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લોન અપાવાના બહાને 
૨૮.૪૨ લાખની ઠગાઈ
અમદાવાદ: રામોલ શ્રીનંદ 
રસેરીડનસરીમાં રહેતા યોગેશભાઈ 
વજાયર (તામરીલ)એ વટવા પોલરીસ 
સટેશનમાં ફરરયાદ નોંધાવરી છે કે, 
નનકોલ સરદાર પટેલ મોલ પાસે 
રહેતા આરોપરી સમરીર પંચાલ અને 
અતલુ પંચાલ તથા બેંક ઓફ 
ઈનનડયાનરી ઈસનપરુ શાખાના કોઈ 
કમ્મચારરીએ મળરીન ેતમેન ેલોન 
અપાવાના બહાન ેનવશ્ાસમાં લઈ 
શ્રીનંદ એપરલેસના નામનો બોગસ 
લટેરપડે અન ેદસતાવજે બનાવયાં 
હતા. તયારબાદ લોનના રૂનપયા 
૧૮.૬૦ લાખ અન ેકનમશનનાં 
૯.૮૨ લાખ મેળવરી લઈ ઉપરાંત કોઈ 
મશરીનરરી નહરંી આપરી તમેનરી સાથે 
ઠગાઈ કરરી હતરી. 

વાંચ ગામ નજીક રબારી-
દરબારો વચ્ ેઅથ્ામણ
અમદાવાદ: વાંચ ગામ પાસેના 
મેમદપરુામાં શકુ્રવાર ેકેટલાક 
શખસોએ એક ફામ્મ હાઉસમાં ઘસૂરી 
તોડફોડ કરરી બે વયન્ત પર હુમલો 
કયયો હતો. આ અંગે નવવકેાનંદનગર 
પોલરીસે ગુનો નોંધયો હતો. જેમાં 
વસત્ાલ રામરાજયનગરમાં રહેતા 
નવજયભાઈ દસેાઈએ ફરરયાદ નોંધાવરી 
હતરી કે, આરોપરી મહેનદ્રનસંહ વાઘલેા 
ઉફ્ફ દાઢરી અન ેતનેા બરીજા એક ડઝન 
જેટલા મળનતયા સવાર ે૧૧ વાગય ે
રાજુભાઈ દસેાઈના ફામ્મ હાઉસમાં 
ઘસૂરી ગયા હતા. હુમલાખોરોએ ફામ્મ 
હાઉસમાં મુકેલરી એક બાઈક અને 
ફોરયુ્મનર કારમાં તોડફોડ કરરી 
રાજુભાઈ અન ેઅનય એક વયન્તન ે
તલવારના ઘા માયા્મ હતા. જેમાં 
માથામાં તલવાર વાગવાના કારણે 
રાજુભાઈન ેહોનસપટલ ખસેડાયા છે. 

ગુણરતનસરૂીશ્વરજીની 
નનશ્ામાં વન- ડ્ે નિનબર
અમદાવાદ: દરીક્ાદાનશે્રરી, આચાય્મ 
ગુણરતનસૂરરીશ્રજી મ.સા., આચાય્મ 
રનવરતનસૂરરીશ્રજી મ.સા., આચાય્મ 
રન્મરતનસૂરરીશ્રજી મ.સા.નરી 
નનશ્ામાં રનવવાર ેસવાર ે૯થરી ૧૨ 
દરનમયાન સંગરીતમય-શ્રીસરીમંધર 
સવામરી, ભાવયાત્ા-મહાનવદહેધયાન’ 
વન-ડે નશનબરનું આયોજન કરાયું છે. 
આ કાય્મક્રમ શાહરીબાગ નગરધરનગર 
જૈન સંઘના ઉપક્રમે અન ેસંઘ ખાતે 
યોજાશ.ે 

અરાઉન્ડ ધ િસટી

ધાવમમિક સ્થળો-હોસસપિટલો ્બહાર ્બમપિ તૈયાર કરાયા પિરંતુ સકકૂલો ્બહાર ્બમપિ ્બનાવવામાં તંત્રની ઉદાસીનતાસાવધાન

સ ક્ૂલની પાસ‘ેબમપ’ના અભાવે બાળ્ોના જીવનંુ જોખમ
મઝહર પિઠાણ > અમદાવાદ
mazhar.pathan@timesgroup.com--  શહેરમાં ઢગલાબંધ સ ક્ૂલો 
આવલેી છે, જમેાંથી અને્  સ ક્ૂલો 
શહેરના મખુ્ય માગગો પર છે. જો્ે 
મ્યનુન. તંત્ર દ્ારા મખુ્ય માગગો પર 
આવલેી સ ક્ૂલોના નવદ્ાથીથીઓની સુરક્ા 
પ્રત્ય ે ધરાર અવગણના ્રવામાં 
આવતી હો્ય તમે મખુ્ય માગ્ગ પરની 
અને્  સ ક્ૂલો બહાર બમપ બનાવ્યા જ 
નથી જથેી સ ક્ૂલ છૂટવાના સમ્ય ેરસતા 
પર દોડતા પરૂપાટ વાહનો બાળ્ોન ે
અડફેટે લેતા હોવાની ઘટનાઓ 
અવારનવાર બનતી હો્ય છે. જો્ે 
બાળ્ોન ે સામાન્ય ઈજાના ક્સસામાં 
ઘટના બહાર આવતી નથી. 

એ્ બાજ ુસ ક્ૂલોમાં લાખોની સંખ્યામાં 
બાળ્ો અભ્યાસ ્રતા હોઈ તેમની 
સુરક્ા પ્રત્યે ઉદાસીનતા દાખવવામાં 

આવે છે. જ્યારે બીજી બાજુ ધાનમ્ગ્ 
સથળો અન ેહોસસપટલોની બહાર બમપ 
બનાવી તંત્ર પોતાની જવાબદારી પરૂી 
થઈ હો્ય તમે માન ેછે. 

પ્રાપત માનહતી અનુસાર શહેરમાં 
આવેલી સ ક્ૂલો પૈ્ ી ઘણી સ ક્ૂલો મઈેન 
રોડ પર આવલેી છે. સ ક્ૂલ આવવાના 
સમ્ેય તથા સ ક્ૂલ છૂટવાના સમ્ેય સ ક્ૂલ 
બહાર નવદ્ાથીથીઓની ભાર ેભીડ હો્ય 
છે. ત્યારે રસતા પર બેફામ દોડતા 
વાહનોની ટકે્ર નવદ્ાથીથીઓન ેસામાન્ય 
ઈજા થવાના અને્ બનાવો બનતા 
હો્ય છે. જો્ે આ સ ક્ૂલો બહાર બમપ 
બનાવવામાં આવ ેતો વાહનોની ગનત 
પર નન્ંયત્રણ લાદી શ્ા્ય અન ેતનેાથી 
અ્સમાતો નનવારી શ્ા્ય તમે છે. જો્ે 
આમ છતાં શહેરની મખુ્ય રસતા પર 
આવેલી સ ક્ૂલો બહાર બમપ બનાવવામાં 
તંત્ર લાપરવાહ હોવાનું જણા્ય છે. 

આશ્રમ રોડ પર આવલેી બહેરા-મુંગા 

નવદ્ાથીથીઓની સ ક્ૂલ આગળ પર બમપ 
બનાવવામાં આવલેો નથી. આ ઉપરાંત 
મ્યનુન. ્ોપગોરશેનની બાજમુાં આવલેી 
અંજમુન સ ક્ૂલ પર મખુ્ય રોડ હોવા છતાં 
સ ક્ૂલની સામ ેબમપ બનાવવામાં આવ્યો 
નથી. પાલડી ખાતે આવેલી નદવાન 
બલલુભાઈ સ ક્ૂલ પર મખુ્ય માગ્ગ પર 
આવલેી છે અન ેત્યાં પણ રસતા પર બમપ 
બનાવવામાં આવલેો નથી. આ જ રીતે 
પવૂ્ગ અન ેપનચિમ નવસતારમાં પણ અને્  

સ ક્ૂલો મખુ્ય માગ્ગ પર આવલેી હોવા 
છતાં ત્યા ં બમપ બનાવવામાં આવ્યા 
નથી, જનેા લીધ ેસ ક્ૂલ છૂટવાના સમ્ેય 
સામાન્ય અ્સમાતના બનાવો બનતા 
હોવાનું બહાર આવ્યુ ંછે. 

એવું નથી ્ે તંત્ર બમપ બનાવવામાં 
ઉદાસીન છે. તંત્ર દ્ારા શહેરના ધાનમ્્ગ  
સથળો તથા હોસસપટલોની બહાર 
બમપ ત્ૈયાર ્રવામાં આવ ે છે. જમેાં 
શહેરની વી.એસ. હોસસપટલ હો્ય ્ે 

પછી ધરણીધર ખાત ેઆવલંુે દરેાસર. 
મુખ્ય માગ્ગ પરના મોટાભાગના  
ધાનમ્્ગ  સથળો અન ેહોસસપટલો બમપના 
સુરક્ા ્ વચથી સજજ ્ રવામાં આવલેા 
છે, પરંતુ જ્યાં સૌથી વધુ બાળ્ોની 
અવરજવર થા્ય છે તેવી સ્કૂલોની 
બહાર બમપ લગાવવામાં આંખ આડા 
્ાન ્રવામાં આવતા હોઈ લાખો 
નવદ્ાથીથીઓના જીવનું જોખમ ઊભું 
થ્યું છે. 

સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણ ેમખુ્ય માગગો 
પર આવેલી સ્કૂલોમાં સ્કૂલ છૂટવાના 
સમ્યે નવદ્ાથીથીઓનો ધસારો થતો 
હોવાથી આ સમ્ેય સૌથી વધ ુઅ્સમાત 
થવાનું જોખમ રહેલુ ં હો્ય છે. આ 
સસથનતમાં જો સ ક્ૂલની બહાર બમપ ત્ૈયાર 
થ્યલેા હો્ય તો વાહનોની સપીડ ઘટી 
જા્ય તમે હોવાથી અ્સમાતો નનવારી 
શ્ા્ય તમે છે. જથેી સ ક્ૂલોની બહાર તંત્ર 
દ્ારા તા્ીદ ેબમપ ત્ૈયાર ્ રવા જોઈએ. 

મહાનગરપાનલકાનરી ચંૂટણરીન ેગણતરરીના નદવસો બાકરી રહ્ા હોવાથરી સમગ્ર તંત્ યદુ્ધના 
ધોરણે કામે લાગયું છે.મતદાન દરનમયાન ઇવરીએમમાં કોઈપણ સમસયા ન સજા્મય અન ેસજા્મય 
તો કેવરી રરીત ેતવરરત નનરાકરણ લાવવું ત ેમાટે ચંૂટણરીનરી કામગરીરરી કરતા કમ્મચારરીઓને 
ઇવરીએમ અંગે શહેરના ટાગોરહોલમાં ટે્નનંગ અપાઈ હતરી.           તસવરીર શલૈષે સોલંકી

ચૂંટણીન ેપગલ ેસરકારી કરીમીઓન ેતાલીર

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

 અમદાવાદ એરપોટ્ટ પરથી 
60 ક્લો સોના સાથ ેધરપ્ડ ્ રા્ેયલા 
પાંચ્ેય આરોપીઓઓની ધરપ્ડ 
ક્ાઇમ બ્ાનચ ે્ રી હતી. પરતં ુઆ એ્ 
આનથ્્ગ  ગનુો હોવાથી ડીઆરઆઇએ 
પણ આ મામલે ફકર્યાદ દાખલ ્રી 
તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યાર ેઆ ્ ેસમાં 
ઝડપા્ેયલા પાંચ્ેય આરોપીઓએ 
એકડશનલ ચીફ મટે્ોપોનલટન 
મનેજસટે્ટ સમક્ ડીઆરઆઇએ નન્યત 
સમ્ય મ્યા્ગદામાં તમેજ અધરૂી તપાસ 
્રી ્ોટ્ટમાં ફકર્યાદ (ચાજ્ગશીટ) 
દાખલ ્રી હોવાનો મદુ્ો ઉપસસથત 
્રી કડફોલટ જામીન માગ્યા હતા. જો 
્ે, આરોપીઓની સમ્યસર ફકર્યાદ 
રજ ૂ ્રવાનો મદુ્ો સાનબત ન થતા 
અરજી એકડશનલ ચીફ મટે્પોનલટન 
મનજસટે્ટે ફગાવી દીધી હતી. 

એરપોટ્ટ પરથી ૬૦ ક્લો સોના 
સાથ ે ઝડપા્ેયલા કલીફોડ્ટ એનથોની 
ફોસટીન ડી્ોસટા (રહે. મીરા રોડ, 
મુંબઈ), નવરનેદ્રનસંગ ્રમવીરનસંગ 
સુલતાન જાગલાન (રહે. ઈસરાણા, 
હકર્યાણા), સપના નદપ્ભાઈ 
(રહે. નતાશા પા ્્ક, મુંબઈ) તથા 
કડનલવરી લેવા આવલેા જ્યનવરનસંગ 
સમશેરનસંગ અન ે્નપલ જગદવેનસંગ 
(બનન ે રહે. નદલહી)ની સામે 
એસઓજીએ ચાજ્ગશીટ ્રી હતી. 
ત્યાર ે આ પ્ર્રણમાં ડીઆરઆઇએ 
પણ તમામ આરોપીઓ સામ ે ્ેસ 

્્યગો હતો અન ેફકર્યાદ પણ દાખલ 
્રી હતી. જો ્ે, આરોપીઓએ 
કડફોલટ જામીન અરજી ્રી હતી. 
જમેાં તમેણ ે ડીઆરઆઇ આરોપીઓ 
સામ ેઆરોપ મકૂ્યો હતો ્ે તપાસ 
એજનસીએ ્ોટ્ટમાં માત્ર ફકર્યાદ રજૂ 
્રી છે. તપાસ એજનસીએ ફકર્યાદ 
સાથ ેતપાસના દસતાવજેો ્ોટ્ટમાં રજૂ 
્્યા્ગ નથી. 

જો ્ે, આ અરજીનો નવરોધ ્રતા 
ડીઆરઆઇ તરફે સપ.ે એડવો્ેટ 
સુધીર ગપુતાએ એવી રજઆૂત ્રી 
હતી ્ે, તપાસ એજનસીએ નન્યત 
સમ્યમાં ્ોટ્ટમાં ફકર્યાદ રજ ૂ્રી છે.  
સુપ્રીમ ્ોટ્ટના ચુ્ ાદા મજુબ ફકર્યાદ 
બાદ તપાસ ્યથાવત્ રાખવાના નનદદેશ 
્્યા્ગ છે. તપાસ એજનસી ્ેસની 
ટ્ા્યલમાં તપાસના દસતાવજેો ્ોટ્ટમાં 
રજ ૂ્રશે. પક્્ારોની રજઆૂત બાદ 
્ોટટે અરજી ફગાવી દીધી છે.

60 કિલો સોના પ્રિરણમાં 5 આરોપીની 
કિફોલ્ટ જામીન અરજી ફગાવતી િો્ટ્ટ
આરોપરીઓનરી સમયસર ફરરયાદ રજૂ કરવાનરી માગ સાનબત ન થઇ
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અમદાવાદ મ્યનુન. 
્ોપગોરશેનની ચૂંટણીના પગલે ્લેકટર 
્ચરેી દ્ારા  RTOના સટાફન ે પણ 
ચૂંટણીની ્ામગીરીમાં સામલે ્રી 
લીધા છે. જનેા પગલે RTO ત્રણ 
નદવસ બંધ રાખવાનો નનણ્ગ્ય લેવા્યો 
હતો. જો્ે ચૂંટણી ્ામગીરીના પગલે 
ત્રણ નદવસ RTO બંધ રાખવા ઉપરાંત 
હાલમાં તહેવારો દરનમ્યાન પણ ્ચરેી 
બંધ હોવાથી આગામી નદવસોમાં 
RTOમાં ભાર ે ધસારો જોવા મળશે 
તમે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.

 ્ ચરેીનું ્ ામ્ાજ ચૂંટણીના ્ ારણ ેબંધ 
રહેવાના લીધ ેલો્ોન ેભાર ેહેરાનગનત 
થઈ હતી અન ેહજ ુબે નદવસ ્ ચરેી બંધ 
રહેવાની હોઈ લો્ો વધ ુહેરાન થશે. 

પ્રાપત માનહતી અનસુાર અમદાવાદ 

મ્યુનન. ્ોપગોરેશનની ચૂંટણી ૨૨ 
નવમેબર ે ્યોજાવવાની છે. ચૂંટણીના 
પગલે ્લેકટર ્ચરેી દ્ારા ્ામગીરી 
માટે ૨૩ હજાર જટેલા લો્ોની મદદ 
લેવામાં આવનાર છે. જમેાં નશક્્ો, 
પ્રોફેસરો ઉપરાંત અમદાવાદ RTOના 
સટાફન ેપણ ચૂંટણીની ્ ામગીરી સોંપાઈ 
છે. RTOનો તમામ સટાફ ચૂંટણીની 

્ામગીરીમાં વ્યસત હોવાથી RTO દ્ારા 
૬, ૧૭, ૨૧ નવમેબરના રોજ RTO બંધ 
રહેશે તવેી સત્ાવાર જાહેરાત ્ રી હતી. 

જો્ે અગાઉથી જ ેલો્ોએ જદુીજદુી 
્ામગીરી માટે એપોઈનટમનેટ લઈ રાખી 

હો્ય તમેન ેરજા અંગ ેધ્યાન ન રહેતા 
૬ નવમેબર ેઅને્  લો્ો RTO પહોંચી 
ગ્યા હતા. જો્ે સટાફ ન હોવાથી તમેને 
ધક્ો ખાવાની ફરજ પડી હતી. ઉપરાંત 
હજ ુ૧૭ અન ે૨૧ નવમેબર ેપણ RTO 
બંધ રહેવાની હોઈ લો્ોન ેભાર ેહાલા્ી 
ભોગવવી પડશે. એ્ બાજ ુRTO દ્ારા 
ત્રણ નદવસ ્ામ્ાજ બંધની જાહેરાત 
્રી છે. 

૨૧ નવમેબર ેRTOમાં રજા જાહેર 
્રાઈ છે અન ે ૨૨ નવમેબર ે ચૂંટણી 
છે. જથેી ૨૩ નવમેબરથી RTOમાં 
ધસારો થા્ય તમે જણા્ય છે. નદવાળી 
દરનમ્યાન નવા વાહનોની ખરીદી થઈ 
હોઈ નંબર પલેટ સનહતની ્ામગીરી 
માટે લો્ો અટવાઈ પડ્ા હતા. ઉપરાંત 
લો્ોન ેરજા અંગ ેજાણ્ારી ન હોવાથી 
ધક્ા ખાવાની ફરજ પડતા લો્ો  
અ્ળા્યા હતા.

નવાવર્ષના પ્રારંભથી જ RTOમાં 
વાહનમાલલિોની રઝળપા્ટ જારી 

ચૂંટણી તથા દિવાળીની 
રજાઓના પગલે 
લોકોના કામો  
રખડી પડ્ા
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 હેકરટેજની જાળવણી માટે 
IIT ગાંધીનગર ે ૩ડી મોડેલસનો 
“૩ડી કડનજટાઈઝશેન ફોર ્લચરલ 
હેકરટેજ” ્ોસ્ગ શરૂ ્્યગો છે. આ 
્ોસ્ગ ૩ડી કડનજટાઈઝશેનની નવનવધ 
રીત અન ેટૂલસ પર ફો્સ ્રશે જ ે
આપણા હેકરટેજની જાળવણીમાં 
મદદરૂપ બનશે. નવમેબર ૩૦થી 
શરૂ થતો આ ્ોસ્ગ ગલોબલ 
ઇનનનશ્ેયકટવ ઓન એ્ેડેનમ્ 
નટેવ ્્કની MHRD સ્ીમના 
ભાગરૂપ ેશરૂ ્રવામાં આવ્યો છે. 
એસકઝક્યકુટવઝ, એસનજનન્યસ્ગ, 
ઉતપાદન ક્તે્રના સંશોધ્ો, સર્ારી 
્ચરેીઓના ્મ્ગચારીઓ, બી.ટે્, 
એમએસસી, એમ.ટે્, પી.એચડીના 
નવદ્ાથીથીઓ આ ્ોસ્ગ માટે એનરોલ 
્રી શ્શે. આ ્ોસ્ગની તાલીમ ૩ડી 
કડનજટાઈઝશેનમાં આંતરરાષ્ટ્ી્ય 
ખ્યાનત પામલેા ડો. મા ક્ે ્ેલીરી 
આપશે. આ ્ોસ્ગમાં નવદ્ાથીથીઓ 
૩ડી સ્ેનનંગ ટેકનોલોજી અન ેતનેે 
્લચરલ હેકરટેજ કફલડમાં ્ેવી રીતે 
વાપરવી ત ેઅંગ ેશીખી શ્શે. 

IIT ગાંધીનગર કલચર 
હડેરરટડેજની જાળવણી 
માટડે ૩્ી ર્નજટાઈઝિેન 
કોસ્સ િરૂ કરિે
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 નશક્ણન ે પા્યામાંથી 
મજબૂત અન ે અસર્ાર્ બનાવવા 
કરટા્ય્ગડ નશક્્ો, ્લાસ વન-ટૂ 
અનધ્ારી તમેજ ્ોલેજના નવદ્ાથીથીઓ 
દ્ારા સં્યકુત રીત ે અનોખી પહેલ 
્રવામાં આવી છે. તાજતેરમાં 
ગજુરાત નવદ્ાપીઠ ખાત ે સવ્ગમંગલ 
એજ્યુ્ ેશન એનડ ચકેરટેબલ ટ્સટ 
દ્ારા નચંતન નશનબર ્યોજાઈ ગઈ 
જમેાં નસનવલના સુપકરનટેનડનટ ડૉ. 
એમ.એમ.પ્રભા્ર સનહતના શહેરના 
સંખ્યાબંધ બુનધિજીવીઓ હાજર  
રહ્ા હતાં. 

આ પ્રસંગ ેટ્સટના મંત્રી અન ેનસનવલ 
હોસસપટલના પીકડ્યાનટ્્ નવભાગના 
વડા ડૉ. ્ે.એમ.મહેકર્યાએ ્હંુ્ હતુ ં
્ે, નન્યનમતતા, નશસત અન ેનન્યમોનું 
ચુસત પાલન નહીં થવાથી શાળામાં 
ભણતા નવદ્ાથીથીઓનો અંગ્ેજી, 
નવજ્ાન, ગનણત અને વ્યા્રણમાં 
પા્યો નબળો રહી જા્ય છે. તનેા ્ ારણે 

્યવુાનો ટેકનોલોજી અન ે્મપ્યટૂરના 
્યગુની હકરફાઈમાં ટ્ી શખતો નથી. 

ડૉ. મહેકર્યાએ ્હંુ્ ્ે, નસસટમને 
દોષ આપી નનદગોષ બાળ્ોના ભનવષ્્યને 
અંધ્ારની ગતા્ગમાં ધ્ેલી શ્ા્ય નહી.ં 
આવા બાળ્ોને નન:શુલ્ નશક્ણની 
સાથ ેસંસ્ાર આપવા માણે્ પરુ ગામથી 
શરૂઆત ્રાઈ હતી. સંસથા શરૂ થતા 
અહીંના બાળ્ોમાં પહેલાના પ્રમાણમાં 
૩૦ ટ્ા જેટલો સુધારો આવ્યો છે. 
નનબંધ સપધા્ગ, વકતૃતવ સપધા્ગ જેવા 
્ા્ય્ગક્મો દ્ારા બાળ્ોમાં રહેલી મૌનલ્ 
શસકતઓન ેપારખવાનું ્ ામ સંસથા ્ રી 
રહી છે. ્ ન્યા ્ ેળવણીન ેઉત્જેન તમેજ 
શ્રમજીવી મનહલાઓ માટે રાત્રી વગગોનું 
આ્યોજન ્રી ્ન્યા ્ેળવણીથી થતા 
ફા્યદા, ગૃહઉદ્ોગના આ્યોજનની 
સમજ આપી પગભર બનવા સંસથા 
દ્ારા મદદ ્ રવામાં આવ ેછે. 

રાજ્યના ગામડાંમાં રહેતી 
ક્શોરીઓમાં નવટાનમનસ, લોહી અને 
્ેસલશ્યમની ખામીઓ દરૂ ્ રવા દવાનું 
નવતરણ ્રી તમેના સવાસ્થ્ય અને 
સવચછતા નવશે ખાસ સમજ અપા્ય છે. 
સંસથા સથાપવા પાછળનો બીજો અને 
મહતવનો ઉદ્શે રગંભદે, જાનતભદે 
અન ેવગ્ગભદે નવનહન સમાજની રચના 
્રવાનો છે.

બાળિોની વહારે આવતા 
લનવૃત્ત લિક્ષિો - અલિિારીઓ
# સંસ્થા સ્થાપવથા પથાછળનો 

ઉદ્દેશ રગંભદેદ, જાતિભદેદ અનદે 
વગ્ગભદેદ દુર કરવથાનો છે: ડૉ. 
મહેરરયથા
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 બેસતા વષદે લો્ો નવાવષ્ગની 
ઉજવણીમાં વ્યસત હતા ત્યાર ેવટવાના 
નત્ર્મપરુા ગરીબ આવાસ ્યોજનાના 
મ્ાનમાં ચાર મનહલાઓ સનહત 
૧૧ લો્ોએ એ્ ્યવુ્ની લા્ડીના 
ફટ્ા અન ેતલવારના ઘા ઝીં્ી હત્યા 
્રતા અરરેાટી વ્યાપી ગઈ હતી. આ 
ચ્ચારી ઘટના અંગ ે પોલીસે ગનુો 
નોંધી આરોપીઓન ેઝડપી લેવા માટે  
્વા્યત હાથ ધરી છે.

ખોખરામાં રહેતા માતાફેર ઉફ્ક 
્ાલુભાઈ ્યાદવ ેજી.આઈ.ડી.સી વટવા 
પોલીસ સટેશનમાં ફકર્યાદ નોંધાવી છે 
્ે, થોડા સમ્ય અગાઉ થ્ેયલી એ્ 
ત્રારની અદાવત રાખી નત્ર્મપરુાના 
ગરીબ આવાસ ્યોજનાના મ્ાનમાં 
રહેતા ભાણજે લાલબહાદરુ હરીશચંદ્ર 

્યાદવન ે પાડોશમાં રહેતા બાવો 
બાલુભાઈ, ધમો બાલુભાઈ, સાગર 
ચનુારા, ચો્ી ગલાભાઈ, સોન ુ ઉફ્ક 
સતનામ બેદી, રનવ રામ, સુનન્યો 
મરાઠી, ્લાબહેન પવાર, અદબુહેન 
અજીતભાઈ, અજીતભાઈ ચૌહાણ, 
સીમાબહેન સરદાર તથા ગીતાબહેન 
બેદીએ મળીન ે લા્ડીના ફટ્ા તથા 
તલવારના ઘા મા્યા્ગ હતા. ગંભીર રીતે 
ઘા્યલ લાલબહાદરુન ેતબીબી સારવાર 
મળે ત ેપહેલા જ મોત નનપજ્યું હતું. 
પોલીસે આ અંગ ેહત્યાનો ગનુો નોંધી 
આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ ્રી છે. 

અદાવતમાં ચાર મલહલા 
સલહત 11 લોિોએ યવુિને 
હલથયારોથી રહેંસી નાખયો

n વટવાના નત્કમપરુા 
ગરરીબ આવાસ યોજનાના 
મકાનમાં બેસતા વર્ષે જ 
બનલેો ખૂનરી બનાવ

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

 નદવાળીના તહેવારોમાં પ્રજા, 
પોલીસ અન ે ચોર બધાએ મોજ-મજા 
્રી હતી. તસ્રોએ ફરી ‘ડબલ ધમા્ા’ 
્્યા્ગ હો્ય તમે ઉસમાનપરુાના શ્રીમદ્ 
એપાટ્ટમનેટમાં બે ફલેટમાંથી ભરબપોરે 
૨૪ લાખની મતા ચોરી જવાઈ છે. 
NRI દંપતીના ઘરથેી ૧૪.૬૦ લાખ 
અન ે પાડોશી વપેારીના ઘરમાંથી 
૧૦.૨૧ લાખની મતા ચોરી જવાઈ 
છે. ઉસમાનપરુામાં ચાર જ નદવસમાં 

બીજી વખત બે ફલેટન ે સાગમટે 
ટાગદેટ ્રવામાં આવ્યાં છે. ધોળાદહાડે 
તસ્રોના ‘ડબલ ધમા્ા’ની આવી જ 
ઘટના સોલા અન ે મનણનગરમાં પણ 
બની ચૂ્ ી છે. નદવાળીના પાંચ નદવસ 
દરનમ્યાન ઘરફોડ ચોરીની ્ુલ ૨૧ 
ઘટના બની છે તમેાં પ્રજાજનોએ ૬૮ 
લાખની મતા ગમુાવી છે.
ઉસમાનપિરુામાં ્ેબ પિાડોશી ટાગગેટ

ઉસમાનપરુામાં શાંતીનગર પરબડી 
સામ ેશ્રીમદ્ એપાટ્ટમનેટમાં ત્રીજા માળે 
બાજ-ુબાજનુા બે ફલેટમાં ચોરી થઈ 
હતી. વપેારી નનમષેભાઈ ચંપ્લાલ 
શાહ બપોર ે દોઢ વાગ્યાના અરસામાં 
ખાનપરુમાં રહેતા મોટાભાઈના ઘરે 
જમવા ગ્યા હતા. નનમષેભાઈ તમેની 
બાજમુાં જ રહેતા અમકેર્ાથી આવલેા 
NRI દંપતી ડો. મોહન જનૈ અને 
તમેના પતની ભારતીબહેનન ે પણ 

જમવા માટે લઈ ગ્યા હતા. બનને 
પકરવાર બપોર ે પોણા ચાર વાગ્યે 
પરત ફ્યા્ગ ત્યાર ે બનનનેા ઘર તટેૂલાં 
હતા. નનમષેભાઈના ઘરમાંથી રો્ડ 
અન ે દાગીના મળી ૧૦.૨૧ લાખની 
મતા ચોરી જવાઈ હતી. જ્યાર,ે ડો. 
મોહન જનૈના ઘરમાંથી રો્ડ અને 

દાગીના મળી ૧૪.૬૦ લાખની મત્ા 
ચોરાઈ હતી. ઉલલેખની્ય છે ્ે, ચાર જ 
નદવસમાં ઉસમાનપરુામાં બાજ-ુબાજનુા 
બે ફલેટ ચોરા્યાની આ બીજી ઘટના છે.
મવણનગરમાં ૮.૩૦ લાખની ચોરી

નદવાળીના તહેવારોમાં મનણનગરમાં 
પણ ઘરફોડની બે ઘટના બની હતી. 

નન્ેત એપાટ્ટમનેટમાં ્ૃષ્ણ્ાંત રમશેચંદ્ર 
રાવલના બંધ ઘરનું તાળંુ તોડી રો્ડ, 
દાગીના મળી ૩૭,૦૦૦ની તમેજ 
શુ્ન પષુ્પ્ંુજ સોસા્યટીમાં હરીશ્ુમાર 
ધનરાજભાઈ લાખોકટ્યાના બંધ 
ઘરમાંથી ૮.૩૦ લાખની મતા ચોરી 
જવાઈ છે. જ્યાર,ે ઓઢવમાં તક્શીલા 
હેબીટેટમાં ્મલેશભાઈ દવેચંદદાસ 
પટેલના ઘરના દરવાજાનો ન્ુચો 
તોડી પ્રવશેેલા તસ્રો ~ ૧ લાખ અને 
દાગીના મળી ૩.૪૫ લાખની મતા 
ચોરી ગ્યાની ફકર્યાદ નોંધાઈ છે.
ચોરે પિાલડીમાં મુહૂતમિ કયુું

્ાળીચૌદસની રાતે્ર મહૂુત્ગ ્્યા્ગ બાદ 
ચોરી ્રી હો્ય તમે પાલડીમાં પણ 
તસ્રો ત્રાટક્યા હતા. નવમલનવહાર 
ફલેટમાં રહેતા મનનષભાઈ ્ૃષ્ણલાલ 
દસેાઈના બંધ ઘરમાંથી ~ ૫૦ હજાર 
અન ે દાગીના મળી ૬૦ હજારની 

મતા ચોરા્યાની ફકર્યાદ નોંધાવાઈ 
છે. જ્યાર,ે મનણનગરના પ્ર્યાગ 
ફલેટમાં નનતષેભાઈ ગીરીશચંદ્ર 
ગાંધીના ઘરમાંથી રો્ડ, દાગીના 
મળી ૮૯,૫૦૦ની મતા ચોરી જવામાં 
આવી હતી. આ ઉપરાંત, જીવરાજપા ્્ક 
નવસતારમાં પણ ચોરી થઈ હતી. 
હરીહરાનંદ ફલેટમાં મનનષભાઈ 
પ્રનવણચંદ્ર નત્રવદેીના બંધ ઘરના 
દરવાજાનું તાળંુ તોડી ્ુલ ૮૦,૦૦૦ની 
મતા ચોરી જવામાં આવી હતી.
વદવાળીમાં કુલ ૨૧ ઘરફોડ ્થઈ

અનગ્યારસથી શરૂ થ્ેયલી દીપાવલી 
પવ્ગમાળામાં ભાઈબીજની રાત્રી સુધીમાં 
ઘરફોડના ્ુલ ૨૧ બનાવો નોંધા્યા છે. 
્ુલ ૨૧ ઘરફોડમાં ૬૭ લાખની મતા 
ચોરાઈ છે. વાડજ પોલીસ સટેશનની 
હદમાં ઉસમાનપરુામાં સોનામહેલ 
એપાટ્ટમનેટના બે ફલેટમાં ્ુલ ૧૨ 

લાખની, મનણનગર, મીઠાખળીના 
ઠા્ોરબાગ ફલેટ, આનંદનગરના 
શીતલ એપાટ્ટમનેટ, સોલાના બે ફલેટ, 
ઈસનપરુાના આનંદવાડી, મનણનગરના 
નન્ેત એપાટ્ટમનેટમાં પણ ચોરીના 
બનાવ બન્યાં હતાં.
આ વષગે ચોરીના ‘ડ્બલ ધમાકા’

ઉલલેખની્ય છે ્ે, ગત વષદે 
નદવાળીના દસ નદવસમાં ચોરીના ૨૦ 
બનાવ બન્યાં હતાં. આ વષદે ‘ડબલ 
ધમા્ા’ ્રતાં હો્ય તમે તસ્રો પાંચ 
જ નદવસમાં ૨૧ સથળેથી ઘરફોડ ચોરી 
્રવામાં સફળ રહ્ાં છે. નદવાળી 
પવ્ગમાળા શરૂ થા્ય ત ેપહેલાં જ પોલીસ 
્નમશનર ક્ાઈમ ્ોનફરનસ ્યોજી 
પોલીસન ેએલટ્ટ રહેવા સૂચના આપી 
હતી. આમ છતાં, ચોરીના બનાવ 
બેવડા્યાં છે. હજ ુલાભપાંચમ સુધીમાં 
ચોરીના બનાવો વધી શ્ે છે.

 પોલીસ અન ેચોર બધાએ ‘મોજ’ કરી: નદવાળીના પાંચ નદવસમાં 21 ઘરફો્: ઉસમાનપરુામાં 24 લાખનો સફાયો

તસકરોન ેજલસા! પ્રજાએ ~ 68 લાખ ગુરાવ્ા
# NRI દંપિીનથા 14 લથાખ અનદે 

વદેપથારીનથા ઘરમથંા ધોળથાદહથાડે 
10 લથાખની ચોરી: એક જ 
એપથાર્ટમદેનરમથંા બદે-બદે ઘરનદે 
રથાગગેર કરથાયથાની સિિ ચો્ી 
ઘરનથા
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 સહ્ાર ક્તે્રન ે પ્રોતસાહન 
આપનારા પંકડત જવાહરલાલ નહેરનુી 
્યાદમાં ૧૪ નવમેબરથી ૨૦ નવમેબર 
દરનમ્યાન દશેભરમાં ્ો ઓપરકેટવ 
વી્ની ઉજવણી થઈ રહી છે તવેા 
સમ્ય ેગજુરાત સર્ાર ેગજુરાતની 
૬૮,૦૦૦થી વધ ુ સહ્ારી 
મંડળીઓના વ્યવસસથત 
સંચાલન માટે સહ્ારી 
નશક્ણનો ફેલાવો 
્રવાની તાતી 
જરૂકર્યાત ઊભી થઈ 
છે. સહ્ારી નશક્ણને 
અભાવ ે ગજુરાતની સહ્ારી 
મંડળીઓ રાજ્ી્ય પક્ોનો હાથો બની 
ગઈ હોવાનો મત પણ ્ો ઓપરકેટવ 
સેકટરના નનષ્ણાતો વ્યકત ્રી રહ્ા છે. 

દશેભરમાં ૧૪ નવમેબરથી ૨૦ નવમેબર 
દરનમ્યાન ઉજવનારા સહ્ાર વી્ની આ 
વષ્ગની થીમ નવ્ાસ માટે ્ો ઓપરકેટવ 
મોડેલ ્ેવી રીત ેલાગ ુપાડી શ્ા્ય તે 
છે. અઠવાકડ્યા દરનમ્યાન ગુજરાતના 

નવનવધ નજલલામાં આ થીમ પર સેનમનાર 
્યોજાશે. સહ્ાર ક્તે્ર દશેના અથ્ગતંત્રના 
નવ્ાસમાં સાચા અથ્ગમાં ફાળો આપી શ્ે 
ત ેમાટે સહ્ારી નશક્ણનો ફેલાવો ્ રવો 
ખૂબ જ આવશ્ય્ હોવાનો નનષ્ણાતોનો 
મત છે. સહ્ારી નશક્ણ સહ્ારી બેન્ો, 
સોસા્યટીઓ, સુગર નમલો, ડેરી વગરેે 

્ેવી રીતે સંચાનલત ્રવી, 
ચૂંટણી ્ ેવી રીત ે્યોજવી, 

વહીવટ ્વેી રીતે 
્રવો તેનું નશક્ણ 
આપ ેછે. ગજુરાતમાં 
૬૮,૦૦૦થી વધુ 
સહ્ારી મંડળીઓ છે 

પરતં ુતમેાં તાલીમબધધ 
સભ્યોની સંખ્યા ઘણી  

ઓછી છે.
ગજુરાત ્ો ઓપરકેટવ સોસા્યટીઝ 

એકટ ૧૯૬૧ની ્લમ ૨૮ મુજબ 
સહ્ારી નશક્ણને પ્રચનલત બનાવવુ ં
રાજ્ય સર્ારની જવાબદારી છે. સહ્ાર 
કે્ત્રના એ્ નનષ્ણાત જણાવે છે ્ે 
“ગજુરાતમાં સહ્ારી નશક્ણન ેઅભાવ ે
રાજ્યની સહ્ારી મંડળીઓ તથા બેન્ોન ે

રાજ્ારણનો રગં લાગી ગ્યો છે અને 
સહ્ાર ક્તે્ર તનેો સાચો હેત ુનવસરી ગ્યો 
છે.”સહ્ાર કે્ત્રના જાણ્ાર અશો્ 
મં્ોડી જણાવ ેછે, “સહ્ારી નશક્ણના 
ફેલાવા માટે ્ુયનનવનસ્ગટી સતર ેસહ્ારી 
નશક્ણના ્ોસ્ગ દાખલ ્રી શ્ા્ય. 
સહ્ારી મંડળીઓના વડાઓ સનહત ્ો 
ઓપરકેટવ ક્તેે્ર પ્રવશેવા માંગતા દરે્  
માટ ે આ કડપલોમા ્ે સકટ્ટકફ્ેટ ્ોસ્ગ 
ફરનજ્યાત બનાવા્ય તો સહ્ારી ક્ેતે્ર 
પકરવત્ગન આણી શ્ા્ય.”

સહ્ારી બેન્ો ્ે મંડળીઓનું ઑકડટ 
્રતા સી.એ માટે પણ સહ્ારી નશક્ણ 
ફરનજ્યા બનાવવું જોઈએ. સહ્ારી 
મંડળીઓનું ઑકડટ ્ રતા સી.એ હાલમાં 
માત્ર મંડળીઓના ચોપડા જ તપાસે 
છે. મંડળીમાં ચાલતી સહ્ારી પ્રવૃનત્, 
પટેા નન્યમો, ઠરાવો, સભ્યોની નમકટંગ 
વગરેનેી તપાસ સી.એ ્રી શ્તા નથી. 
આથી જો સહ્ારી નશક્ણ ધરાવતા 
સી.એન ેજ સર્ાર સહ્ારી મંડળીઓની 
ઑકડટ પેનલમાં શામેલ ્રે તો પણ 
સહ્ારી મંડળીઓના વહીવટ પર સર્ાર 
અં્ુશ લાવી શ્ે તમે છે. 

દશેભરરાં કો ઓપરેટટવ વીકની ઉજવણી કરાશે

સહિારી મંિળીઓના વિા મા્ેટ 
સહિારી લિક્ષણ ફરલજયાત બનાવો

રાજયની 
સહકારી મં્ળીઓ 
રાજકીય પક્ોનો 
હાથો બની ગઈ 
હોવાનો મત


