અરાઉન્ડ ધ િસટી

લોન અપાવાના બહાને
૨૮.૪૨ લાખની ઠગાઈ
અમદાવાદ: રામોલ શ્રીનંદ
રેસીડન્સીમાં રહેતા યોગેશભાઈ
વજાયર (તામીલ)એ વટવા પોલીસ
સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે કે,
નિકોલ સરદાર પટેલ મોલ પાસે
રહેતા આરોપી સમીર પંચાલ અને
અતુલ પંચાલ તથા બેંક ઓફ
ઈન્ડિયાની ઈસનપુર શાખાના કોઈ
કર્મચારીએ મળીને તેમને લોન
અપાવાના બહાને વિશ્વાસમાં લઈ
શ્રીનંદ એપરેલ્સના નામનો બોગસ
લેટરપેડ અને દસ્તાવેજ બનાવ્યાં
હતા. ત્યારબાદ લોનના રૂપિયા
૧૮.૬૦ લાખ અને કમિશનનાં
૯.૮૨ લાખ મેળવી લઈ ઉપરાંત કોઈ
મશીનરી નહીં આપી તેમની સાથે
ઠગાઈ કરી હતી.

વાંચ ગામ નજીક રબારીદરબારો વચ્ચે અથડામણ

પોલીસ અને ચોર બધાએ ‘મોજ’ કરી: દિવાળીના પાંચ દિવસમાં 21 ઘરફોડ: ઉસ્માનપુરામાં 24 લાખનો સફાયો

તસ્કરોને જલસા! પ્રજાએ ~ 68 લાખ ગુમાવ્યા
# NRI દંપતીના 14 લાખ અને બીજી વખત બે ફ્લેટને સાગમટે

વેપારીના ઘરમાં ધોળાદહાડે
10 લાખની ચોરી: એક જ
એપાર્ટમને ્ટમાં બે-બે ઘરને
ટાર્ગેટ કરાયાની સતત ચોથી
ઘટના

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

અમદાવાદ: વાંચ ગામ પાસેના
મેમદપુરામાં શુક્રવારે કેટલાક
શખ્સોએ એક ફાર્મ હાઉસમાં ઘૂસી
તોડફોડ કરી બે વ્યક્તિ પર હુમલો
કર્યો હતો. આ અંગે વિવેકાનંદનગર
પોલીસે ગુનો નોંધ્યો હતો. જેમાં
વસ્ત્રાલ રામરાજ્યનગરમાં રહેતા
વિજયભાઈ દેસાઈએ ફરિયાદ નોંધાવી
હતી કે, આરોપી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા
ઉર્ફ દાઢી અને તેના બીજા એક ડઝન
જેટલા મળતિયા સવારે ૧૧ વાગ્યે
રાજુભાઈ દેસાઈના ફાર્મ હાઉસમાં
ઘૂસી ગયા હતા. હુમલાખોરોએ ફાર્મ
હાઉસમાં મુકેલી એક બાઈક અને
ફોર્ચ્યુનર કારમાં તોડફોડ કરી
રાજુભાઈ અને અન્ય એક વ્યક્તિને
તલવારના ઘા માર્યા હતા. જેમાં
માથામાં તલવાર વાગવાના કારણે
રાજુભાઈને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.

દિવાળીના તહેવારોમાં પ્રજા,
પોલીસ અને ચોર બધાએ મોજ-મજા
કરી હતી. તસ્કરોએ ફરી ‘ડબલ ધમાકા’
કર્યા હોય તેમ ઉસ્માનપુરાના શ્રીમદ્દ
એપાર્ટમને ્ટમાં બે ફ્લેટમાંથી ભરબપોરે
૨૪ લાખની મતા ચોરી જવાઈ છે.
NRI દંપતીના ઘરેથી ૧૪.૬૦ લાખ
અને પાડોશી વેપારીના ઘરમાંથી
૧૦.૨૧ લાખની મતા ચોરી જવાઈ
છે. ઉસ્માનપુરામાં ચાર જ દિવસમાં

ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યાં છે. ધોળાદહાડે
તસ્કરોના ‘ડબલ ધમાકા’ની આવી જ
ઘટના સોલા અને મણિનગરમાં પણ
બની ચૂકી છે. દિવાળીના પાંચ દિવસ
દરમિયાન ઘરફોડ ચોરીની કુલ ૨૧
ઘટના બની છે તેમાં પ્રજાજનોએ ૬૮
લાખની મતા ગુમાવી છે.
ઉસ્માનપુરામાં બે પાડોશી ટાર્ગેટ
ઉસ્માનપુરામાં શાંતીનગર પરબડી
સામે શ્રીમદ્દ એપાર્ટમને ્ટમાં ત્રીજા માળે
બાજુ-બાજુના બે ફ્લેટમાં ચોરી થઈ
હતી. વેપારી નિમેષભાઈ ચંપકલાલ
શાહ બપોરે દોઢ વાગ્યાના અરસામાં
ખાનપુરમાં રહેતા મોટાભાઈના ઘરે
જમવા ગયા હતા. નિમેષભાઈ તેમની
બાજુમાં જ રહેતા અમેરિકાથી આવેલા
NRI દંપતી ડો. મોહન જૈન અને
તેમના પત્ની ભારતીબહેનને પણ

જમવા માટે લઈ ગયા હતા. બન્ને
પરિવાર બપોરે પોણા ચાર વાગ્યે
પરત ફર્યા ત્યારે બન્નેના ઘર તૂટેલાં
હતા. નિમેષભાઈના ઘરમાંથી રોકડ
અને દાગીના મળી ૧૦.૨૧ લાખની
મતા ચોરી જવાઈ હતી. જ્યારે, ડો.
મોહન જૈનના ઘરમાંથી રોકડ અને

દાગીના મળી ૧૪.૬૦ લાખની મત્તા
ચોરાઈ હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ચાર જ
દિવસમાં ઉસ્માનપુરામાં બાજુ-બાજુના
બે ફ્લેટ ચોરાયાની આ બીજી ઘટના છે.
મણિનગરમાં ૮.૩૦ લાખની ચોરી
દિવાળીના તહેવારોમાં મણિનગરમાં
પણ ઘરફોડની બે ઘટના બની હતી.

ચૂંટણીને પગલે સરકારી કર્મીઓને તાલીમ

અમદાવાદ: દીક્ષાદાનેશ્વરી, આચાર્ય
ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સા., આચાર્ય
રવિરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સા., આચાર્ય
રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સા.ની
નિશ્રામાં રવિવારે સવારે ૯થી ૧૨
દરમિયાન સંગીતમય-શ્રીસીમંધર
સ્વામી, ભાવયાત્રા-મહાવિદેહધ્યાન’
વન-ડે શિબિરનું આયોજન કરાયું છે.
આ કાર્યક્રમ શાહીબાગ ગિરધરનગર
જૈન સંઘના ઉપક્રમે અને સંઘ ખાતે
યોજાશે.

દેશભરમાં કો ઓપરેટિવ વીકની ઉજવણી કરાશે

સહકારી મંડળીઓના વડા માટે
સહકારી શિક્ષણ ફરજિયાત બનાવો

સહકાર ક્ત્રષે ને પ્રોત્સાહન
આપનારા પંડિત જવાહરલાલ નહેરનુ ી
યાદમાં ૧૪ નવેમ્બરથી ૨૦ નવેમ્બર
દરમિયાન દેશભરમાં કો ઓપરેટિવ
વીકની ઉજવણી થઈ રહી છે તેવા
સમયે ગુજરાત સરકારે ગુજરાતની
૬૮,૦૦૦થી વધુ સહકારી
મંડળીઓના વ્યવસ્થિત
સંચાલન માટે સહકારી
શિક્ષણનો
ફેલાવો
કરવાની
તાતી
જરૂરિયાત ઊભી થઈ
છે. સહકારી શિક્ષણને
અભાવે ગુજરાતની સહકારી
મંડળીઓ રાજકીય પક્ષોનો હાથો બની
ગઈ હોવાનો મત પણ કો ઓપરેટિવ
સેક્ટરના નિષ્ણાતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
દેશભરમાં ૧૪ નવેમ્બરથી ૨૦ નવેમ્બર
દરમિયાન ઉજવનારા સહકાર વીકની આ
વર્ષની થીમ વિકાસ માટે કો ઓપરેટિવ
મોડેલ કેવી રીતે લાગુ પાડી શકાય તે
છે. અઠવાડિયા દરમિયાન ગુજરાતના

રાજ્યની
સહકારી મંડળીઓ
રાજકીય પક્ષોનો
હાથો બની ગઈ
હોવાનો મત

સાવધાન

મતા ચોરાયાની ફરિયાદ નોંધાવાઈ
છે. જ્યારે, મણિનગરના પ્રયાગ
ફ્લેટમાં નિતેષભાઈ ગીરીશચંદ્ર
ગાંધીના ઘરમાંથી રોકડ, દાગીના
મળી ૮૯,૫૦૦ની મતા ચોરી જવામાં
આવી હતી. આ ઉપરાંત, જીવરાજપાર્ક
વિસ્તારમાં પણ ચોરી થઈ હતી.
હરીહરાનંદ ફ્લેટમાં મનિષભાઈ
પ્રવિણચંદ્ર ત્રિવેદીના બંધ ઘરના
દરવાજાનું તાળું તોડી કુલ ૮૦,૦૦૦ની
મતા ચોરી જવામાં આવી હતી.
દિવાળીમાં કુલ ૨૧ ઘરફોડ થઈ
અગિયારસથી શરૂ થયેલી દીપાવલી
પર્વમાળામાં ભાઈબીજની રાત્રી સુધીમાં
ઘરફોડના કુલ ૨૧ બનાવો નોંધાયા છે.
કુલ ૨૧ ઘરફોડમાં ૬૭ લાખની મતા
ચોરાઈ છે. વાડજ પોલીસ સ્ટેશનની
હદમાં ઉસ્માનપુરામાં સોનામહેલ
એપાર્ટમને ્ટના બે ફ્લેટમાં કુલ ૧૨

લાખની, મણિનગર, મીઠાખળીના
ઠાકોરબાગ ફ્લેટ, આનંદનગરના
શીતલ એપાર્ટમને ્ટ, સોલાના બે ફ્લેટ,
ઈસનપુરાના આનંદવાડી, મણિનગરના
નિકેત એપાર્ટમને ્ટમાં પણ ચોરીના
બનાવ બન્યાં હતાં.
આ વર્ષે ચોરીના ‘ડબલ ધમાકા’
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત વર્ષે
દિવાળીના દસ દિવસમાં ચોરીના ૨૦
બનાવ બન્યાં હતાં. આ વર્ષે ‘ડબલ
ધમાકા’ કરતાં હોય તેમ તસ્કરો પાંચ
જ દિવસમાં ૨૧ સ્થળેથી ઘરફોડ ચોરી
કરવામાં સફળ રહ્યાં છે. દિવાળી
પર્વમાળા શરૂ થાય તે પહેલાં જ પોલીસ
કમિશનર ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ યોજી
પોલીસને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપી
હતી. આમ છતાં, ચોરીના બનાવ
બેવડાયાં છે. હજુ લાભપાંચમ સુધીમાં
ચોરીના બનાવો વધી શકે છે.

60 કિલો સોના પ્રકરણમાં 5 આરોપીની
ડિફોલ્ટ જામીન અરજી ફગાવતી કોર્ટ
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મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા હોવાથી સમગ્ર તંત્ર યુદ્ધના
ધોરણે કામે લાગ્યું છે.મતદાન દરમિયાન ઇવીએમમાં કોઈપણ સમસ્યા ન સર્જાય અને સર્જાય
તો કેવી રીતે ત્વરિત નિરાકરણ લાવવું તે માટે ચૂંટણીની કામગીરી કરતા કર્મચારીઓને
ઇવીએમ અંગે શહેરના ટાગોરહોલમાં ટ્રેનિંગ અપાઈ હતી.
તસવીર શૈલષે સોલંકી

વિવિધ જિલ્લામાં આ થીમ પર સેમિનાર
યોજાશે. સહકાર ક્ષેત્ર દેશના અર્થતંત્રના
વિકાસમાં સાચા અર્થમાં ફાળો આપી શકે
તે માટે સહકારી શિક્ષણનો ફેલાવો કરવો
ખૂબ જ આવશ્યક હોવાનો નિષ્ણાતોનો
મત છે. સહકારી શિક્ષણ સહકારી બેન્કો,
સોસાયટીઓ, સુગર મિલો, ડેરી વગેરે
કેવી રીતે સંચાલિત કરવી,
ચૂંટણી કેવી રીતે યોજવી,
વહીવટ કેવી રીતે
કરવો તેનું શિક્ષણ
આપે છે. ગુજરાતમાં
૬૮,૦૦૦થી વધુ
સહકારી મંડળીઓ છે
પરંતુ તેમાં તાલીમબધ્ધ
સભ્યોની સંખ્યા ઘણી
ઓછી છે.
ગુજરાત કો ઓપરેટિવ સોસાયટીઝ
એક્ટ ૧૯૬૧ની કલમ ૨૮ મુજબ
સહકારી શિક્ષણને પ્રચલિત બનાવવું
રાજ્ય સરકારની જવાબદારી છે. સહકાર
ક્ષેત્રના એક નિષ્ણાત જણાવે છે કે
“ગુજરાતમાં સહકારી શિક્ષણને અભાવે
રાજ્યની સહકારી મંડળીઓ તથા બેન્કોને

નિકેત એપાર્ટમને ્ટમાં કૃષ્ણકાંત રમેશચંદ્ર
રાવલના બંધ ઘરનું તાળું તોડી રોકડ,
દાગીના મળી ૩૭,૦૦૦ની તેમજ
શુકન પુષ્પકુંજ સોસાયટીમાં હરીશકુમાર
ધનરાજભાઈ લાખોટિયાના બંધ
ઘરમાંથી ૮.૩૦ લાખની મતા ચોરી
જવાઈ છે. જ્યારે, ઓઢવમાં તક્ષશીલા
હેબીટેટમાં કમલેશભાઈ દેવચંદદાસ
પટેલના ઘરના દરવાજાનો નકુચો
તોડી પ્રવેશલે ા તસ્કરો ~ ૧ લાખ અને
દાગીના મળી ૩.૪૫ લાખની મતા
ચોરી ગયાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
ચોરે પાલડીમાં મુહર્તૂ કર્યું
કાળીચૌદસની રાત્રે મુહૂર્ત કર્યા બાદ
ચોરી કરી હોય તેમ પાલડીમાં પણ
તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા. વિમલવિહાર
ફ્લેટમાં રહેતા મનિષભાઈ કૃષ્ણલાલ
દેસાઈના બંધ ઘરમાંથી ~ ૫૦ હજાર
અને દાગીના મળી ૬૦ હજારની

આરોપીઓની સમયસર ફરિયાદ રજૂ કરવાની માગ સાબિત ન થઇ

ગુણરત્નસૂરીશ્વરજીની
નિશ્રામાં વન-ડે શિબિર
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રાજકારણનો રંગ લાગી ગયો છે અને
સહકાર ક્ત્રષે તેનો સાચો હેતુ વિસરી ગયો
છે.”સહકાર ક્ષેત્રના જાણકાર અશોક
મંકોડી જણાવે છે, “સહકારી શિક્ષણના
ફેલાવા માટે યુનિવર્સિટી સ્તરે સહકારી
શિક્ષણના કોર્સ દાખલ કરી શકાય.
સહકારી મંડળીઓના વડાઓ સહિત કો
ઓપરેટિવ ક્ષેત્રે પ્રવેશવા માંગતા દરેક
માટે આ ડિપ્લોમા કે સર્ટિફિકેટ કોર્સ
ફરજિયાત બનાવાય તો સહકારી ક્ષેત્રે
પરિવર્તન આણી શકાય.”
સહકારી બેન્કો કે મંડળીઓનું ઑડિટ
કરતા સી.એ માટે પણ સહકારી શિક્ષણ
ફરજિયા બનાવવું જોઈએ. સહકારી
મંડળીઓનું ઑડિટ કરતા સી.એ હાલમાં
માત્ર મંડળીઓના ચોપડા જ તપાસે
છે. મંડળીમાં ચાલતી સહકારી પ્રવૃત્તિ,
પેટા નિયમો, ઠરાવો, સભ્યોની મિટિંગ
વગેરને ી તપાસ સી.એ કરી શકતા નથી.
આથી જો સહકારી શિક્ષણ ધરાવતા
સી.એને જ સરકાર સહકારી મંડળીઓની
ઑડિટ પેનલમાં શામેલ કરે તો પણ
સહકારી મંડળીઓના વહીવટ પર સરકાર
અંકુશ લાવી શકે તેમ છે.

અદાવતમાં ચાર મહિલા
સહિત 11 લોકોએ યુવકને
હથિયારોથી રહેંસી નાખ્યો
વટવાના ત્રિકમપુરા
ગરીબ આવાસ યોજનાના
મકાનમાં બેસતા વર્ષે જ
બનેલો ખૂની બનાવ

n
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બેસતા વર્ષે લોકો નવાવર્ષની
ઉજવણીમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે વટવાના
ત્રિકમપુરા ગરીબ આવાસ યોજનાના
મકાનમાં ચાર મહિલાઓ સહિત
૧૧ લોકોએ એક યુવકની લાકડીના
ફટકા અને તલવારના ઘા ઝીંકી હત્યા
કરતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. આ
ચકચારી ઘટના અંગે પોલીસે ગુનો
નોંધી આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટે
કવાયત હાથ ધરી છે.
ખોખરામાં રહેતા માતાફેર ઉર્ફ
કાલુભાઈ યાદવે જી.આઈ.ડી.સી વટવા
પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે
કે, થોડા સમય અગાઉ થયેલી એક
તકરારની અદાવત રાખી ત્રિકમપુરાના
ગરીબ આવાસ યોજનાના મકાનમાં
રહેતા ભાણેજ લાલબહાદુર હરીશચંદ્ર

યાદવને પાડોશમાં રહેતા બાવો
બાલુભાઈ, ધમો બાલુભાઈ, સાગર
ચુનારા, ચોકી ગલાભાઈ, સોનુ ઉર્ફ
સતનામ બેદી, રવિ રામ, સુનિયો
મરાઠી, કલાબહેન પવાર, અદુબહેન
અજીતભાઈ, અજીતભાઈ ચૌહાણ,
સીમાબહેન સરદાર તથા ગીતાબહેન
બેદીએ મળીને લાકડીના ફટકા તથા
તલવારના ઘા માર્યા હતા. ગંભીર રીતે
ઘાયલ લાલબહાદુરને તબીબી સારવાર
મળે તે પહેલા જ મોત નિપજ્યું હતું.
પોલીસે આ અંગે હત્યાનો ગુનો નોંધી
આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી
60 કિલો સોના સાથે ધરપકડ કરાયેલા
પાંચયે આરોપીઓઓની ધરપકડ
ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કરી હતી. પરંતુ આ એક
આર્થિક ગુનો હોવાથી ડીઆરઆઇએ
પણ આ મામલે ફરિયાદ દાખલ કરી
તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યારે આ કેસમાં
ઝડપાયેલા પાંચયે આરોપીઓએ
એડિશનલ ચીફ મેટ્રોપોલિટન
મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ ડીઆરઆઇએ નિયત
સમય મર્યાદામાં તેમજ અધૂરી તપાસ
કરી કોર્ટમાં ફરિયાદ (ચાર્જશીટ)
દાખલ કરી હોવાનો મુદ્દો ઉપસ્થિત
કરી ડિફોલ્ટ જામીન માગ્યા હતા. જો
કે, આરોપીઓની સમયસર ફરિયાદ
રજૂ કરવાનો મુદ્દો સાબિત ન થતા
અરજી એડિશનલ ચીફ મેટ્રપોલિટન
મજિસ્ટ્રેટે ફગાવી દીધી હતી.

IIT ગાંધીનગર કલ્ચર
હેરિટેજની જાળવણી
માટે ૩ડી ડિજિટાઈઝેશન
કોર્સ શરૂ કરશે
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હેરિટેજની જાળવણી માટે
IIT ગાંધીનગરે ૩ડી મોડેલ્સનો
“૩ડી ડિજિટાઈઝેશન ફોર કલ્ચરલ
હેરિટેજ” કોર્સ શરૂ કર્યો છે. આ
કોર્સ ૩ડી ડિજિટાઈઝેશનની વિવિધ
રીત અને ટૂલ્સ પર ફોકસ કરશે જે
આપણા હેરિટેજની જાળવણીમાં
મદદરૂપ બનશે. નવેમ્બર ૩૦થી
શરૂ થતો આ કોર્સ ગ્લોબલ
ઇનિશિયેટિવ ઓન એકેડેમિક
નેટવર્કની MHRD સ્કીમના
ભાગરૂપે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
એક્ઝિક્યુટિવ્ઝ,
એન્જિનિયર્સ,
ઉત્પાદન ક્ત્રષે ના સંશોધકો, સરકારી
કચેરીઓના કર્મચારીઓ, બી.ટેક,
એમએસસી, એમ.ટેક, પી.એચડીના
વિદ્યાર્થીઓ આ કોર્સ માટે એનરોલ
કરી શકશે. આ કોર્સની તાલીમ ૩ડી
ડિજિટાઈઝેશનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય
ખ્યાતિ પામેલા ડો. માર્કે કેલીરી
આપશે. આ કોર્સમાં વિદ્યાર્થીઓ
૩ડી સ્નકે િંગ ટેક્નોલોજી અને તેને
કલ્ચરલ હેરિટેજ ફિલ્ડમાં કેવી રીતે
વાપરવી તે અંગે શીખી શકશે.

એરપોર્ટ પરથી ૬૦ કિલો સોના
સાથે ઝડપાયેલા ક્લીફોર્ડ એન્થોની
ફોસ્ટીન ડીકોસ્ટા (રહે. મીરા રોડ,
મુંબઈ), વિરેન્દ્રસિંગ કરમવીરસિંગ
સુલતાન જાગલાન (રહે. ઈસરાણા,
હરિયાણા), સપના દિપકભાઈ
(રહે. નતાશા પાર્ક, મુંબઈ) તથા
ડિલિવરી લેવા આવેલા જયવિરસિંગ
સમશેરસિંગ અને કપિલ જગદેવસિંગ
(બન્ને રહે. દિલ્હી)ની સામે
એસઓજીએ ચાર્જશીટ કરી હતી.
ત્યારે આ પ્રકરણમાં ડીઆરઆઇએ
પણ તમામ આરોપીઓ સામે કેસ

કર્યો હતો અને ફરિયાદ પણ દાખલ
કરી હતી. જો કે, આરોપીઓએ
ડિફોલ્ટ જામીન અરજી કરી હતી.
જેમાં તેમણે ડીઆરઆઇ આરોપીઓ
સામે આરોપ મૂક્યો હતો કે તપાસ
એજન્સીએ કોર્ટમાં માત્ર ફરિયાદ રજૂ
કરી છે. તપાસ એજન્સીએ ફરિયાદ
સાથે તપાસના દસ્તાવેજો કોર્ટમાં રજૂ
કર્યા નથી.
જો કે, આ અરજીનો વિરોધ કરતા
ડીઆરઆઇ તરફે સ્પે. એડ્વોકેટ
સુધીર ગુપ્તાએ એવી રજૂઆત કરી
હતી કે, તપાસ એજન્સીએ નિયત
સમયમાં કોર્ટમાં ફરિયાદ રજૂ કરી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા મુજબ ફરિયાદ
બાદ તપાસ યથાવત્ રાખવાના નિર્દેશ
કર્યા છે. તપાસ એજન્સી કેસની
ટ્રાયલમાં તપાસના દસ્તાવેજો કોર્ટમાં
રજૂ કરશે. પક્ષકારોની રજૂઆત બાદ
કોર્ટે અરજી ફગાવી દીધી છે.

બાળકોની વહારે આવતા
નિવૃત્ત શિક્ષકો - અધિકારીઓ

# સંસ્થા સ્થાપવા પાછળનો

ઉદ્દેશ રંગભદે , જાતિભદે અને
વર્ગભદે દુર કરવાનો છે: ડૉ.
મહેરિયા
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શિક્ષણને પાયામાંથી
મજબૂત અને અસરકારક બનાવવા
રિટાર્યડ શિક્ષકો, કલાસ વન-ટૂ
અધિકારી તેમજ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ
દ્વારા સંયકુ ્ત રીતે અનોખી પહેલ
કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે સર્વમંગલ
એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ
દ્વારા ચિંતન શિબિર યોજાઈ ગઈ
જેમાં સિવિલના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉ.
એમ.એમ.પ્રભાકર સહિતના શહેરના
સંખ્યાબંધ બુદ્ધિજીવીઓ હાજર
રહ્યા હતાં.
આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટના મંત્રી અને સિવિલ
હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વિભાગના
વડા ડૉ. કે.એમ.મહેરિયાએ કહ્યું હતું
કે, નિયમિતતા, શિસ્ત અને નિયમોનું
ચુસ્ત પાલન નહીં થવાથી શાળામાં
ભણતા વિદ્યાર્થીઓનો અંગ્રેજી,
વિજ્ઞાન, ગણિત અને વ્યાકરણમાં
પાયો નબળો રહી જાય છે. તેના કારણે

યુવાનો ટેક્નોલોજી અને કમ્પ્યૂટરના
યુગની હરિફાઈમાં ટકી શખતો નથી.
ડૉ. મહેરિયાએ કહ્યું કે, સિસ્ટમને
દોષ આપી નિર્દોષ બાળકોના ભવિષ્યને
અંધકારની ગર્તામાં ધકેલી શકાય નહીં.
આવા બાળકોને નિ:શુલ્ક શિક્ષણની
સાથે સંસ્કાર આપવા માણેકપુર ગામથી
શરૂઆત કરાઈ હતી. સંસ્થા શરૂ થતા
અહીંના બાળકોમાં પહેલાના પ્રમાણમાં
૩૦ ટકા જેટલો સુધારો આવ્યો છે.
નિબંધ સ્પર્ધા, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા જેવા
કાર્યક્રમો દ્વારા બાળકોમાં રહેલી મૌલિક
શક્તિઓને પારખવાનું કામ સંસ્થા કરી
રહી છે. કન્યા કેળવણીને ઉત્જતે ન તેમજ
શ્રમજીવી મહિલાઓ માટે રાત્રી વર્ગોનંુ
આયોજન કરી કન્યા કેળવણીથી થતા
ફાયદા, ગૃહઉદ્યોગના આયોજનની
સમજ આપી પગભર બનવા સંસ્થા
દ્વારા મદદ કરવામાં આવે છે.
રાજ્યના ગામડાંમાં રહેતી
કિશોરીઓમાં વિટામિન્સ, લોહી અને
કેલ્શિયમની ખામીઓ દૂર કરવા દવાનું
વિતરણ કરી તેમના સ્વાસ્થ્ય અને
સ્વચ્છતા વિશે ખાસ સમજ અપાય છે.
સંસ્થા સ્થાપવા પાછળનો બીજો અને
મહત્વનો ઉદ્શ
દે રંગભેદ, જાતિભેદ
અને વર્ગભદે વિહિન સમાજની રચના
કરવાનો છે.
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શહેરમાં ઢગલાબંધ સ્કૂલો
આવેલી છે, જેમાંથી અનેક સ્કૂલો
શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર છે. જોકે
મ્યુનિ. તંત્ર દ્વારા મુખ્ય માર્ગો પર
આવેલી સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા
પ્રત્યે ધરાર અવગણના કરવામાં
આવતી હોય તેમ મુખ્ય માર્ગ પરની
અનેક સ્કૂલો બહાર બમ્પ બનાવ્યા જ
નથી જેથી સ્કૂલ છૂટવાના સમયે રસ્તા
પર દોડતા પૂરપાટ વાહનો બાળકોને
અડફેટે લેતા હોવાની ઘટનાઓ
અવારનવાર બનતી હોય છે. જોકે
બાળકોને સામાન્ય ઈજાના કિસ્સામાં
ઘટના બહાર આવતી નથી.
એક બાજુ સ્કૂલોમાં લાખોની સંખ્યામાં
બાળકો અભ્યાસ કરતા હોઈ તેમની
સુરક્ષા પ્રત્યે ઉદાસીનતા દાખવવામાં

આવે છે. જ્યારે બીજી બાજુ ધાર્મિક
સ્થળો અને હોસ્પિટલોની બહાર બમ્પ
બનાવી તંત્ર પોતાની જવાબદારી પૂરી
થઈ હોય તેમ માને છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર શહેરમાં
આવેલી સ્કૂલો પૈકી ઘણી સ્કૂલો મેઈન
રોડ પર આવેલી છે. સ્કૂલ આવવાના
સમયે તથા સ્કૂલ છૂટવાના સમયે સ્કૂલ
બહાર વિદ્યાર્થીઓની ભારે ભીડ હોય
છે. ત્યારે રસ્તા પર બેફામ દોડતા
વાહનોની ટક્કેર વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય
ઈજા થવાના અનેક બનાવો બનતા
હોય છે. જોકે આ સ્કૂલો બહાર બમ્પ
બનાવવામાં આવે તો વાહનોની ગતિ
પર નિયંત્રણ લાદી શકાય અને તેનાથી
અકસ્માતો નિવારી શકાય તેમ છે. જોકે
આમ છતાં શહેરની મુખ્ય રસ્તા પર
આવેલી સ્કૂલો બહાર બમ્પ બનાવવામાં
તંત્ર લાપરવાહ હોવાનું જણાય છે.
આશ્રમ રોડ પર આવેલી બહેરા-મુંગા

વિદ્યાર્થીઓની સ્કૂલ આગળ પર બમ્પ
બનાવવામાં આવેલો નથી. આ ઉપરાંત
મ્યુનિ. કોર્પોરેશનની બાજુમાં આવેલી
અંજુમન સ્કૂલ પર મુખ્ય રોડ હોવા છતાં
સ્કૂલની સામે બમ્પ બનાવવામાં આવ્યો
નથી. પાલડી ખાતે આવેલી દિવાન
બલ્લુભાઈ સ્કૂલ પર મુખ્ય માર્ગ પર
આવેલી છે અને ત્યાં પણ રસ્તા પર બમ્પ
બનાવવામાં આવેલો નથી. આ જ રીતે
પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પણ અનેક

સ્કૂલો મુખ્ય માર્ગ પર આવેલી હોવા
છતાં ત્યાં બમ્પ બનાવવામાં આવ્યા
નથી, જેના લીધે સ્કૂલ છૂટવાના સમયે
સામાન્ય અકસ્માતના બનાવો બનતા
હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
એવું નથી કે તંત્ર બમ્પ બનાવવામાં
ઉદાસીન છે. તંત્ર દ્વારા શહેરના ધાર્મિક
સ્થળો તથા હોસ્પિટલોની બહાર
બમ્પ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં
શહેરની વી.એસ. હોસ્પિટલ હોય કે

પછી ધરણીધર ખાતે આવેલંુ દેરાસર.
મુખ્ય માર્ગ પરના મોટાભાગના
ધાર્મિક સ્થળો અને હોસ્પિટલો બમ્પના
સુરક્ષા કવચથી સજ્જ કરવામાં આવેલા
છે, પરંતુ જ્યાં સૌથી વધુ બાળકોની
અવરજવર થાય છે તેવી સ્કૂલોની
બહાર બમ્પ લગાવવામાં આંખ આડા
કાન કરવામાં આવતા હોઈ લાખો
વિદ્યાર્થીઓના જીવનું જોખમ ઊભું
થયું છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે મુખ્ય માર્ગો
પર આવેલી સ્કૂલોમાં સ્કૂલ છૂટવાના
સમયે વિદ્યાર્થીઓનો ધસારો થતો
હોવાથી આ સમયે સૌથી વધુ અકસ્માત
થવાનું જોખમ રહેલું હોય છે. આ
સ્થિતિમાં જો સ્કૂલની બહાર બમ્પ તૈયાર
થયેલા હોય તો વાહનોની સ્પીડ ઘટી
જાય તેમ હોવાથી અકસ્માતો નિવારી
શકાય તેમ છે. જેથી સ્કૂલોની બહાર તંત્ર
દ્વારા તાકીદે બમ્પ તૈયાર કરવા જોઈએ.

વાહનમાલિકોની રઝળપાટ જારી
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અમદાવાદ
મ્યુનિ.
કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના પગલે કલેક્ટર
કચેરી દ્વારા RTOના સ્ટાફને પણ
ચૂંટણીની કામગીરીમાં સામેલ કરી
લીધા છે. જેના પગલે RTO ત્રણ
દિવસ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો
હતો. જોકે ચૂંટણી કામગીરીના પગલે
ત્રણ દિવસ RTO બંધ રાખવા ઉપરાંત
હાલમાં તહેવારો દરમિયાન પણ કચેરી
બંધ હોવાથી આગામી દિવસોમાં
RTOમાં ભારે ધસારો જોવા મળશે
તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
કચેરીનું કામકાજ ચૂંટણીના કારણે બંધ
રહેવાના લીધે લોકોને ભારે હેરાનગતિ
થઈ હતી અને હજુ બે દિવસ કચેરી બંધ
રહેવાની હોઈ લોકો વધુ હેરાન થશે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર અમદાવાદ

મ્યુનિ. કોર્પોરેશનની ચૂંટણી ૨૨
નવેમ્બરે યોજાવવાની છે. ચૂંટણીના
પગલે કલેક્ટર કચેરી દ્વારા કામગીરી
માટે ૨૩ હજાર જેટલા લોકોની મદદ
લેવામાં આવનાર છે. જેમાં શિક્ષકો,
પ્રોફેસરો ઉપરાંત અમદાવાદ RTOના
સ્ટાફને પણ ચૂંટણીની કામગીરી સોંપાઈ
છે. RTOનો તમામ સ્ટાફ ચૂંટણીની

ચૂંટણી તથા દિવાળીની
રજાઓના પગલે
લોકોના કામો
રખડી પડ્યા
કામગીરીમાં વ્યસ્ત હોવાથી RTO દ્વારા
૬, ૧૭, ૨૧ નવેમ્બરના રોજ RTO બંધ
રહેશે તેવી સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી.
જોકે અગાઉથી જે લોકોએ જુદીજુદી
કામગીરી માટે એપોઈન્ટમેન્ટ લઈ રાખી

હોય તેમને રજા અંગે ધ્યાન ન રહેતા
૬ નવેમ્બરે અનેક લોકો RTO પહોંચી
ગયા હતા. જોકે સ્ટાફ ન હોવાથી તેમને
ધક્કો ખાવાની ફરજ પડી હતી. ઉપરાંત
હજુ ૧૭ અને ૨૧ નવેમ્બરે પણ RTO
બંધ રહેવાની હોઈ લોકોને ભારે હાલાકી
ભોગવવી પડશે. એક બાજુ RTO દ્વારા
ત્રણ દિવસ કામકાજ બંધની જાહેરાત
કરી છે.
૨૧ નવેમ્બરે RTOમાં રજા જાહેર
કરાઈ છે અને ૨૨ નવેમ્બરે ચૂંટણી
છે. જેથી ૨૩ નવેમ્બરથી RTOમાં
ધસારો થાય તેમ જણાય છે. દિવાળી
દરમિયાન નવા વાહનોની ખરીદી થઈ
હોઈ નંબર પ્લેટ સહિતની કામગીરી
માટે લોકો અટવાઈ પડ્યા હતા. ઉપરાંત
લોકોને રજા અંગે જાણકારી ન હોવાથી
ધક્કા ખાવાની ફરજ પડતા લોકો
અકળાયા હતા.

