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આંબેડકર યુનિ.િે પ્ાદેનશક 
કેન્દ્ર માટે જમીિિી ફાળવણી

ભાવિગરમાં 4 હજાર ચો.મી જમીિ અપાઈ

અમદાવાદ | ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપિ 
યુનિવનસસિટી(બીએઓયુ)િે પ્ાદેનશક કેન્દ્ર માટે ભાવિગર ખાતે 
જમીિિી ફાળવણી કરવામાં આવશે. ભાવિગરમાં આ પ્ાદેનશક 
કેન્દ્ર માટે આશરે 4000 ચોરસ મીટર જમીિ ફાળવાશે.

અાસપાસિા નજલ્ાિા નવદ્ારીથીઓિે ્ાભ
 યુનિવન્સિટીિા કુલપનિ ડો. 

અમીબેિ ઉપાધયાયે જણાવયુું 
છે કે,‘ડો. બાબા ્ાહેબ  
આંબેડર ઓપિ યુનિવન્સિટીિા  
250થી વધારે  અભયા્ કેન્દ્ો 
ઉપરાુંિ રાજયભરમાું  પ્ાદેનિક 
કેન્દ્ોિી સથાપિા કરાઈ છે.  
યુનિવન્સિટીમાું  પાટણ,રાજકોટ, 
્ુરિ,કચછ, ભાવિગર, છોટા 
ઉદેપૂર ્નહિિા છ  પ્ાદેનિક કેન્દ્ો 
કાયસિરિ છે.’

ગિ જાન્યુઆરી 2021માું ડો 
બાબા ્ાહેબ આંબેડકર ઓપિ 
યુનિવન્સિટી દ્ારા ભાવિગરિા 

પ્ાદેનિક કેન્દ્ો  માટે જમીિિી 
ફાળવણી માટે દરખાસિ મૂકવામાું 
આવી હિી. જેિો ભાવિગરિા 
કલેકટર ડો. ગૌરાુંગ ભાઈ મકવાણા 
િરફથી હકારાતમક પ્નિ્ાદ 
્ાુંપડયો છે.  િેમણે ભાવિગર 
યુનિવન્સિટીિી બાજુમાું આવેલી 
જમીિ િૈક્ષનણક હેિુ માટે િબદીલ 
કરવામાું આવી છે.

ઉલલેખિીય છે કે ભાવિગર 
પ્ાદેનિક કેન્દ્િો લાભ ભાવિગર 
ઉપરાિ િેમિી આ્પા્િા  
િમામ નજલલાઓિા નવદ્ાથીથીઓિે 
મળી િકિે.

22 વરસિિા યુવકે 8 વરસિિી બાળાિે ધાબે ્ઈ જઈ દુષકમસિ કયુું હતું

બાળકીિાં માતા-નપતાિે મારી િાખવાિી ધમકી આપિાર 
આરોપીિા નપતાિે અદા્તે 2 માસિી કેદિી સજા ફટકારી

રામો્માં બાળકી પર દુષકમસિ 
કરિારિે 7 વરસિિી સખત કેદ
અમદાવાદ | રામો્માં 8 વરીથીય બાળકીિે ધાબે ્ઇ દુષકમસિ કરિાર 22 વરીથીય પ્મોદ વમાસિિે એડડ.
સેશન્સ જજ પી.સી.ચૌહાણે દોનરત ઠરાવી 7 વરસિિી સખત કેદ અિે રૂ.3 હજાર દંડિો આદેશ કયયો 
છે. ફડરયાદી પનત-પતિીિે જાિરી મારી િાખવાિી ધમકી આપિાર પ્મોદિા નપતા રામવીર વમાસિિે 2 
માસિી સજા ફટકારી છે. કોટટે ભોગ બિિાર બાળકીિે 1 ્ ાખ વળતર પેટે ચુકવવાિો નિદદેશ કયયો છે. 

રામોલમાું રહેિા પ્મોદ 
વમાસિએ 15 િવેમબર 2016િા રોજ 
્ાુંજે પાડોિમાું રહેિી 8 વરીથીય  
બાળકીિે ધાબે લઇ જઇિે ્ૃષ્ટ 
નવરુદ્ધિુું કૃતય કરિાું ગભરાયેલી 
બાળકીએ પોિાિા માિા-
નપિાિે આ અંગેિી જાણ કરવાિુું  
કહેિાું આરોપીએ િેિે અિે િેિા 
માિા-નપિાિે જાિથી મારી 
િાખવાિી ધમકી આપી હિી. 

બાલયાવસથામાું ્ૃષ્ટ નવરુદ્ધિા 
કૃતયિો ભોગ બિેલી બાળકી 
ગુમ્ૂમ રહેિી હોવાથી માિાએ 
િેિે પૂછિાું બાળકીએ ્મગ્ર 
ઘટિાિી જાણ કરી હિી. 

આથી બાળકીિા માિા-નપિા 
પ્મોદિા ઘરે ગયા, િો પ્મોદ અિે 
રામવીરે પોલી્માું જાણ કરિો 
િો જાિથી મારી િાખવાિી ધમકી 
આપી હિી. બાળકીિી માિાએ 

આરોપી નપિા-પુત્ર નવરુદ્ધ રામોલ 
પોલી્ સટેિિમાું ફરરયાદ િોંધાવી 
હિી. 

રામોલ પોલી્ે આરોપી ્ામે 
કોટ્ટમાું ચાજસિિીટ કયુું હિુું. આ 
કે્ ચાલી જિાું ્રકારી વકીલ 
નવજયન્ુંહ ચાવડાએ દસિાવેજી 
પુરાવા અિે ્ાક્ષીઓ િપા્ી 
આરોપીિે ્ખિમાું ્ખિ ્જા 
ફટકારવાિી રજૂઆિ કરી હિી.

‘તું મિે કહેિારો કોણ’ તેમ કહી ઝઘડો કયયો

અમદાવાદ | િરોડામાં િીચે પડી ગયે્ા એક્ટવા ચા્કે સ્ાહ 
આપિાર યુવકિે માર મારી જાનત નવરયક ગાળો બો્ી યુવકિે 
મારામાં ઇંટ મારી હતી. પો્ીસે આરોપી કુ્નદપનસંહ વાઘે્ા, 
પ્દ્ુમિ રહેવાર સનહત 3 સામે ગુિો િોંધી તપાસ આદરી છે. 

િરોડામાં િીચે પડી ગયે્ા ટુ વહી્રચા્કે સ્ાહ 
આપિાર યુવકિે જાનતનવરયક ગાળો આપી માયયો

સ્ાહ આપવા આવે્ા 
યુવકિે મારામાં ઈંટ મારી

િરોડા આગમિ રેન્ડેન્્ીમાું 
રહેિા 28 વરીથીય જયેિ પરમાર 
રાિે એટીએમમાુંથી રૂનપયા  
ઉપાડવા ગયા હિા. એ  
દરનમયાિ પાછળ આવિો એક 
એષકટવાચાલક િીચે પડી જિા, 
જયેિે િેિી પા્ે જઇિે કહુું કે, 
ભાઇ જોઇિે ચલાવો િે, આ 
્ાુંભળી એષકટવાચાલકે ભડકીિે 
કહુું કે, િુું મિે કહેિારો કોણ? િારુું 
િામ િુું છે? 

જયેિે પોિાિુું િામ-્રિામુું 

જણાવિાું એષકટવાચાલેકે જયેિિે 
જાનિ નવરયક ગુંદી ગાળો બોલી, 
માયયો હિો.

દરનમયાિ બીજા બે યુવકોએ 
તયાું આવી જયેિિે ‘િુું હલકી 
જાિવાળો અમારી ્ામે બોલી કેમ 
િકે?’ િેમ કહીિે જયેિિે માથામાું 
ઇંટ મારી હિી. લોકો ભેગા થઇ 
જિાું ત્રણેય જણાું ભાગી ગયા હિા. 
દરનમયાિ ઘટિા સથળે આવેલા 
જયેિિા નમત્રો િેિે ્ારવાર અથથે 
ન્નવલમાું લઇ ગયા હિા.

કપડાં સૂકવવા ગયેલા 
યુવકને કરંટ લાગતાં મોત

ક્ાઈમ રરપોટ્ટર | અમદાવાદ

નિકોલમાું કપડાું ્ુકવિી વખિે 
કરંટ લાગિા એક યુવકિુું મોિ 
નિપજયુ હિુું. નિકોલમાું મિોહર 
એપાટ્ટમેન્ટમાું રહેિો હનરસિલ 
હરરિભાઈ નત્રવેદી ( ઉ.વ.25) 
ગઈ િા 16 મીિા રોજ રાિિા 8.30 
વાગે કપડા ્ુકવવા માટે પોિાિા 
ઘરિી ગેલેરીમાું ગયો હિો. જયાું  
લોખુંડિા િાર પર કપડા ્ુકવવા 
જિા િેિે વીજકરંટ લાગયો હિો. 
િેિે ્ારવાર માટે હોષસપટલ લઈ 
જવાયો હિો. જયાું ફરજ પરિા 
િબીબે િેિે મૃિ જાહેર કયયો હિો.

સરખેજની વવવાવદત જમીન 34 વર્ષ પહેલા જ ખરીદાઈ હોવાનો દાવો
ઇન્ફ્ા રરપોટ્ટર | અમદાવાદ

્રખેજ રેલવે ક્ોન્ુંગ પા્ે આવેલી 
8 હજાર વાર જેટલી જમીિ 34 વરસિ 
પહેલા જ અહેમદ અલલારખા પટેલ 
દ્ારા ખરીદવામાું આવી હોવાિો 
દાવો કયયો છે અિે જણાવયુું છે કે, 
ફરરયાદી પ્ણવ હરીિકુમાર િેઠે 
33 વરસિ બાદ ફરરયાદ દાખલ કરી 

છે. એટલુું જ િહી પણ અહેમદ 
અલલારખા પટેલ ્ ામે કરાયેલી લેન્ડ 
ગ્રેનબુંગ એકટ હેઠળિી ફરરયાદિે 
ગુજરાિ હાઇકોટટે ગિ 12મી 
ફેબ્ુઆરી 2021િા રોજ સટે આપયો 
છે. િે ્મયે હાઇકોટટે રાજય ્રકાર 
પા્ે બુંધ કવરમાું જવાબ રજૂ કરવા 
આદેિ આપયો હિો. િોંધિીય છેકે, 
અહેમદ અલલારખા પટેલે હાઇકોટ્ટ 

્મક્ષ કરેલી નપરટિિમાું  પણ એવો 
દાવો કયયો છેકે, જગયાિો કબજો 
િેઓ છેલલા 34 વરસિથી ધરાવે છે 
િેમજ આ જમીિ િેમણે ખરીદેલી છે 
િે રજીસટડ્ટ લખાણો છે, ચેકથી પેમેન્ટ 
આપેલા હોવાિી રજૂઆિ કરાઈ 
હિી. જેિે ધયાિે લઇ હાઇકોટટે આ 
કે્માું િેમિે રરમાન્ડ પરથી મુકિ 
કરવા પણ આદેિ આપયો હિો.

ફાયર NOC વગરિા 346 
એકમોિે િોડટસ ફટકારાઈ

અતયાર સુધીમાં ફાયર NOC વગરિાં 1178 નબકલડિંગિે િોડટસ

અમદાવાદ | શહેરમાં ફાયર એિઓસી િહી ધરાવતાં વધુ 346 નબકલડિંગિે મયુનિ.એ િોટીસો 
પાઠવી છે. શહેરમાં ફાયર એ્ટ હેઠળ શહેરિી નવનવધ નબકલડિંગ માટે ફાયર એિઓસી મે્વી 
્ેવી આવશયક છે. જોકે તેમ છતાં ચોક્કસ નબકલડિંગ દ્ારા હજુ પણ તેમિા ફાયર એિઓસી 
રીન્યુ િહીં કરાવયા હોવાિું જાણવા મળે છે. 

હાઈકોટ્ટિા આદેશ બાદ તંત્ર એ્શિમાં: NOC િહીં ્ેિાર 
નબકલડિંગ સામે સીન્ંગ સનહતિી કાયસિવાહી કરવા ચીમકી

છેલલા કેટલાક નદવ્થી ફાયર 
નબ્ગેડ દ્ારા હાથ ધરાયેલી ઝુુંબેિ 
હેઠળ અતયાર ્ુધીમાું 1178 જેટલાું 
નબષલડિંગિે ફાયર એિઓ્ી આપી 
દેવામાું આવી છે. જે નબષલડિંગ પૈકી 
346 જેટલી નબષલડિંગિે આજે િોટી્ 
ઇસયુ કરવામાું આવી છે. િેમિે 
િતકાલ ફાયર એિઓ્ી મેળવી 
લેવા માટે આદેિ આપવામાું આવયો 
છે. િેમજ જો આ નબષલડિંગ ફાયર 

એિઓ્ી િહી મેળવે િો િેમિી 
્ામે કાયદાકીય જોગવાઇ હેઠળ 

્ીનલુંગ ્નહિિી કાયસિવાહી હાથ 
ધરવામાું આવિે િેવી સપ્ટ ્મજ 
આપવામાું આવી છે. 

િહેરમાું અિેક નબષલડિંગો ફાયર 
એિઓ્ી રીન્યુ િહી કરાવિાું 
હોવાિી િેમજ ફાયર એિઓ્ી 
િહી ધરાવિાું હોવા મામલે 
હાઇકોટ્ટમાું થયેલી રરટમાું થયેલા 
આદેિ બાદ મયુનિ. િુંત્ર દ્ારા 
આક્મક ઝુુંબેિ હાથ ધરી છે. 

કોને કેટલી નોરટસ
નબષલડિંગિો િુક્વારિી અતયાર ્ુધી  
પ્કાર િોરટ્ િોરટ્
સકુલ 157 731
હોષસપટલ 87 192
હાઇરાઇઝડ 102 255
કુલ 346 1178

Email your CV on

finance@vishalcottex.com

Work Timings
9:30am. to 7:30pm.

OPERATIONS

EXECUTIVE

• Good Command & Written

Communication in Hindi &

English Negotiation•

• Liasioning & follow up expert

• Exp. on Transportation Matters

• Sound at MS Excel & Word

VACANCY For

અમદાવાદમાં 2 નદવસ મધયમરી ભારે 
વરસાદિી શ્યતા, 21 જૂિ પછી બફારો
શહેરિું મહત્તમ તાપમાિ 5 ડડગ્ી ઘટીિે 33.3 ડડગ્ી િોંધાયું, અપર સાય્્ોનિક નસસટમ સનરિય

ભાસકર ન્યૂઝ | અમદાવાદ

દનક્ષણ પનચિમ મોિ્ૂિ આગળ 
વધિા િુક્વારે રાજયિા 
મોટાભાગિા નવસિારોમાું ્નક્ય 
થયુું છે. જયારે િનિવારે ્ૌરા્ટ્રિા 
લગભગ િમામ નવસિારોમાું 
્નક્ય થવાિી ્ાથે રાજયભરમાું 
ચોમા્ુ ્નક્ય થઈ જિે. વધુમાું 
હાલ ઉત્તર ગુજરાિ અિે િેિે 
અડીિે આવેલા રાજસથાિ 
્નહિિા નવસિારોમાું અપર એર 
્ાયકલોનિક ્કયુસિલેિિ ન્સટમ 
્નક્ય થઈ છે જેિા પગલે 19 અિે 
20 જૂિ દરનમયાિ અમદાવાદ 
્નહિ રાજયિા અિેક નવસિારોમાું 
મધયમથી ભારે વર્ાદી ઝાપટા 

પડવાિી િકયિા છે. 21 જૂિ બાદ 
વર્ાદિી િકયિા ઓછી થિા 
અમદાવાદ ્નહિ રાજયભરમાું 
લોકોિે બફારો ્હિ કરવાિો 
વારો આવે િેવી િકયિા છે.

દનક્ષણ પનચિમ મોિ્ૂિ ્િિ 
આગળ વધિા િુક્વારે ડી્ા ્ુધી 
િેમજ ્ૌરા્ટ્રમાું જૂિાગઢ ્ુધી 
પહોંચી ગયુું છે. િુક્વારે રાજયમાું 
્ૌથી વધુ િાપમાિ 38.4 રડગ્રી 
્ાથે ડી્ા ખાિે વધુ ગરમી 
અિુભવાઈ હિી. અમદાવાદિુું 
મહત્તમ િાપમાિ ્ામાન્ય કરિા 
5 રડગ્રી ઘટીિે 33.3 રડગ્રી િેમજ 
લઘુિમ િાપમાાિ ્ામાન્ય કરિા 
1.2 રડગ્રી ઘટીિે 26.0 રડગ્રી 
િોંધાયુું હિુું.િહેરમાું િુક્વારે વાિાવરણમાું પલટો આવિા આકાિમાું ધુમમ્ છવાઈ ગયુું હિુું.
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