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અરાઉનડ ધ િસટી

પનતએ પતનીને ીવતી
સળગાવયાની ફરરયાદ

અમદાવાદ: શંકા અને વહેમ રાખીને
પતિએ પતનીને ીવિી સળગાવ્ાની
ફરર્ાદ ખોખરા પોલીસમાં નંધાવાઈ
છે. ખોખરાની સંદ્ય પાકક સોસા્ટીમાં
રહેિા હીનાબહેન રજનીકાંિ
દી્ીિ િા. 8ના 10.30 કલાકે િેમના
ઘરમાં સળગ્ા હિા. હોસ્પટલમાં
ખસેડા્ેલા હીનાબહેને પોલીસમાં
ફરર્ાદ નંધાવી હિી કે, િેના પતિ
ગોપાલ ઉફે ધીૂભાઈ આહીરે ખોટો
શક, વહેમ રાખીને કેરોસીન છાંટી
દીવાસળી ચાંપી િેને મારી નાંખવાની
કોતશષ કરી હિી. ખોખરાના પીઆઈ
ડી.એમ. ચૌહાણે ગુનો નંધી િપાસ
હાથ ધરી છે.

નરોડામાં બાઈકની ટકર
વાગતા મનિલાનું મોત

અમદાવાદ: નરોડામાં બાઈકની ટકર
વાગિાં મતહલાનું મોિ તનપજ્ું હિું.
કુબરે નગર એ વોડડમાં રહેિા 45 વષયના
િુલસાબહેન શંકરભાઈ ગા્કવાડ
ગિ િા. 5ના રા્ે 8.30 વાગ્ે નેશનલ
હાઈવે-8ના નરોડા પાટી્ાથી નરોડા
બેઠક રોડ ઉપર સુિલુજ હોટલ
પાસેથી રોડ ્ોસ કરી ર્ા હિા.
અચાનક ધસી આવેલા બાઈકની
ટકર વાગિાં ગંભીર રીિે ઘવા્ેલા
િુલસાબહેનને સારવાર માટે તસતવલ
હોસ્પટલમાં ખસેડા્ા હિા. િા. 8ના
રા્ે 10 વાગ્ે િુલસાબહેનનું મોિ
તનપજ્ું હિું. ગણેશભાઈ ગા્કવાડે
માિાના મોિ ંગે ્ારફક ી રડતવઝન
પોલીસ ્ટેશનમાં ફરર્ાદ નંધાવી છે.

પતિની અરજ: ભાવનગરની પતની, સુર્ે રનગરનો પતિ ને છૂટાછેડાની સુનાવણી અમદાવાદમાં

‘પત્ી લેસ્િય્ છે, છૂટાછેડા અપાવો’
હાઇકો્ે કેસ ્ામય કો્ટમાં
મોકલી આપવા આદેશ
કયો, 15મીએ સુનાવણી

િીી પત્ીએ પિિ સામે સૃષટી
િવરુધ્ા કૃતય્ી ફરરયાદ કરી

મયૂર ોષી અમદાવાદ

@imesgroup.com

છૂટાછેડા માટે અવનવા કારણો
રજૂ કરવામાં આવતા હોય છે. પતતએ
42 વત્િય પતની લેસ્િયન હોવાથી
છૂટાછેડા અપાવવાની રજૂઆત સાથે
અરી કરી છે. જેમાં પતની સામે તેની
જ તમર સાથે લેસ્િયન સંિંધ હોવાના
તવતવધ આ્ેપો કરવામાં આવયા છે.
આ અરી પહેલાં સુરે્રનગર ફેતમલી
કોટટમાં હતી પરંતુ હદનો મામલો
હાઇકોટટ પહંચયો હતો. જેમાં ગુજરાત
હાઇકોટે ્ામય કોટટમાં આ મેટર

મોકલી આપી છે. જેથી આગામી 15મી
જૂનના રોજ ્ામય કોટટમાં આ મામલે
સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.
સુ રે ્ રનગર ખાતે રહેત ા
તિઝનેસમેન રોતહતના લગન 20 વ્િ
પહેલાં ભાવનગર રહેતી નેહા સાથે
થયા હતા. લગન િાદ િધુ િરોિર

ચાલતુ હતું પરંતુ નેહાની ગાઢ તમર
્નેહા સાથે તે ગુપચુપ વાતો કરતી
હતી પતતને શંકા ગઇ પરંતુ કંઇ કયું
નહીં. આ દરતમયાન નેહાએ દીકરીને
જ્મ આપયો અને તે હાલ 18 વ્િની
થઇ ગઇ છે તયારે નેહા અને ્નેહા
પણ અવાર નવાર મળતા હતા તેથી

એક િરફ છૂટાછેડાની અરી પર
હજુ સુધી કોઇ જ ચુકાદો આવ્ો
નથી ત્ાં જ રોતહિે બીી મતહલા
સાથે લગન કરી લીધા હિા. િે
મતહલાએ પણ રોતહિ સામે સૃષટી
તવરુધનું કૃત્ આચ્ું હોવાની
ફરર્ાદ કરી છે. ો કે, ખરેખર
મુ્ો શું છે િેની િપાસ વઢવાણ
પોલીસ કરી રહી છે.
પતત શંકા કરતો હતો. આ મામલે
પતત-પતની વ્ે અવાર નવાર ઝઘડા
પણ થયા હતા. ્નેહા રોતહતના ઘરે
આવતી જતી હતી અને તે નેહા સાથે
ૂમ િંધ કરીને િેસી રહેતી હતી.
રોતહતે િોલાવવા છતાં નેહા િહાર
આવતી ન હતી. તેથી રોતહતને નેહા

નલફટ ખોટકાતા ગીતા
મંનદર બસપોટટના
મુસાફરો પરેશાન
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કનવ કાનતની પુણયનતનિ
નનનમ્ે 16મીએ વયાખયાન

અમદાવાદઃ કતવ અને નાયકાર
મતણશંકર રતની ભટ એટલે કે કતવ
કાનિની 94મી પુણ્તિતથ તનતમ્ે
16મી જૂને ભાવાંજતલૂપ વ્ાખ્ાન
્ોાશે. ઓમ કોમ્ુતનકેશન ્ારા
તવતવધ સાતહત્કારોની જનમતિતથ
અને પુણ્તિતથ તનતમ્ે તન્તમિ રીિે
આ રકારના વ્ાખ્ાનોનું આ્ોજન
થિું રહે છે. િેના ભાગૂપે 16 જૂન,
ગુરવુ ારે કતવ કાનિની 94મી પુણ્તિતથ
તનતમ્ે બે ભાવાંજતલૂપ વ્ાખ્ાનોનું
આ્ોજન કરા્ું છે. જેમાં કાનિના
કાવ્ો પર કતવ ચંરકાનિ શેઠ િેમજ
કાનિના નાટકો પર સિીશ વ્ાસ
વ્ાખ્ાન આપશે. આ કા્ય્મ સાંજે
6 વાગ્ે, ગુજરાિી સાતહત્ પરરષદ,
આરમ રોડ ખાિે ્ોાશે.

ૃ્ો્ું વાવેિર, િ્ષકાળી્ું ખાિર અમદાવાદ મ્ુતનતસપલ કોપોરેશન ્ારા ચોમાસું શૂ થા્ િે પહેલા એતલસતિજ નીચેના રરવરરનટ
પાકકમાં ૃ્ો રોપવામાં આવી ર્ા છે. િં્ ્ારા શહેરમાં અનેક વાર ૃ્ો રોપવામાં આવે છે, પરંિુ ્ોગ્
સારસંભાળ ન થિી હોવાથી ૃ્ો બળી ા્ છે. િૈ્ાર ૃ્ોને રોપી દીધા બાદ િેને સાચવવાની કાળી પણ લેવાવી ોઈએ. િસવીરઃ પંકજ શુકલ

અમદાવાદ શહેરમાં છેલલા 9 િદવસમાં 1817 લોકો િીમાર પ્ા

ગરમીનો પારો ઘટતા શહેરમાં
દદીીઓની સંખ્ા પણ ઘટી ગઈ
રમાણે અ્ય તજલલાની સરખામણીએ
અમદાવાદમાં હજુ પણ ગરમીના કારણે
છેલલા પાંચ તદવસમાં વાદળ સોથી વધુ લોકો િીમાર પ્ા છે.
છાયા વાતાવરણ અને પવનના કારણે
આ ંગે વી.એસ. હોસ્પટલના
ગરમીનો પારો નીચે ગગ્ો છે. તેના આરએમઓ ડૉ. કુલતદપ ો્ીએ ક્ું કે,
કારણે શહેરીજનોને ઘણી રાહત મળી છેલલા પાંચ-સાત તદવસથી ગે્્ોએ્્ો
છે. િીી તરફ વાતાવરણમાં
સંિંતધત દદીીઓમાં વધારો ોવા
ઠંકડ રસરતા દદીીઓની
મળયો છે. જેમાં પેટમાં
સંખયામાં પણ ંતશક
દુ:ખાવો, રડહાઈ્ેશન,
વી.એસ.
ઘટાડો આવયો છે.
ડાયે ર ીયા
અને
હોસ્પટલ્ી
108 ઈમરજ્સીના
વોતમરટગ
ં ની
ઓપીડીમાં હાલ ફરરયાદ સાથે દદીીઓ
ંકડાં રમાણે 1થી
રોજ 1400 દદીી હોસ્પટલમાં આવયા
9 જૂન દરતમયાન
શહેરમાં કુલ 1817
હતા. ગરમીના કારણે
આવે છે
સતહત સમ્ રાજયમાં
તહટવેવ અને તહટ
7324 વયસકતને િીમાર પડવાને
તસકનેસ િંને રકારના દદીીઓ
કારણે જુદી-જુદી હોસ્પટલમાં દાખલ દાખલ થયા હતાં. ગયા મતહને 22થી
કરવી પડી હતી. ઉપરોકત ંકડાં ગયા 28 તારીખ દરતમયાન હોસ્પટલની
મતહનાની સરખામણીએ ઘણા ઓછા રોજની ઓપીડીમાં લગભગ 1800 લોકો
ગણી શકાય છે કારણ કે, ગયા મતહને સારવાર માટે આવી ર્ા હતાં તેમજ
સમ્ ગુજરાતમાં 24 હાર લોકો 250 દદીીને દાખલ કરવા પડતા હતા.
િીમાર પ્ા હતા, જેમાં અમદાવાદના જયારે 28 મે પછી વાતાવરણમાં સામા્ય
6 હાર દદીીઓનો સમાવેશ થયો ઠંડકનો અનુભવ થતા રોજની ઓપીડીમાં
હતો. ચાલુ મતહનાના આ ંકડાંઓ દદીીઓની સંખયા ઘટીને 1400 થઈ છે
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સાવચેિી

તેમજ ઈ્ડોર પેશ્ટની સંખયા ઘટીને
150 સુધી પહંચી છે.
તસતવલમાં પણ દદીીઓની સંખયામાં
ઘટાડો થયો હોવાનું હોસ્પટલ
સુપરર્ટે્ડ્ટ ડૉ. એમ.એમ. રભાકરે
ક્ું હતું. તેમણ ક્ું કે, રાિેતા મુજિ
શુરવારે તેમને જુદા-જુદા 6 તવભાગોના
વોડટમાં રાઉ્ડ લીધો હતો તેમાં વોડટમાં
ખાટલા ખાલી ોવા મળયા હતાં.
એલ.ી. હોસ્પટલના સુપરર્ટે્ડ્ટ
ડૉ. રાજેશ શાહે ક્ું કે, વાતાવરણમાં
ફેરફાર થતા દદીીઓની સંખયા પાંચથી
દસ ટકાનો ઘટાડો થયો છે. િીી તરફ
શહેરના ખાનગી રેસકટશનસિને તયાં પણ
એકંદરે દદીીઓનો ધસારો ઓછો થયો
હોવાનું ાણવા મળયું હતું.
ઉલલેખનીય છે કે, હવામાન
તવભાગની આગાહી રમાણે આવતા
અઠવારડયા સુધીમાં તસઝનનો પહેલો
વરસાદ પડી શકે છે તે માટે અમદાવાદ
મયુતનતસપલ કોપોરેશનના હેલથ તવભાગ
્ારા મેલરે રયા માટેનો એકશન પલાન
ાહેર કરવાની તૈયારી શૂ કરવામાં
આવી છે.

IIT-ગંધીનગર નેકસટ જેન ફા્ર
ફાઇટીંગ ટેકનોલોી વિકસાિશે

# ઉચતર આવવષકાર

યોજનામાંથી 3.73 કરોડની
રરસરચ ્ાન્ મળી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ
ઇસ્ડયન ઇસ્્ટ્ૂટ ઓફ
ટેકનોલોી ગાંધીનગર ્ારા આવનારા
ભતવષયને ધયાનમાં રાખીને એ્વાયરમે્ટ
િે્ડલી, ઓછા ખચે તૈયાર થતી તેમજ
આગની ઘટનાઓનો તાગ મેળવી
શકતી એક ટેનોલોી તવકસાવવામાં
આવી રહી છે, જે હાલની ફાયર સેફટી
ટેકનોલોીનું સરળતાથી ્થાન લઇ
શકે છે. આ ટેકનોલોી તવકસાવવા
માટે આઇઆઇટી ગાંધીગનરને માનવ
સંસાધન અને તવકાસ ખાતા ્ારા
રધાનમંરી યોજનાના ભાગૂપે ઉ્તર
આતવષકાર યોજનામાંથી 3.73 કરોડની
રરસચિ ્ા્ટ મળી છે.
આ રરસચિ રોજેકટમાં આઇઆઇટી
ગાંધીનગરના રો. તચ્મય ઘોરોઇ, રો.
ગૌરવ ્ીવા્તવ અને રો. અૂપ લાલ
ચરવતીી સંકળાયેલાં છે. તેમણે આ રોજેકટ
માટે રણ વ્િનો સમયગાળો આપયો છે.
જેમાં લેસર આધારરત ફાયર રડટેકટસિ
અને ઇરોસોલ આધારરત દિાણની
તસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ

-

એન્ોસકોપી અથવા પીન પોઈનટ સજજરી ્ારા ્ૂમરને દૂર કરવામાં ્ૉકટરો સફળ

મોબાઈલનો વપરાશ ઘટાડો નહીં તો રેડડયો
્િકવન્ી તરંગો ્ેઇન ્ૂમર નંતરી શકે છે

નવગુજરાત સમય અમદાવાદ

મગજની ગાંઠ અથવા ્ેઇન ્ૂમર
હોવાનું જણાય તયારે ભલભલાના હાા
ગગડી જતા હોય છે. એક સંશોધન
રમાણે રેરડયો તિકવસ્સ
તરંગોના કારણે ્ેઇન
્ૂમર થવાનું સામે આવયું
છે. એક ંદાજ રમાણમાં
ભારતમાં 73 કરોડ લોકો
મોિાઈલનો ઉપયોગ કરે
છે, જેમાંના ઘણાં રોજે કલાકો
સુધી મોિાઈલ પર વાતો કરતા
હોય છે. આવા યુઝસિના માથે
્ેઇન ્ૂમર થવાનું ોખમ રહેલંુ છે.
િીી તરફ મેરડકલ ્ેરે અતયાધુતનક
ટેકનોલોી તવકસી છે તેના કારણે ્ેઇન
્ૂમરના દદીીઓને એ્ડો્કોપી અથવા

અને ્નેહાના લેસ્િયન હોવાની ાણ
થઇ હતી. પરંતુ આ મામલે સમાવા
છતાં કોઇ જ તનણિય ન આવતા છેવટે
રોતહતે તહ્દુ મેરેજ એકટની કલમ
13(1) મુજિ છૂટાછેડા માટે અરી
સુરે્રનગર કરી હતી. પરંતુ પતની
ભાવનગર રહેતી હોવાથી આ મામલે
ગુજરાત હાઇકોટટમાં અરી કરવામાં
આવી હતી અને સુનાવણી ભાવનગર
કરવામાં આવે તેવી માંગણી કરવામાં
આવી હતી.
છેવટે ગુજરાત હાઇકોટે િ્નેના
વ્ેનો તવ્તાર (અમદાવાદ) ન્ી
કરી આખીય મેટર અમદાવાદ ્ામય
કોટટમાં મોકલી આપી છે. જેમાં હવે
15મીએ પતત-પતનીને હાજર રહેવા
કોટે આદેશ કયો છે. (ઓળખ છુપાવવા
તમામ પારોના નામ િદલયાં છે)

પીન પોઈ્ટ સજિરી ્ારા ્ૂમરને દૂર
કરવામાં ડૉકટરોને સફળતા મળી છે.
8મી જૂન વલડટ ્ેઇન ્ૂમર ડે
તરીકે ઉજવાવમાં આવે છે. ંખમાં
ઝાંખપ આવે, વ્તુ ડિલ દેખાય,
ખોરાક ગળવામાં મુશકેલી
પડે, ઊલટી-ઊિકા આવે,
િેભાન થવાની ઘટના
િને, માથામાં સતત
દુ:ખાવો ર્ા કરે જેવા ્ેઇન
્ૂમરના તચ્ો હોઈ શકે છે.
એવું માનવાને પણ અવકાશ
નથી કે, ઉપરોકત તચ્ો હોય
તેને મગજમાં ગાંઠ હોય જ.
આવા તચ્ો અ્ય કારણથી પણ થઈ
શકે છે તેથી આવી પરરસ્થતતમાં તવલંિ
કયાિ વગર ડૉકટર પાસે તપાસ કરાવવી
ોઈએ.

્ેઇ્ ્ૂમરથી િચવા શું કાળી લેવી?

રેરડ્ેશનથી દૂર રહો, વા્રલેસ િેમજ મોબાઈલનો ઉપ્ોગ ઓછો કરો,
ચરબીવાળો ખોરાક અથવા જંકૂડથી દૂર રહો, ગભાયવ્થાની શૂઆિમાં
ફોતલક એતસડ્ુકિ મસ્ટ તવટામીન લો, કોઈપણ રાસા્તણક વાિાવરણથી
દૂર રહો, માથાને થિી ઈાથી બચવું, માથાની સામાન્ ઈાને સામાન્ ન
ગણવી, વાહન ચલાવિી વખિે માથાનું ર્ણ કરો.

ડૉ. સુધીર શાહ, ન્ુરોરફતઝતશ્ન

વહેલંુ િ્દા્ થવું જૂરી

કેિમકલ હાઈ્ોકાિબ્, ીનસ અ્ે
વધુ પડિા ઈમયુ્ો સ્ેસ ્ગ્ા
ઉપયોગથી વયસ્િ્ે ્ેઇ્ ્ૂમર
થવા્ી શ્યિા છે. ીવ્શૈલી
સુધારવામાં આવે, પૌસષટક ખોરાક
અ્ે િ્યિમિ કસરિ કરવામાં
આવે િો મહદ ંશે આ સમ્યાથી
િચી શકાય છે.

ડૉ. મંથ્ પટેલ, ન્ુરો સજયન

રેરડએશ્્ું ોખમ ખરું
મગજમાં મુખયતવે ગલાયોમા અ્ે
મેટા્ટેરટસ ્કાર્ી ્ૂમર ોવા
મળે છે. મોિાઈલ્ો વધુ પડિો
વપરાશ લાંિા ગાળે મગજ પર
અસર કરે છે. સંશોધ્ો્ા કારણે
ઓછા રક્સામાં ખોપડી ખોલી્ે
સજબરી કરવી પડે છે. એનડો્કોપીથી
ગાંઠ્ે દૂર કરી શકાય છે.

સંશોધન ્ારા એવું િહુઉપયોગી સાધન
િનાવવામાં આવશે, જેનો ઉપયોગ
સરળ અને અસરકારક હશે. આ ંગે
સંશોધક રોફેસર ઘોરોઇએ જણાવયું કે, આ
તસ્ટમમાં પાણીનો ઉપયોગ ન હોવાથી
તે કોઈપણ રકારની આગની ઘટનામાં
ઉપયોગી નીવડી શકે. ક્ડે્્ડ પાવડરના
િહુ થોડાં ઉપયોગથી મોટી આગ પણ
િુઝાવી શકાશે. હાલની ટેકનોલોીની
સરખામણીમાં આ કોઇ મહાકાય કે,
તવશાળ મશીનરીવાળી તસ્ટમ નતહ
હોય. તેથી કોઇ ઔ્ોતગક ઇમારતો,
લેિોરેટરીઝ, ્ટોરેજ, ઇલેક્ીતસટી કં્ોલ
ૂમ, ્ા્સફોમિર સિ ્ટેશન, કેિલ
ટનલસ, પારકંગ એરીયા, ગેરજે , મકાન,
કોટેીસ, વાહન, એરરાફટ, સિમરીન,
રેલવે કોચ કે ઓરફસ જેવા કોઇ પણ
્થળે ઉપયોગમાં લઇ શકાશે. ભારતનો
આ રકારનો રથમ રોજેકટ છે, જેમાં એક
તનતિત સાધનને ધયાનમાં લઇને સંશોધન
હાથ ધરવામાં આવયું છે.

પાણીનો બગાડ
નનિ કરવા લોકોને
મુખયમં્ીની અપીલ
નવગુજરાત સમય અમદાવાદ

તનકોલ અને મકતમપુરા
તવ્તારમાં ૩ વોટર રડ્્ીબયુશનનાં
લોકાપિ ણ રસંગે મુ ખ યમંર ી
આનંદીિેન પટેલે નાગરરકોને
પાણીનો િગાડ નતહ કરવા અપીલ
કરી હતી.
મયુતન. ્ારા તનકોલ તવ્તારમાં િે
વોટર રડ્્ીબયુશન અને મકતમપુરા
તવ્તારમાં એક વોટર રડ્્ીબયુશન
્ટેશન 45 કરોડનાં ખચે તૈયાર કરાયા
હતા. આ 3 વોટર રડ્્ીબયુશન
કાયિરત થતાં જ દોઢ લાખથી વધુ
લોકોને પાણી પૂરતા રમાણમાં અને
પૂરતા રેશરથી મળી રહેશે તેનો
આનંદ મુખયમંરીએ વયકત કયો
હતો. મકતમપુરામાં ાહેરસભામાં
ઉપસ્થત નાગરરકોને પૈસા ભરશો
તો જ ોડાણ અને પાણી મળશે તેમ
્પષટ સુણાવી દીધું હતું.

સરકારે કરોડો ૂતપયાનો ખચો
કરી રા માટે તમામ સુતવધા સાથેના
ગીતા મંતદર િસપોટટનંુ તનમાિણ કયુિ
હતું, પણ અહીં િસપોટટમાં તલફટ
િરાિર કામ નહીં કરતી હોવાનું
ધયાન પર આવયું છે. તાજેતરમાં 6
વયસકત તલફટમાં ફસાઈ ગઈ હતી
જેમને ખૂિ જહેમત િાદ િહાર કાઢી
શકાઈ હતી. આ પહેલા પણ તલફટની
ંદર મુસાફરો ફસાયા હોવાની
ફરરયાદ મળી હતી. પીપીપીના ધોરણે
તનમાિણ પામેલા િસપોટટને તૈયાર થયે
હજુ એક વ્િ પણ પૂરંુ થયું નથી અને
ટેકતનકલ ખામી સાિવાની શૂઆત
થઈ છે તેના કારણે મુસાફરોને ભારે
હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે.
તનગમના કમિચારીઓના જણાવયા
રમાણે આ ંગે અનેક વખત ઉ્
્તરે ફરરયાદ કરી છે તેમ છતાં તલફટનું
સમયસર મેઈ્ટેન્સ કરવામાં
આવતુ નથી. િીી તરફ તલફટની
ંદર ફોન અથવા તલફટમેનની
પણ વયવ્થા નથી તેના કારણે
કયારેક આવી આકસ્મક ઘટનાનું
પુનરાવતિન થાય તો િચી શકાય.
આ ંગે તનગમના અતધકારી કહે છે
કે, અઠવારડયા અગાઉ ઘટના િની
હોવાનું ધયાને આવયું હતું તયારિાદ
્ટેશન પરની તમામ તલફટની તપાસ
કરવામાં આવી છે અને તેનંુ સમયસર
મેઈ્ટેન્સ થાય તેવી વયવ્થા
ગોઠવાઈ છે. ઉલલેખનીય છે કે, ગીતા
મંતદર િસપોટટ પર રોજે લાખોની
સંખયામાં મુસાફરોની અવર-જવર
થાય છે. િસપોટટનંુ ઉ્ાટન મુખયમંરી
આનંદીિેનના હ્તે થયું હતું. જે તે
સમયે તેમણે િસપોટટ પર એરપોટટની
સુતવધા મળશે તેવો દાવો કયો હતો.

ગરમીમાં ્ાફફક પોલીસને
સુવિધા આપિા રજૂઆત
માનવ અવિકાર પંરમાં
રજૂઆતઃ શૌરાલય-પાણીની
વયવસથા કરવા માંગણી

નવગુજરાત સમય ગાંધીનગર
અમદાવાદની કાળઝાળ ગરમીમાં
ખુલલા આકાશ નીચે કોઇપણ રકારના
છર તવના કલાકો સુધી કામ કરતા
્ારફક પોલીસને યોગય વયવ્થા અને
ર્ણ આપવા રાજય માનવ
અતધકાર પંચને તપપલસ યુતનયન
ફોર તસતવલ તલિટીીઝ ્ારા
રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
્ારફક પોલીસ પણ માનવીય
વયવહારના હકદાર છે અને
તેમનું શો્ણ ન થઇ શકે તે ોવા
ફરરયાદ કરવામાં આવી છે.
તવતવધ સંગઠનો પીયુસીએલના
મહામંરી ગૌતમ ઠાકર અને સોતશયલ
વોચના ક્વીનર મહેશ પં્ાએ પંચને
લખેલા પરમાં જણાવયું છે કે, માથું ફાડી
નાખતી અમદાવાદની ગરમીમાં તેઓ
કોઇ તવશે્ સુર્ાના સાધનો વગર ફરજ
િાવે છે. અગાઉ ્ારફક સકકલ પર એક
છરવાળું પલેટફોમિ િનાવવામાં આવતું

હતું જેના કારણે તેમને તશર પર છાંયો
મળી રહેતો હતો અને વાહનચાલકો
દૂરથી જ તેને ોઇ શકતા હતા જેના કારણે
્ારફક તનયમનમાં પણ સરળતા રહેતી
હતી. હવે મોટાભાગના ચાર ર્તાઓ પર
પૂતળા, નાના િગીચા જેવા સકકલ કે કલાકારીગરીના રતતકો ઊભા કરી દેવાયા છે.
જેના કારણે આવા સે્ટર પલેટફોમિની
જગયા રહી નથી. ગરમીના કારણે અને
સામા્ય રીતે પણ હવે ્ારફક પોલીસમેન
ર્તાની િાજુએ રહીને સંચાલન
કરતો હોઇ તેને ોઇ શકાતો
નથી તેના કારણે પણ અનેક
ર્ો ઊભા થઇ ર્ા છે.
પંચ ્ારા આ િાિતને
ગંભીરતાથી મૂલવીને યોગય
કાયિવાહી કરવા અપીલ કરતા
વધુમાં જણાવાયું છે કે, મોટા ્ારફક
સકકલ પાસે જયાં પૂરતા રમાણમાં જગયા
હોય તયાં ાહેર શૌચાલય અને પીવાના
પાણીની પણ વયવ્થા કરવામાં આવે જેથી
તેમના અ્ય માનવીય હકો પણ જળવાઇ
રહે. આવી સુતવધાનો નાગરરકોને પણ
ફાયદો મળી શકશે. ્વચછ ભારતના
ભાગૂપે પણ આ આવશયક જૂરરયાતને
ધયાનમાં લેવી જૂરી છે.

