
આપવા જોઇએ: ઈડી

એજયુકેશન રિપોર્ટિ. અમદરાવરાદ

ગુજર્ત ્ુદનવદસણાટીન્ સમ્જ દવદ્્ ભવનન્ 
પોદલકટકલ સ્્નસ દવભ્ગન્ વડ્ પ્રો. સરમર 
ઝ્લ્ દ્્ર્ મદ્લ્ અધ્્દપક્ઓને લખવ્મ્ં 
આવેલ્ દવવ્દ્સપદ અશ્ીલ પત્ક્ંડ પ્રકરરમ્ં 
દનવૃત્ત ન્્્્ધીશન્ તપ્સ પંચ દ્્ર્ તપ્સ 
કરીને દોદરત ઠરેરવ્્્ છરે. જેન્ પગલે  કુલપદત 
ડો.એમ.એન.પટરેલે પ્રો. ઝ્લ્ને અશ્ીલ પત્ક્ંડ 
પ્રકરરમ્ં કડસદમસ કર્્્ ્ોવ્ની જાર કરતો 
પત્ લખ્ો છરે. આ ઉપર્ંત તેમને નેચર ઓફ 
જબસટસન્ ન્્્ે 15 દદવસમ્ં પ્રત્ુત્તર આપવ્ની 

ત્કીદ કરી ્ોવ્નું કુલપદત ડો.એમ.એન.પટરેલે 
જર્વ્ું છરે.

ગુજર્ત ્ ુદનવદસણાટી કેમપસમ્ં આવેલ્ સમ્જ 
દવદ્્ભવનન્ પોદલકટકલ સ્્નસ દવભ્ગન્ 
વડ્ પ્રો. ડો સરમર ઝ્લ્એ થોડ્ક મદ્ન્ઓ 
પ્રેલ્ તેમન્ જ ભવનમ્ં ફરજ બજાવત્ં ત્ર 
મદ્લ્ પ્રોફેસરોને અશ્ીલ પત્ લખીને તેમની 
મ્નદસક સત્મરી કરી ્તી. આ બ્બતે મદ્લ્ 
પ્રોફેસરોએ મદ્લ્ પોલીસ સટરેશન, ગુજર્ત 
્ુદનવદસણાટીની ડ્લ્ૂડીસી સદ્તની જગ્્ઓ પર 
ફકર્્દ કરી ્તી.

અશ્ીલ પત્રકરાંડ|દનવૃત્ત નયરાયરાધીશ પી.જે. ઘોળરકયરા ્તપરાસ પંચનું આિોપો સરાદિ્ત થયરાનું ્તરાિણ

યુનન.એ રિો. ઝાલાનરે રડસનમસ કરતો પત્ર લખયો

સાર સમાચાર

સપીપરા ખરા્તે દવશેષ યોગ જાગૃદ્ત કેમપ યોજાયો

અમદાવાદ | પ્વશ્વ આરોગય પ્દન પ્નપ્મત્ે સરદાર પટેલ ઈન્સસટટ્ૂટ ઓફ 
પન્લક એડપ્મપ્નસટ્રેરટવ (સપીપા) ખા્તે વપ્શષ્ઠ યોગ નામની સંસ્ા દ્ારા 
એક યોગ આરોગય જાગૃપ્્ત કેમપ યોજાયો હ્તો. આ કેમપમાં યુપીએસસી 
પરીક્ાની ્તૈયારી કરી રહેલા 20્ી વધુ ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હ્તો.

અમદાવાદ | અમેરરકા  નસ્્ત ચેરરટેબલ ટ્રસટ આઇઆઇટી ગાંધીનગર 
ફાઉ્સડેશનના રિ્મ એનકઝકયુરટવ રડરેકટર ્તરીકે રપ્વ પ્મસત્ીની પ્નમણૂક 
કરવામાં આવી છે. રપ્વ પ્મસત્ી દા્તાઓ અને આઇઆઇટી ગાંધીનગર વચ્ે 
સે્તુની ભૂપ્મકા ભજવશે. આઇઆઇટી ગાંધીનગરના રડરેકટર ડો.સુધીર 
જૈને રપ્વ પ્મસત્ીની પ્નમણૂકને આવકાર્તા જણાવયું છે કે ્તેમની પ્નમણૂક્ી 
અમારી સંસ્ાને ઘણો લાભ ્શે. પ્મસત્ીએ જણાવયું છે કે ભાર્તમાં 
ટેકનોલોજી એજયુકેશનમાં સુધારો કરવા હું બહુ આ્તુર છું.

સેનટ્લ જેલમરાં કેદીઓ મરારે આઇ ચેકઅપ કેમપ
અમદાવાદ | રપ્વવારે સાબરમ્તી સે્સટ્રલ જેલ ્તેમજ પ્સપ્વલ હોનસપટલ આંખ 
પ્વભાગ દ્ારા કેદીઓના આંખના પડદાનું મફ્ત ચેકઅપ અને લેઝર ટ્રીટમે્સટ 
કેમપનું આયોજન કરાયું છે. સવારે 9 કલાકે મેયર મીનાક્ીબહેન પટેલ ્તેનો 
રિારંભ કરવામાં આવશે. લાય્સસ કલબ ઓફ શાહીબાગ અને લાય્સસ કલબ 
ઓફ સંવેદના દ્ારા ્તેમાં સહયોગ કરવામાં આવયો છે.

જેલ સહરાયક મરારેની લેદખ્ત પિીક્ષરા 12 એદરિલે
અમદાવાદ | જેલ સહાયક ભર્તી બોડ્ડ દ્ારા જેલ ખા્તાના પ્સપાઈ (પુરુષ અને 
મપ્હલા) સંવગનિના શારીરરક કસોટીમાં ઉત્ીણનિ ્યેલા ઉમેદવારોની લેપ્ખ્ત 
પરીક્ા 12 એપ્રિલે બપોરે 12્ી 2 કલાક યોજાશે. જેના પગલે ઉમેદવારોએ 
્તેમના રિવેશ પત્ો ઓનલાઈન www.ojas.guj.nic.in વેબસાઈટ પર્ી 
ડાઉનલોડ કરી લેવાના રહેશે.

િદવ દમસત્રીની IIT ગરાંધીનગિ રડિે.્તિીકે દનમણૂક

ઝરાલરાને 12 દદવસમરાં જવરાિ 
આપવરા મરારે કહેવરામરાં આવયું છે
^ગુજરા્ત યુપ્નવપ્સનિટી સેનેટની બે્ઠક મળી 

્તે અગાઉ્ી અશ્ીલ પત્કાંડ રિકરણમાં 
રિો. સરમણ ઝાલાને રડસપ્મસ કર્તો પત્ 
લખવામાં આવયો છે.આ સા્ે જ ્તેમને કુદર્તી 
્સયાયની રિપ્રિયાના ્સયાયે પ્નય્ત ધારાધોરણ 
મુજબ 12 પ્દવસમાં જવાબ આપવા માટેની સમય 
મયાનિદા આપી છે. સત્ાવાળાઓ ્તેમની સામે કોઈ 
પણ સંજોગોમાં કડક પગલા ભરવા માંગે છે.  
> ડો.એમ.એન.પટેલ, કુલપપ્્ત, ગુજરા્ત યુપ્નવપ્સનિટી.

લીગલ રિપોર્ટિ . અમદરાવરાદ

આરટીઆઈ એબકટદવસટ અદમત 
જેઠવ્ની ્ત્્ન્ કેસમ્ં જામીન 
પર મુકત ભ્જપન્ ભૂતપૂવણા સ્ંસદ 
દીનુ બોઘ્એ દબનત્ોમતમુકત 
થવ્ મ્ટરે અરજી કરી ્તી, જેની 
સુન્વરીમ્ં સીબીઆઈએ રજૂ કરેલી 
ચ્જણાશીટમ્ં દશ ણ્ાવેલ્ બે સ્ક્ષીન્ 

સીઆરપીસી ્રેઠળ 164ન્ દનવેદન 
મેળવવ્ મ્ટરે તેમન્ વકીલે અરજી 
કરી ્તી. ત્્ર બ્દ પોત્નો પક્ષ 
રજૂ કરવ્ મ્ટરેની દ્દ મ્ગી ્તી. 
આ રજૂઆત સપેદશ્લ સીબીઆઈ 
કોટ્ટન્ એકડશનલ સેશનસ જજ જી. 
એલ. ઓડરેદર્એ ગ્્હ ર્ખી વધુ 
સુન્વરી 15મીએ દન્ત કરવ્મ્ં 
આવી છરે.

બુધવ્રે ્ોજા્ેલી સુન્વરીમ્ં 
આરોપીન્ એડવોકેટ પ્ર્ેશ 

દલમબ્દચ્્એ કોટ્ટમ્ં રજૂઆત કરી 
કે, અરજદ્રની મ્ત્ ટરેદલફોદનક 
રેકોડ્ટન્ આધ્રે સંડો વરી મ્ની 
તપ્સ એજનસીએ ધરપકડ કરવ્મ્ં 
આવી છરે. 

્ત્્મ્ં સીધી કે આડકતરી 
રીતે સંડોવરી ઉજાગર કરતો કોઇ 
પુર્વો નથી. તપ્સ એજનસીએ 
રજૂ કરેલી ચ્જણાશીટમ્ં બે સ્ક્ષીન્ 
સીઆરપીસી 164 ્રેઠળ દનવેદન 
નોંધવ્મ્ં આવ્્ છરે.

જરેઠવા કેસ : બરે સાક્ષીનાં 164 મુજબનાં 
નનવરેદન મારે દીનુ બોઘાએ અરજી કરી
વધુ સુનરાવણી 15મી 
એદરિલનરા િોજ યોજાશે

અમદાવાદ : ગુજર્તન્ મુખ્ 
ચૂંટરી અદધક્રી અદનત્ કરવ્લે 
કહું કે, ગુજર્તમ્ં 18 વરણાથી 
ઉપરન્ 3 કરોડ મતદ્રોને આધ્ર 
ક્ડ્ટ અપ્્્ છરે. આધ્રક્ડ્ટ ધર્વત્ં 
66 લ્ખ ન્ગકરકોની દવગતો 
મેળવીને રદજસટ્રેશન થ્ું છરે. બ્કી 
ર્રેલ્ મતદ્રોને જોડવ્ 12મીએ 
સવ્રે 10:30 થી સ્ંજન્ 5:30 સુધી 
ખ્સ કેમપ ્ોજીને તમ્મ મતદ્ન 
સથળો ઉપર બુથ લેવલ ઓકફસર 
પોત્ન્ રદજસટર સ્થે ્ ્જર ર્રેશે. 

‘આધાર’ મરેળવવા, 
સુધારા મારે 
12મીએ કેમપ

નનણ્મયનગર 
સરેકરર4 પાસરેરી 
ચરેન સનરેનચંગ

ક્રાઇમ રિપોર્ટિ . અમદરાવરાદ

દનરણા્નગર સેકટર 4મ્ં ર્રેત્ં 
દનમણાળ્બ્રેન નવીનભ્ઇ વ્્સ 
દવમલન્થ બસ સટરેનડ નજીકથી 
પસ્ર થઇ રહ્ં ્ત્ં. ત્્રે મોટર 
સ્ઇકલ પર આવેલી બે અજારી 
વ્બકત દનમણાળ્બ્રેનન્ ગળ્મ્ંથી 
કકંમત રૂ. 25 ્જારન્ સોન્ની 
ચેન તોડી ફર્ર થઇ ગ્્ ્ત્. 
જેની ફકર્્દ ન્રરપુર્ પોલીસ 
સટરેશનમ્ં નોંધ્વી છરે.


