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અમદાવાદ નાર્કોટિક્સ બ્યૂરોએ 
નરોડામાંથી 50 લાખની ટરં્મતના 
ચર્સ ્સાથ ે મહિલા ્સહિત ત્રણ 
વ્કકતઓન ેઝડપી લીધા છ.ે ્સરુત 
અન ે ભરૂચના લોર્લ માર્કેિમાં 
ચર્સનો મોિા પા્ ે્સપલા્ ર્રતા 
ડ્રગ ટડલરો ર્ાશમીરથી મગંાવલેું 
્સપુર ચર્સની ટડહલવરી માિે 
અજમરે પિોચ્ા િતા. ચર્સના 
10 થી વધુ પેરે્િ મળી ર્ુલ 7.3 
ટર્લો ચર્સનુ ં ર્ન્સાઈનમનેિ લઈ 
આરોપીઓ બ્સ મારફત ે ભરૂચ 
જવા હનર્ળતા એન્સીબીએ 
બાતમીના આધાર ે ડ્રગ ટડલરોને 
નરોડા હવસતારમાંથી જ ઝડપી પાડી 

ડ્રગનુ ંર્ન્સાઈનમનેિ જપત ર્્ુું િતુ.ં
ચર્સના જથથા ્સાથ ેઅજમરેથી 

બ્સ દ્ારા એર્ મહિલા ્સહિત 
ત્રણ આરોપીઓ ભરૂચ જઈ રહ્ા 
િોવાની બાતમી મળી િતી. 
જનેા આધાર ેએન્સીબીએ નરોડા 
હવસતારમાં વોચ ગોઠવીન ેશહનવારે 
વિેલી ્સવાર ે ઓપરશેન પાર  
પાડુ ંિતુ.ં

નરોડામાંથી ~ 50 લાખના 
ચરસ સાથે ત્રણ ઝડપાયા

{ અજમેરથી ચરસનો 
જથથો લવાયો હતો

કાશ્મીરમી ચરસની વધ ુમાગં છે
એનસમીબમીના સતૂ્રોના જણાવ્ા 
અનસુાર, કાશમીરથી આવતું 
ચરસની માગં ઈન્ટરનશેનલ 
માકકે્ટમા ંખબૂ ઊંચી છ.ે જ્ારે 
ગજુરાતના અમદાવાદ, રાજકરો્ટ, 
સરુત અન ેવડરોદરા જવેા શહરેરોમાં 
પણ ્ રોજાતી કલબ પા્ટીટી અન ેરવે 
પા્ટીટીઓમા ંતહવેારરોના દદવસરોમાં 
કશમીરી ચરસની ડડમાનડ વધી 
જતી હરો્ છ.ે જથેી કરીન ેલરોકલ 
સપલા્સ્સ દ્ારા તહવેારરોના 
દદવસરોમા ંડ્રગસની હરેાફરેી 
કરવામા ંઆવતી હરો્ છ.ે
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્સરર્ાર ેગરીબોન ેપલોિ ફાળવવાની 
્ોજના િેઠળ 250 રૂહપ્ા વ્સયૂલી 
લીધા બાદ પણ 21 વર્ષથી િર્થી 
વહંચત રાખવા મામલ ે થ્લેી 
ટરિમા ં જકસિ્સ ર્.ેએમ. ઠાર્ર ે છ 
્સપતાિમા ં આ અંગ ે ્ોગ્ હનણ્્ષ  

લઇ જવાબ આપવા હજલલા ર્લરે્િર 
અન ેએએમ્સી ર્હમશનરન ેઆદશે 
આપ્ો છ.ે 

રમશેભાઇ અંબાલાલ દ્ારા 
એડવોર્િે ર્ણૃાલ પડંા મારફત 
ર્રવામા ં આવલેી હપટિશનમાં 
રજયૂઆત ર્રાઇ િતી ર્,ે રાજ્ 
્સરર્ાર ે 1992માં ગરીબોન ે 250 
રૂહપ્ામા ં 25 ચો.મી. જમીનનો 
પલોિ આપવાનુ ંઠરાવ્ુ ંિતુ.ં ત ેમાિે 
લોર્ો પા્સથેી બેંર્મા ં નાણાં જમા 
ર્રાવવામાં આવ્ા િતા. વારવંારની 

રજયૂઆત બાદ પણ ર્ોઇ પગલા ન 
ભરાતા ં રાજ્ ્સરર્ાર ે 2004માં 
એર્ નોટિટફર્શેન બિાર પાડી િવે 
પછી મર્ાન માિે પલોિ ફાળવવાની 
્ોજનાન ે રદ ર્રી તને ે સથાને 
પાર્ા મર્ાનો આપવાની ્ોજના 
અમલી બનાવાઇ િતી. ્સરર્ારે 
અરજદારોન ે નવી ્ોજના પ્રમાણે 
અમદાવાદ મ્ુહનહ્સપલ ર્ોપકોરશેન, 
ઔડા અથવા તો િાઉહ્ંસગ બોડ્ડની 
્ોજનાઓ િેઠળ તૈ્ ાર પાર્ા મર્ાનો 
બાધંી આપવા જોઇએ. 

  સરકાર ે1992મા ંનાણા ંઉઘરાવયાં પણ ઘર ફાળવયા ંનથી

ગરીબોને 21 વર્ષેય ઘરનું ઘર ન 
મળતાં હાઈકો્ટે જવાબ માગયો
{ છ સપતાહમાં મકાન 
ફાળવવા અંગે નનણ્ણય 
કરી જાણ કરવા આદેશ 
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પ્રાથહમર્ શાળાના હનવૃત્ત હશક્ષર્ોન ે ઉચ્ચતર 
પગારધોરણના લાભો ્સાથ ેપનેશન નિી ંચયૂર્વવાના 
મામલ ે થ્લેી ર્નિમેપિ ઓફ ર્ોિ્ડની હપટિશનમાં 
તતં્રએ િાઇર્ોિ્ડની હબનશરતી માફી માગી 90 
હદવ્સમા ંતમામન ેલાભો આપવાની ખાતરી આપતા 
િાઇર્ોિટે રે્્સનો હનર્ાલ ર્્કો છ.ે જકસિ્સ એમ.આર.
શાિ અન ેજકસિ્સ ર્.ેએમ. ઠાર્રની ખડંપીઠ ેરાજ્ 
્સરર્ારન ે આદશે આપ્ો િતો ર્ ે 14મી નવમેબર 
્ુસધીમાં તમામન ે લાભ મળી ગ્ો િોવા અંગનેો 
અિવેાલ િાઇર્ોિ્ડ ્સમક્ષ રજયૂ ર્રવાનો રિશે.ે

રણછોડભાઇ મર્વાણા મારફત ર્રવામા ંઆવલેી 
ર્નિમેપિ ઓફ ર્ોિ્ડ હપટિશનમાં એવી રજયૂઆત ર્રાઇ 
િતી રે્, તમેન ે ટરવાઇઝ પનેશન તમેજ ઉચ્ચતર 
પગારધોરણના લાભ આપવા માિે િાઇર્ોિટે અગાઉ 
આદશે ર્્કો િોવા છતા ંપણ તતં્રએ તનેો અમલ ર્્કો 
નથી. આ મામલ ેિાઇર્ોિ્ડમા ંરણછોડભાઇએ ર્નિમેપિ 
ઓફ ર્ોિ્ડ િઠેળ હપટિશન દાખલ ર્રી િતી. 

િાઇર્ોિટે 15 હદવ્સમા ંર્ા્્ષવાિી ર્રી અિવેાલ રજયૂ 
ર્રવા પ્રાથહમર્ હશક્ષણ હવભાગ અન ેપ્રોહવડનિ ફડંના 
અહધર્ારીઓન ેઆદશે ર્રાતા આખર ે11493 રે્્સો 
પરૈ્ી 11153 ટર્સ્સામાં ઉચ્ચતર પગારધોરણ પ્રમાણે 
ટરવાઇઝ પ-ેસર્લે ચયૂર્વવામાં આવ્ો િતો. 81 જિેલા 
ટર્સ્સામા ં વાધંાઓ િોવાન ે ર્ારણ ે ત ે અિર્ાવવામાં 
આવ્ંુ િતુ ંતો, 259 ટર્સ્સામાં િજ ુપ્રહરિ્ા ચાલી રિી 
છ.ે બાર્ી તમામન ે90 હદવ્સમા ંપગારધોરણ પ્રમાણે 
પ ેસર્લે આપી દવેાની તતં્રએ ખાતરી આપી િતી. 

નશક્ષકોના પેનશનને 
મુદ્ે સરકારે હાઇકો્્ટની 

માફી માગવી પડી
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હવશ્વમા ં હવજ્ાનના ક્ષતે્રમાં જદુા 
જદુા દેશો વચે્ચ ્સિર્ાર વધી રહ્ો 
છ ેએવંુ ભારત ્સરર્ારના હપ્રકન્સપલ 
્સા્કનિટફર્ એડવાઇઝર ડો. આર. 
હચદમબરમ ેઆજ ેજણાવ્ુ ંિતુ.ં

આઇઆઇિી- ગાધંીનગરમાં 
તા.11થી ‘એમકલથ્ા- 2014’નો 
પ્રારંભ થ્ો િતો ત્ારે ‘આઇટડ્ાઝ 
એનડ ઇનનોવેશન: ન્યૂકકલ્ર િુ 
રૂરલ’ હવર્ પર બોલતાં ડો. આર. 
હચદમબરમ ે જણાવ્ુ ં િતુ ં ર્ ે ગોડ્સ 
પાટિ્ડર્લની શોધ ર્રવા માિે િાથ 
ધરવામાં આવેલા હિગ્સ- બો્સોન 
પ્રોજરે્િમા ં હવહવધ દેશોએ પોતાનું 
્ોગદાન આપ્ુ ં છ ે જમેાં ભારતે 
આપલેા 40 હમહલ્ન ડોલરના 
્સા્કનિટફર્ ્સાધનોનો પણ ્સમાવશે 
થા્ છ.ે ઉપરાંત ઇ્સરોએ 19 દશેોના 
40થી વધારે ્ેસિેલાઇિ્સ લોનચ ર્રી 
આપ્ા છ.ે ભારત િાલમાં ન્યૂકકલ્ર 

પાવર, સપ્ેસ િેર્નોલોજી, નોલજે 
રે્હમર્લ્સ જવેા ક્ષતે્રોમા ંઅગે્્સર છ,ે 
જો ભારત ે નોલજે ઇર્ોનોમી બનવું 
િો્ તો એડવાન્સડ િરે્નોલોજીનો 
ઉપ્ોગ ર્રવો જોઇએ. િાલમાં 
હવશ્વમા ં ્સમૃક્ધ મળેવવામાિ ે જદુા 
જદુા દશેોમાં ્સશંોધનન ે મિતવ 
આપવામાં આવી રહ્ુ ં છ ે ર્ોઇ 
્સશંોધનનો ર્ોમહશ્્ષ લ ઉપ્ોગ 
ર્રીન ેરે્વી રીત ેઝડપથી નાણાં ર્માઇ 
શર્ા્ તનેી પર ભાર મયૂર્ા્ છ.ે બીજા 
હવશ્વ ્ુ્ ધ પછી ્ંસશોધનમાં અગ્્ેસર 
રિીન ે ઇંગલનેડના વજૈ્ાહનર્ોએ વધુ 
નોબલે પ્રાઇઝ મળેવ્ા િતા પરતંુ 
જાપાન ે ્ંસશોધનનો ર્ોમહશ્્ષ લ 
ઉપ્ોગ ર્રીન ે્સમૃક્ધ મળેવી િતી.

નવજ્ાન ક્ષેત્રે નવનવધ દેશો વચ્ે 
સહકાર વધયો છે: આર. નચદમબરમ

ભારત સરકારના નરિ.સાયનન્ફફક એડવાઇઝરનું વકતવય

્ંગળ ગ્રહ પર ભારત દ્ારા 
મરોકલવામા ંઆવલેા મગંળ્ાનમાં 
40 ડકલરોગ્રામ ઇંધણ હજ ુબચ્ું 
હરોવાથી ચરોક્કસપણ ેઆ ્ ાન 
છ મદહના કરતા ંવધ ુસમ્ 
અન ેકદાચ ક્ેટલાકં વર્ષો સધુી 
અભ્ાસ કરશ ેએવુ ં‘સકે’ના 
ડડરકે્ટર એ. એસ. ડકરણકમુારે 
આજ ેજણાવ્ંુ હતુ.ં આ ્ ાન 
મગંળ ગ્રહ તરફ પ્ર્ાણ કરી 
રહુ ંહતુ ંત્ાર ેતનેા માગ્સમા ંપાચં 
વખત સધુારા કરવાની જોગવાઇ 
ઇસરરોએ રાખી હતી પરતંુ 
વજૈ્ાદનકરોની સચરો્ટ ગણતરીને 
કારણ ેમાત્ બ ેવખત માગ્સમાં 
સધુારરો કરવામા ંઆવતા ્ ાનનું 
ઇંધણ વધ્ુ ંછ ેઅન ેએ્ટલ ેહવે 
્ાન વધાર ેસમ્ સધુી મગંળનરો 
અભ્ાસ કરી શકશ.ે

40 કક.ગ્ા ઇંધણ 
બચતા ં્ ગંળયાન 
વધ ુઅભયાસ કરશે

{ IIT ગાંધીનગરમાં 
એમન્થયા- 2014 શરૂ

કાર્ાથંમી લપેટોપનમી ચોરમી
અ્દાવાદ | વેજલપુરમાં રહેતા કમલભાઈ જેઠવા 
ગરુવુારની રાતે્  કાર લઈન ેઆનદંનગર પ્રરેણાતીથ્સ 
દરેાસર રરોડ પરની દમચ્સ મસાલા હરો્ટલ પાસ ેકાર 
પાક્ક કરી  કામ અથથે જતા  તસકરરોએ કમલભાઈની 
કારનરો કાચ તરોડી લપે્ટરોપ અન ેડોંગલની ચરોરી કરી 
હતી. આનદંનગર પરોલીસ ે 36 હજારની ડકમંતનરો 
મદુ્ામાલ ચરોરી થવા અંગ ેઅજાણ્ા શખસરો દવરદુ્ધ 
ફડર્ાદ દાખલ કરી હતી.

CMન ેઆડહેાથ ેલતેમી કોંગ્સે
અ્દાવાદ |  ઓઢવના નારી સરંક્ષણ ગૃહમાંથી એક 
સાથ ે11 ્ વુતીઓ ભાગવાની ઘ્ટનાન ેલઈન ેકોંગ્રસેે 
આનદંીબહનેની સરકાર પર આકરા પ્રહારરો ક્ા્સ 
છ.ે કોંગ્રસેના પ્રવકતા તજેશ્ીબહને પ્ટલે ેજણાવ્ુ ંછે 
ક ેબધી રીત ેતરછરોડા્ેલી મદહલાઓ ક ે્ુવતીઓ 
નારી સરંક્ષણ ગૃહમા ંપ્રવશેતી હરો્ છ.ે  આ ભાગી 
છ્ેૂટલી ્ ુવુતીઓએ સરંક્ષણ ગૃહન ેનકા્સગાર સમાન 
જણાવ્ંુ છ ેજ ેસરકારના દાવાની પરોલ ખરોલ ેછ.ે 

શકુન ગ્રૂપ કસે્ા ંધરપકડ
અ્દાવાદ | ગાંધીનગર તાલુકાના કરોબા પાસે 
આવલેી શકુન  સકા્ રસેીડનેસીના ંફલ્ેટરો વચેાણે 
આપીન ે કરરોડરોની લરોન ઉપાડી ગ્રાહકરો સાથે 
છતેરપીડી કસેમા ં ગાધંીનગર એલસીબી દ્ારા 
દસતાવજેો કરી આપનાર પાવર હરોલડર ન્ટ ુપ્ેટલની 
ધરપકડ કરી છ.ે  ન્ટ ુ પ્ટલેન ે5 દદવસના ંરીમાનડ 
મળેવી વધ ુપછુપરછ હાથ ધરી છ.ે

ટાવરનમી બટેરમીઓ ચોરાઇ
અ્દાવાદ | વસંતનગર ગરોતા હાઉદસંગ પાસે 
આવલેા ખલુલા ખતેરમા ં આવલેી કદેબન તરોડીને 
્ટાવરની કલુ 72 નગં બ્ેટરી ચરોરી શકુ્રવારના રરોજ 
તસકરરો ફરાર થઈ ગ્ા હતા. ચરોરી અંગ ેજાણ થતા 
વજેલપરુના વસીમ શખે ે95 હજારની બ્ેટરીની ચરોરી 
અંગ ેસરોલા પરોલીસ મથકમા ંફડર્ાદ નોંધાવી હતી.

સોશશયલ સાઈટથમી ્ દદ

જામફળવાડી પાસથેી મળી આવલેા સાડા ત્ણ વર્્સના 
બાળકના ફરો્ટાન ેરામરોલ પરોલીસ ેસરોદશ્લ સાઈ્ટ પર 
મકૂતા બાળકના દપતાએ પરોલીસનરો સપંક્ક સાધ્રો હતરો.

ન ય્ૂઝ ઈન બોક્સ

ભાસ્કર ન્યૂઝ . અમદાવાદ

માઈરિો, લઘ ુ અન ે મ્્મ ઉદ્ોગોના હવર્ા્સ માિે 
ગજુરાતમાં ઉદ્ોગો અંગ ે અભ્ા્સ જરૂરી િોવાનું 
ઈકનસિટ્યૂિ ઓફ સમોલ એનિરપ્રાઈ્સીઝ એનડ ડવે. 
ટડરકેિર ડો. પી. એમ. મથે્એુ જણાવ્ંુ છ.ે

ગજુરાત ચમેબર ઓફ ર્ોમ્સ્ષ એનડ ઈનડસટ્ી ખાતે 
‘ઈકનડ્ા એમએ્સએમઈ ટરપોિ્ડ 2014’ પ્રહ્સદ્ધ ર્રતા 
તમેણ ેર્હ્ુ ં રે્, ્સામાન્ રીત ેરોજગારી, ઉદ્ોગોની 
્ંસખ્ા, વગરે ેમાપદડંન ે્્ાનમા ંલઈન ેઅહત નાના, 
લઘ ુઅન ેમ્્મ ્સાિ્સોના ક્ષતેે્ર રાજ્ની ર્ા્્ષક્ષમતા 
નક્ી થા્ છ.ે આ પ્રર્ારના પા્સા ઉપરાંત લઘ ુઅને 
મ્્મ ઉદ્ોગોન ેપ્રોત્સાિન આપવામા ંર્ોપકોરિે ક્ષતેે્ર  
મિતવની ભયૂહમર્ા ભજવવામાં ગજુરાત મોખર ેરહ્ુ ં
છ.ે આ તમામ પા્સા પર તમેણ ેભાર મયૂક્ો િતો. 

લઘુ, મધયમ ઉદ્ોગોના 
નવકાસ મા્ે ગુજરાતનો 
અભયાસ જરૂરી : મેથયુ


