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માણકેચોકની ભઠ્ીઓ 
મદેુ્ થયલેી અરજીઓ 
વગીગીકૃત કરો: હાઈકોર્ટ
અમદાવાદ: માણેકચોક સહિતના 
કોટ હિસતારમાં ચાલતી સોના-
ચાંદીની ભઠ્ીઓના મામલ ેકોર્પોરશેન 
સમક્ષ આિલેી અરજીઓન ેિરીગીકૃત 
કરીન ેરુણદોષ પ્રમાણે તમેનો હનણ્ણય 
કરિા િાઇકોટ્ટના જસસટસ અકીલ 
કુરશેી અન ેજસસટસ ઝેડ.કે.સૈયદે 
આદશે કયપો છે. આ કેસની િધુ 
સુનાિણી ૧૮મી એહપ્રલ ેમુલતિી 
રખાઈ છે. આ સમગ્ર મામલ ેપ્રદષૂણ 
ફેલાિતી અન ેલાઈસનસ હિના 
ધમધમતી ભઠ્ીઓ સીલ કરિાના 
િાઇકોટ્ટના આદશે બાદ કોર્પોરશેને 
સીહલંર ઝંૂબેશ શરૂ કરી િતી.

આઇઆઇરી ગાંધીનગર 
ખાતે વક્કશોપ યોજાઈ
અમદાવાદ: ર્ાણી, સિાસ્થય અને 
રરીબી જેિા સમાજન ેલરતા મુદ્ાઓ 
ર્ર લખિા માટેની તાલીમ આર્િા 
માટે યિુાનો અન ેયિુા ર્ત્રકારો 
માટે આઇઆઇટી રાંધીનરર ખાતે 
‘િોઇસીસ ઓફ ધ િરડ્ટ પ્રોગ્રામ’ બે 
હદિસીય િક્કશોર્નું આયોજન થયું 
િતું. જેમાં માઇકા, જીએનએલય,ુ 
ર્ીડીર્ીય,ુ ઇડીઆઇ, અન ેસેનટ્રલ 
યહુનિહસ્ણટી ઓફ રજુરાત સહિતની 
સંસથાઓના હિદ્ાથીગીઓએ ભાર 
લીધો િતો. િક્કશોર્માં ર્િૂ્ણધારણા, 
રુ્રાિાઓનું અિલોકન, ર્ારદશીગી અને 
તટસથ હનદશ્ણન, ઘટનાનું લખાણમાં 
રૂર્ાંતરણ અન ેહશષટ ભાષાના 
ઉર્યોર જેિા મુદ્ાઓ ર્ર તમેને 
તાલીમ આર્િામાં આિી િતી. 

કાવયપાઠ દ્ારા વવશ્વ 
કવવતા વદનની ઉજવણી
અમદાવાદ: દહુનયાભરમાં ૨૧ માચચે 
ર્ોએટ્રી ડે ઉજિાય છે. આ હદિસની 
ઉજિણીના ભારરૂરે્ શિેરના 
જાણીતા કહિઓ અન ેયિુા કહિઓએ 
કનોરરયા સેનટર ફોર આરસ્ણ ખાતે 
મળીન ેર્ોતાના કાવયો રજૂ કયા્ણ િતાં. 
જેમાં કહિ હચન ુમોદી, ભાગયશે જિા, 
મનીષ ર્ાઠક ‘શે્ત’, જયંત ડીરંોદરા, 
પ્રતાર્હસંિ ડાભી, તજેસ દિે, કૃષણ 
દિ,ે ચંદે્શ મકિાણા, રાહધકા ર્ટેલ, 
હનશા રં્ચાલ, હદલીર્ દિે, રમેશ 
દરજી, યોરેનદ્ ભટ્ટ, રકશોર રં્ડ્ાએ 
ભાર લઇન ેર્ોતાની મૌહલક રચનાઓ 
રજૂ કરી િતી.

અરાઉન્ડ ધ િસટી

કર્ ણાવતી ક્લબની ચૂ ંટરીન્ 
નનરીક્ષકોન્ મ્મ્લ ેહ્ઇકોટ્ટમ્ં રરટ
નવગુજરાત સમય  >અમદાિાદ--  કર ણ્ાવતી ક્લબની ચૂંટરી 
તટસ્થ અન ે નનષ્પક્ષ રીત ેયોજાય એ 
મ્ટે ચૂંટરી નનરીક્ષક તરીકે નનવૃત્ત જજ 
અ્થવ્ અનય સમકક્ષ સવતંત્ર વયકકતની 
નનમણુંક કરવ્ની મ્ંગ સ્્ેથ હ્ઇકોટ્ટ 
સમક્ષ રરટ કર્ઈ છે. જમે્ં હ્ઇકોટ્ટન્ 
જકસટસ એસ.એચ.વોર્એ ચૂંટરી 
નનરીક્ષકો મ્ટેન્ મંતવયો કે સૂચનો 
મંગ્વય્ છે અન ેકેસની વધ ુસુન્વરી 
મંગળવ્ર ેર્ખી છે. ક્લબની ચૂંટરીમ્ં 
ઉમદેવ્ર તરીકે ફોમણા ભરન્ર ચતેન 
્પટે્ેલ આ રરટ કરી છે. હ્્લ ચૂંટરી 

નનરીક્ષક તરીકે જગદીશ ્પટે્લ, મકેુશ 
ઘીય્ અન ેદગુગેશ બુચન ેરખ્ય્ છે અને 
તઓે ્પ્વર ્પને્લ સ્્ેથ સંકળ્ય્ેલ્ 
હોવ્્થી સવતંત્ર ચૂંટરી નનરીક્ષકની મ્ંગ 
ઊઠી હતી. 

અરજદ્ર ચેતન ્પટે્ેલ રરટમ્ં 
મ્ંગ કરી છે કે,‘ચૂંટરીમ્ ં જય્રે 
મેમબસણા ્પ્વર ્પેન્લ દ્્ર્ ૨૩ 
ઉમેદવ્રો ઉત્રવ્મ્ં આવન્ર છે, 
તય્રે આ જ ્પેન્લ સ્્ેથ એક ય્ 
બીજી રીતે સંકળ્યે્લી વયકકતઓ જ 
ચૂંટરી નનરીક્ષકની ભૂનમક્મ્ં હોય 
તો નનષ્પક્ષ ચૂંટરી કઇ રીત ે્થઇ શકે. 
ત્ેથી ચૂંટરી નનરીક્ષક તરીકે હ્ઇકોટ્ટન્ 

નનવૃત્ત જકસટસ અ્થવ્ અનય કોઇ 
સવતંત્ર વયકકતને મૂકવ્મ્ં આવે.’ 
આ મ્મ્ેલ હ્ઇકોટટે કર ણ્ાવતી ક્લબને 
નોરટસ ્પ્ઠવત્ સોમવ્ર ેક્લબ વતી 
એડવોકેટસ હ્જર રહ્્ હત્. તય્ર ેકોટટે 
સમગ્ર મ્મ્લ ેમંગળવ્ર સુધી સૂચનો 
રજ ૂકરવ્નું જર્વયુ ંહતુ.ં 

રાજયમાં આતંકિાદી હિલચાલની ભીહતથી ર્ોલીસ સતક્ક બની રઈ િતી. ર્ોલીસ પ્રજાના રક્ષણ માટે િાિન ચેરકંર કર ેતે  
જરૂરી છે. ર્રતં ુચેરકંરના નામે િાિનચાલકોન ે ર્રશેાની ર્ણ ભોરિિી ર્ડી રિી છે. શિેરના દધીહચ હરિજ ર્ર બેરીકેડ 
રોઠિી દિેાયા છે અન ેર્ોલીસ ર્ણ સથળ ર્ર િાજર ન િોિાથી િાિનચાલકોની મુશકેલી િધી રઈ છે.તસિીર પંકજ શકુલ

બરેીકે્ડ બન્ા અવરોધક

નવગુજરાત સમય > રાંધીનરર

 દશેભરમ્ં, ગજુર્ત 
ઔદ્ોનગક ક્ષતેે્ર ભ્લ ેમોખર્નું ર્જય 
ગર્તું હોય, દશેનું સૌ્થી સમૃદ્ધ 
અન ે શ્ીમંત ર્જય મન્તું હોય ્પર 
ગજુર્તમ્ં 40 ટક્્થી વધ ુ બ્ળકો 
કુ્પોનિત છે ત ે સતયન ે નક્રી શક્ય 
તમે ન્થી. ર્જયન્ બ્ળકોમ્ં આ 
કુ્પોિરન ે દરૂ કરવ્ મ્ટે સરક્ર, 
તને્ બજટેમ્ં અબજો રૂન્પય્ની 
જોગવ્ઈ તો કર ે છે ્પર કડવું સતય 
એ છે કે,બ્ળકોન્ કુ્પોિરન ેદરૂ કરવ્ 
મ્ટેની આ રકમ ્પરૂ્ેપરૂી વ્પર્તી ન્થી. 
2014-15ન્ વિણાન્ સત્ત્વ્ર આંકડ્ 
જ સ્નબત કર ે છે કે, ર્જય સરક્રે 
તો તને્ બજટેમ્ં કુ્પોિરન ે ન્્થવ્ 
મ્ટે કુ્લ 1594 કરોડની જોગવ્ઈ 
કરી હતી ્પરુંત ુ વિણાન ે અંત ે તમે્ં્થી 
કુ્પોિર મ્ટેની નવનવધ યોજન્ઓન્ 
અમ્લ મ્ટે 1203 કરોડ વ્પર્ય્ હત્. 
જય્ર ે391 કરોડ રૂન્પય્ જવેી મ્તબર 
રકમ વર વ્પર્ય્ેલી ્પડી રહી હતી. 
જ ે બત્વ ે છે કે, બ્ળકોન્ કુ્પોિર 

મ્ટે સરક્ર ે કર્ેલી કુ્લ ન્ર્ંકીય 
જોગવ્ઈન્ 75 ટક્ રકમ વ્પર્ઈ હતી 
એટે્ેલ કે 25 ટક્ રકમ વર વ્પર્ય્ેલી 
્પડી રહી હતી.

ગજુર્તમ્ં બ્ળકોમ્ં્થી કુ્પોિરને 
દરૂ કરવ્ મ્ટે 1975્થી ICDS યોજન્ 
હેઠળ આંગરવ્ડી કેનદ્ો દ્્ર્ 6 
મનહન્્થી 6 વિણા વય-જ્ૂથન્ બ્ળકોને 
્પોિરયુકત આહ્ર આ્પવ્મ્ં આવે 
છે ્પરુંતુ તેની ગ્ર્નટનો ્પર સં્પૂરણા 
ઉ્પયોગ કર્તો ન્થી. 2014-15મ્ં 
આંગરવ્ડીઓમ્ં બ્ળકોન્ ્પોિર 
મ્ટે મ્્લસ્મ્ન આ્પવ્ મ્ટે રૂ. 
381.63 કરોડનું બજેટ ફ્ળવ્યું હતું 
્પર તેમ્ં્થી મ્ંડ 109.42 કરોડનો 
ખચણા કર્યો હતો. રૂન્પય્ 272.22 
કરોડ વર વ્પર્ય્ેલ્ રહ્્ં હત્ અ્થ ણ્ાત 
યોજન્ હેઠળ મ્ત્ર 28.45 ટક્નો ખચણા  
કર્યો હતો.

એવી જ રીતે રકશોરીઓમ્ં્થી 
ક્ુપોિરને ન્્થવ્ મ્ટે 2014-15મ્ં 
સરક્રે સબ્લ્ યોજન્ હેઠળ 93.84 
કરોડની ફ્ળવરી કરી હતી. તેમ્ં્થી 
્પર મ્ંડ 65.39 કરોડનો ખચણા કરવ્મ્ં 

આવયો હતો. રકશોરીઓન્ આરોગય 
મ્ટેની યોજન્ હેઠળની રકમમ્ં્થી ્પર 
રૂન્પય્ 28.45 કરોડ જટે્લી રકમ વર 
વ્પર્યે્લી રહી હતી. સંકન્લત બ્ળ 
નવક્સ યોજન્ મ્ટે ્પર 9.13 કરોડ 
ઓછ્ ખચ ણ્ાય્ હત્. 

બાળ િવકાસ ્ ોજના હેઠળ પણ 55 ટકા રકમ જ વપરાઈ

કુપોષરન્ 391 કરોડ વપર્ય્ જ નહીં!

બાળ સંકવલત યોજના 
પણ બેહાલ
સરકાર ેસંકહલત બાળ હિકાસ 
યોજના માટે ર્ણ 2014-15માં 581 
કરોડની જોરિાઈ કરી િતી.
તમેાંથી 321 કરોડ િર્રાયા િતા 
અન ે260 કરોડ િણિર્રાયલેા 
ર્ડ્ાં રહાં િતા. એટલ ેકે આ 
યોજના િેઠળ માત્ર 55 ટકા 
રકમ જ િાર્રિામાં આિી િતી.

નાનીએ ચાર મવહના સધુી ફિફિંગ કરાવયુ.ં..!
રખેાએ રુ્ત્રન ેજનમ આપયા બાદ તે 
મોતન ેભટેી િતી. ત ેસમય ેરખેાના 
માતાન ેર્ણ એક નાન ુસંતાન િતું. 
જેથી રખેાના મોત બાદ તનેી માતા જ 
ર્તુ્રન ેરફરડંર કરાિતી િતી. ર્રતં ુચાર 
મહિના બાદ કુદરતી રીત ેજ બાળકનું 
મોત હનર્જયુ ંિોિાનું  રખેાના હર્તાએ 
સરકારી િકીલન ેજણાવયુ ંછે. 

પોલીસ ેહસતાક્ષર એકસપર્ટનો અવભપ્ાય લવેાનંુ 
ભલૂી જતા કોરટે રીકા કરી
આ કેસ ચાલિા ર્ર આવયો તયાર ેસરકારી િકીલ જે.સી.ર્ટેલન ેધયાને 
આવયુ ંિતું કે, હચઠ્ી મળી છે ર્રતં ુત ેરખેાએ જ લખી છે કે નિી?ં ત ેમાટે 
િસતાક્ષર એકસર્ટ્ટનો મત જરૂરી છે ર્રતં ુર્ોલીસે ત ેકાય્ણિાિી કરી 
નથી. આ અંર ેસરકારી િકીલ ેકોટ્ટમાં જાણ કરતા કોટટે ર્ીએસઆઇની 
ટીકા કરી િતી અન ે૧૫ હદિસમાં જ િસતાક્ષર એકસર્ટ્ટનો મત રજૂ 
કરિા આદશે કયપો છે.

સોલામાં રિેતી રકશોરીન ેર્ાંચ િજાર રૂહર્યામાં િચેી, લગન કરાવયા િોિાનો હર્તાનો આકે્ષર્: રકશોરીને િચેનારો ફરાર 

પ્રસૂિિ ટાણે કકશોરીના મોિ બાદ અપહરણ-દષુકમ્મની ફકર ા્દ
ગોપાલનો શંુ વાંક?
મહત્વની વાત એ છે કે, આ કેસમાં 
ગોપાલ સામે ફરરયાદ થઇ અને 
૧૧ ઓક્ોબર ૨૦૧૫થી જેલમાં 
છે. પરંતુ ગોપાલ આરોપી તરીકે 
ઠરે તેવો કોઇ જ ઠોસ પરુાવો નથી. 
કેમ કે, જો રેખાના માતા પપતાને 
બળાતકારની ફરરયાદ કરવી જ 
હતી તો પછી  ગોપાલ જયારે રેખાને 
ઘરે મુકવા આવયો તયારે કેમ ન 
કરી?, રેખાના મૃતય ુબાદ જ કેમ 
ફરરયાદ ? તેઓ બીજા મકાનમાં 
રહેવા ગયાં તેની જાણ કેમ 
ગોપાલન ેન થવા દીધી? સપહતના 
મહત્વના મુદ્ા તપાસનો પવષય છે. 
જયારે જે ખરેખર આરોપી  છે તે 
રમેશ મારવાડી હજ ુફરાર છે  
અન ેસોલા પોલીસ તેન ેઝડપી શકી 
નથી. 

નવગુજરાત સમય > અમદાિાદ

 ૧૪ વિણાની રકશોરીનું 
અ્પહરર કરી, તને ે્લગન મ્ટે વચેી 
દવે્નું અરરે્ટી ઉ્પજાવ ેતવેું િડયંત્ર 
બહ્ર આવયું છે. મૃતક રકશોરીન્ 
ન્પત્એ કર્ેલ્ આક્ષ્ેપો મજુબ, તમેની 
દીકરીનુ ંઅ્પહરર કરીન ેવચેી દવે્મ્ં 
આવી હતી. રકશોરીનો ્પનત હોવ્નો  
દ્વો કરન્ર્ શખસે જ આ મ્સૂમને 
ખરીદી હતી અન ેતનેી ્પર બળ્તક્ર 
ગજુારી ગભણાવતી બન્વી હતી. જો કે 
પ્રસૂનત દરનમય્ન ્પતુ્રન ેજનમ આ્પી 
તનેું અવસ્ન ્થયું હતું. ચ્ર મનહન્ 
બ્દ તનેો મ્સૂમ ્પતુ્ર ્પર મોતને 
ભટે્ો હતો. રકશોરીન્  ન્પત્એ 
દીકરીન્ મૃતય ુ બ્દ અ્પહરર-
બળ્તક્રની ફરરય્દ સો્લ્ ્પો્લીસ 
સટેશનમ્ં નોંધ્વત્ આશ્ચયણા ફે્લ્યું 

છે. જો કે આ ફરરય્દન્ ્પગ્લે 
રકશોરીનો ્પનત હોવ્નો દ્વો 
કરન્રો વયકકત જ્ેલમ્ં ધકે્લ્યો છે, 
જય્ર ેતને ેવચેન્ર વયકકતન ે્પો્લીસ  
શોધી શકી ન્થી.

શહેરન્ સો્લ્ નવસત્રમ્ં રહેતી 
14 વનિણાય રખે્(ન્મ બદલયું છે)
ન ે રમશે મ્રવ્ડી ન્મનો શખસ 
ઉ્પ્ડી ્લઇ ગયો હતો. તય્રબ્દ 
રમશેે ગો્પ્્લ કેશ્ભ્ઇ મ્રવ્ડીને 
જર્વયુ ં હતું કે આ મ્રી દીકરી છે 
અન ે્પ્ંચ હજારમ્ં આ્પી દવે્ની છે.  
ગો્પ્્લન ે ્લગન કરવ્ હોવ્્થી તરેે 
્પ્ંચ હજાર આ્પી રખે્ન ે સવીક્રી 
હતી અન ે ફૂ્લહ્ર કરી ્લગન ્પર 
કરી ્લીધ્ હત્. તઓે બનન ે સંયકુત 
કુટંુબમ્ં રહેત્ હત્ અન ે ગો્પ્્લ 
મજરૂી કરી ગજુર્ન ચ્લ્વતો હતો. 
આ દરનમય્નમ્ં એક વિણા ્પછી રખે્  

ગભણાવતી ્થઇ હતી. તય્ર ે રખે્એ 
જર્વયુ ં હતું કે, રમશે મ્રો ન્પત્ 
ન્થી. મ્ર્ ખરખેર ન્પત્ તો સો્લ્ 
રહે છે અન ે તમેનું ન્મ ટીક્ર્મ 

છે. ત્ેથી પ્રસૂતીન્ અંનતમ નદવસોમ્ં 
રખે્ન ે મ્ત્-ન્પત્ની હંૂફ મળે મ્ટે 
ત ેગો્પ્્લ સો્લ્ (ન્પત્ન્) ઘર ેમકુી 
આવયો  હતો. બીજી તરફ સો્લ્ 
મકુય્ન્ ગરતરીન્ નદવસોમ્ં જ 
રખે્ન્ ્પરરવ્ર ે મક્ન બદ્લી દીધું 
હતું અન ેગો્પ્્લન ેજાર કરી ન હતી. 
્પરુંત ુ રખે્ન ે મળવ્ ગો્પ્્લ શોધી 
રહ્ો હતો જો કે, ત ેમળી ન હતી. 

આ દરનમય્ન 11 સપટેમબર 
2015ન્ રોજ રખે્ન ેપ્રસૂતીની ્પીડ્ 
ઉ્પડત્ તને્ મ્ત્-ન્પત્ તને ેસો્લ્ 
હોકસ્પટ્લમ્ં પ્રસૂતી મ્ટે ્લઇ ગય્ 
હત્. તય્ર ે જ રખે્એ ્પતુ્રન ે જનમ 
આપયો હતો અન ેમોતન ેભટેી હતી. 
બીજી તરફ રખે્નું અ્પહરર રમશેે 
કયુું  હોવ્ની નચઠ્ી ્પર મળી હતી. 
તય્ર ેજ રખે્ન્ ન્પત્એ રમશે અને 
ગો્પ્્લ સ્મ ે બળ્તક્ર, અ્પહરર 
અન ે્પોકસોની ક્લમ મજુબ ફરરય્દ 
નોંધ્વી હતી. જ્ેથી ્પો્લીસે ગો્પ્્લને 
ઝડ્પી જ્ેલમ્ં મોક્લી આપયો હતો 
અન ે તનેી સ્મ ે કોટ્ટમ્ં ્પીએસઆઇ  
એસ.આર.મઘે્રીએ ચ્જણાશીટ ્પર 
રજ ૂ કરી હતી. ્પરુંત ુ આ કેસની 
અતયંત કરૂર વ્ત છે કે, મ્ત્ની હંૂફ 
ન મળત્ ચ્ર મનહન્ બ્દ રખે્નો 
્પતુ્ર ્પર મોતન ેભટે્ો છે. 

‘અપહરણ બાદ 
બળાત્ારના ્ ારણે 
મારી દી્રી ગર્ભવતી 

થઈ હતી’

નવગુજરાત સમય > અમદાિાદ-- સ્બરમતી જ્ેલન્ કેદીઓ સતત કંઇક 
એવું શીખત્ રહે કે, તઓે જ્ેલમ્ં્થી બહ્ર 
નીકળે તય્ર ેતમેન ેઉ્પયોગી ્થઈ ્પડે મ્ટે જ્ેલ 
સત્ત્ધીશો દ્્ર્ સતત પ્રય્સ ્થઇ રહ્્ છે. હ્્લમ્ં 
સ્બરમતી જ્ેલન્ એવ્ કેદીઓ કે તમેન ેકંઇ નવંુ  
કરવ્મ્ં રસ હોય તમેન ેNIDન્ સટુડનટ અને 
ફેકલટી ખ્સ ત્્લીમ આ્પી રહ્્ છે. જને ે્પગ્લે 
આગ્મી નદવસોમ્ં જ્ેલન્ કેદીઓ જ ફોટોગ્ર્ફી 
કે ્પછી શોટ્ટ રફલમો બન્વ ેતો નવ્ઇ નહીું. જ્ેલ 
સુ્પરરનટેનડેનટ સુનન્લ જોિીન્ જર્વય્ મજુબ 
હ્્લ જદુી જદુી બેચમ્ં આવ્ કેદીઓન ેસટુડનટસ 
ત્્લીમ આ્પી રહ્્ છે. 

NIDન્ ઉતસ્હી સટુડનટસ અન ેફેકલટી દ્્ર્ 
જ્ેલન્ કેદીઓ ્પર કંઇક નવી કળ્ શીખે તને્ 
મ્ટે એક પ્રય્સ કર્યો છે. જ ેઅંતગણાત ્પહે્લ્ 
પ્રો. ન્હર અન ેતમેની ટીમન્ સટુડનટસ દ્્ર્ 
એવ્ કેદીઓ કે જમેન્ ભજેામ્ં કોઇ નવ્ જ 

નવચ્રો રમત્ હોય. તમેન ેઅ્લગ ત્રવય્ સ્્થે 
સ્્ેથ એવ્ કેદીઓ કે જમેન ેકંઇ નવું કરવ્ની 
ઇચછ્ હોય તમેની સ્્થ ેક્લ્કો સુધી ચચ ણ્ાઓ 
કય ણ્ા બ્દ કેદીઓન્ મનમ્ં ઉદભવ્ેલ્ નવચ્રોને 
સટુડનટસ જદુ્ જદુ્ નચત્રો કે અનય કોઇ પ્રક્રે 
બહ્ર ્લ્વવ્નો પ્રય્સ કરશે. 

કેદીઓને ત્્લીમ આ્પવ્ મ્ટે આવે્લ્ 
NIDન્ સટુડનટસ ્પકૈી નનૈ્ ન્મની નવદ્્ન્થણાની 
જર્વી રહી છે કે અગ્ઉ ્પર અમ્રી ટીમ ેઘર્ 
કેદીઓન્ સંુદર આઇરડય્ન ેઅમ્લમ્ં મકુત્ં 
ઘરી વસતઓુ નવ્ જ સવરૂ્પમ્ં તયૈ્ર ્થઇ હતી. 
જો કે હ્્લતો રસ ધર્વત્ કેદીઓન ેફોટો ગ્ર્ફી 
અને શુરટંગ મ્ટેનું ્પ્ય્નું જ્્ન આ્પવ્મ્ં 
આવી રહંુ્ છે. આગળ જત્ં તઓે જરૂર કંઇક 
નવું કરી શકશે. 

આ ક્યણાક્રમ અંગ ેજ્ેલ સુ્પરરનટેનડેનટ સુનન્લ 
જોિી જર્વી રહ્્ છે કે પ્રો. ન્હર નવદશેન્ 
સેનટર ફોર આઇરડય્ અગનેસ ક્ર્ઇમન્ સભય 
છે. તય્ં્થી તઓે ઘણું નવું શીખીન ેઆવત્ હોય 
છે. જમેન્ જ્્નનો ્લ્ભ સ્બરમતી જ્ેલન્ 
કેદીઓન ે્પર મળે છે. આ આઇરડય્ન ે્લઇને 
આગ્મી નદવસોમ્ં સ્બરમતી જ્ેલન્ કેદીઓ 
સ્ર્ ફોટોગ્ર્ફસ જ નનહ ્પરુંત ુચોક્કસ ્થીમ 
બેઇઝ સ્રી શોટ્ટ રફલમો ્પર બન્વશે. જોિીન્ 
જર્વય્ મુજબ જે્લન્ કેદીઓ ગુન્ખોરી 
અટક્વવ્ અને સમ્જમ્ં જાગૃનત ્લ્વવ્ 

મ્ટેની ્થીમ ઉ્પર્ંત ગનુ્ખોરી બ્દની તમેની 
મનોવય્થ્ની ્થીમ ્પર શોટ્ટ રફલમો બન્વશે.

જ્ેલન્ કેદીઓ હવે ‘શોટ્ટ રિલમો’બન્વશે
n NIDના  સટટુડનટસની તાલીમ 

રરં લાિશે
n રનુાખોરી અટકાિિા અને 

રનુાખોરી બાદની મનોવયથાની  
થીમ ઉર્ર રફરમ બનાિશે

નવગુજરાત સમય > અમદાિાદ-- 2016ન્ નવ્ વિગે ્પહે્લી સ્ત 
ક્લ્કની ‘મરે્ેથોન’ ક્ર્ઈમ કોનફરનસમ્ં 
્પો્લીસ કનમશનર નશવ્નંદ ઝ્એ 
શહેરમ્ં ‘ટ્્રફક જામ’ નહીું ચ્લ્વી 
્ેલવ્ય તવેો કડક સૂર વયકત કયયો છે. 
આ ઉ્પર્ંત તમ્મ ્પો્લીસ સટેશનોમ્ં 
અરજીઓનો તરત નનક્્લ કરવ્ અને 
FIRનું બકીીંગ નહીું કરવ્ની ત્કીદ ્પર 
કરવ્મ્ં આવી હતી. સવ્ર ે૧૧ વ્ગય્્થી 
સ્ંજ ે૬-૩૦ વ્ગય્ સુધી ચ્્ેલ્લી ક્ર્ઈમ 
કોનફરનસમ્ં કનમશનર તરફ્થી PI અને 
તને્્થી ઉ્પરન્ તમ્મ અનધક્રીઓને 
ભોજન ્પર કર્વયુ ંહતું. 

સવ્ર ે૧૧ વ્ગય ેશરૂ ્થય્ેલી ક્ર્ઈમ 
કોનફરનસમ્ં શહેરમ્ં બ્ંગ્લ્દેશ્થી 
્પનશ્ચમ બંગ્ળ ્થઈને ઘુસ્ડવ્મ્ં 
આવતી જા્લી નોટો અંગ ેદોઢ ક્લ્કનું 
પ્રઝેનટેશન રજ ૂકરવ્મ્ં આવયુ ંહતું. આ 
્પછી ક્ર્ઈમ બ્્નચ તરફ્થી જ ‘ટેરર થ્ટે’  

અન ેસંભનવત આતંકી હુમ્લ્ ખ્ળવ્ શંુ 
ક્યણાવ્હી કરવી? હ્્લમ્ં શંુ ્પરરકસ્થનત છે 
અન ે્પો્લીસન્ ટ્ગગેટ ્પોઈનટ શંુ હોવ્ 

જોઈએ? તનેી જારક્રી  અ્પ્ઈ હતી.
શહેરમ્ં ગનુ્ખોરી અંકુશમ્ં આવી 

હોવ્્થી ્પો્લીસ સટેશનોન્ ્પી.આઈ.
ઓન ેખ્સ સૂચન્ઓ અ્પ્ઈ નહોતી. 
્પરુંતુ, ્પો્લીસ સટશેનોમ્ં આવતી 
અરજીઓનો તવરરત નનક્્લ કરવ્ ત્કીદ 
કર્ઈ હતી. એ જ રીત ેજ ેઅરજદ્રો 
FIR નોંધ્વવ્ આવ ેછે તમેની ફરરય્દ 
તરત નોંધી ્ેલવ્ સુચન્ અ્પ્ઈ હતી. 
મત્લબ, ગુન્ખોરીનો આંક નીચો 
્લ્વવ્ FIR નહીું નોંધી બરકકિગ કરવ્ની 
મ્નનસકત્ છોડવ્ સૂચન્ઓ અ્પ્ઈ છે. 
સૌ્થી મહતવની બ્બત એ છે કે, શહેર 
ટ્્રફક ્પો્લીસન ેટ્્રફક મનેજેમનેટ ઉ્પર 
ધય્ન કેનદ્ીત કરવ્ જર્વ્યું છે. ખ્સ 
કરીન ેકોઈ્પર નવસત્રમ્ં કોઈ્પર ભોગે 
ટ્્રફકજામ ન જ ્થવો જોઈએ. આ મ્ટે 
જ ેક્યણાવ્હી કરવી ્પડે ત ેકરવ્ની અને 
જરૂર જર્ય ેસ્થ્નનક ્પો્લીસની મદદ 
્પરૂી ્પ્ડવ્ સુધીની તયૈ્રી દશ ણ્ાવવ્મ્ં 
આવી હતી.

 હવે ‘ટ્્રિક જામ’ નહીં ચ્લ્વ્ય: 
જા્લીનોટન્ નટેવક્કનું ‘પે્ઝનટટેશન’

સાિ કલાકની ‘મેરેથોન’ ક્ાઈમ કોનફરનસમાં શહેર પોલીસન ેઅલ્ટમેટમ

ક્ાઈમ કોનફરનસમાં 
શું થ્ું?
ॾ  જાલીનો્ોના ને્ વક્ક અંગે ક્ાઈમ 

બ્ાનરનું પે્ઝન્ેશન
ॾ   આતંકી હુમલાની ભીપત અંગે 

ક્ાઈમ DCP પદપને ભદ્રન ેસમજ 
આપી

ॾ   ટ્ારફક જામ ન થાય તેવી 
કાય્ચવાહી કરવા ટ્ારફક 
પોલીસન ેઅલ્્મે્મ

ॾ   અરજીઓનો તરત પનકાલ કરો
ॾ   ફરરયાદો નોંધવામાં આનાકાની 

ન કરવી
ॾ  પાસપો ્્ટ ઈનકવાયરીન ેબથેી 

પાંર પદવસમાં પનકાલ કરવો
ॾ  ગુનાના રડ્ેકશનનું પ્માણ 

વધારવંુ

ફ્ીિમ પનેલ ેસવતંત્ર ચૂરંણી વનરીક્ષકની માગ કરી હતી
ફ્ીડમ ર્નેલ ેચંૂટણીની જાિેરાત સાથ ેજ ચંૂટણી હનરીક્ષક તરીકે ત્રણેય 
વયસકત ર્ાિર ર્નેલની િોિાથી મેનજેમેનટન ેએક લહેખત આિેદન 
આપયુ ંિતું. જેમાં હનરીક્ષક બદલિાની માંર કરી િતી. જો કે, તેમની આ 
માંરન ેમેનજેમેનટે સિીકારી નિોતી. ફ્ીડમ રે્નલના શશૈિ શાિે કહંુ 
િતું કે,‘જરદીશ ર્ટેલ ર્ાિર રે્નલના પ્રણેતા છે. મુકેશ ઘીયા રાજર્થ 
કલબમાં આ જ રે્નલમાંથી ચંૂટણી જીતલેા અન ેચાલ ુરડરકેટર છે. જયારે 
કે દરુચેશ બુચ રાઇફલ કલબના પ્રહેસડેનટ છે. તઓે તમામ ર્ાિર ર્નેલના 
િોિાથી હનષર્ક્ષ ચંૂટણી કઇ રીત ેથઇ શકે?’ 

નવગુજરાત સમય > અમદાિાદ-- એનશય્ની સૌ્થી મોટી ગર્તી 
નસનવ્લ હોકસ્પટ્લમ્ં છેલ્લ્ ત્રર 
મનહન્્થી રડનજટ્લ એકસ-ર ેમશીન બંધ 
હ્્લતમ્ં છે તને્ ક્રર ેદદીદીઓન ેભ્રે 
હ્્લ્કીનો સ્મનો કરવો ્પડી રહ્ો છે. 

સૂત્રોન્ જર્વય્ં પ્રમ્ર ે રડનજટ્લ 
એકસ-ર ેમશીનની કં્પનીન્ ્પસૈ્ બ્કી 
હોવ્્થી તનેું રર્ેપરરુંગ ક્મ ્થતું ન્થી. 
નસનવ્લ ્પ્સે કુ્લ બે રડનજટ્લ એકસ-રે 
મશીન છે અન ેતમે્ં્થી એક મશીન બંધ 
હ્્લતમ્ં છે તને્ ક્રર ેદદીદીઓનો ફ્લો 
એક મશીન ્પર વધી ગયો છે. બીજી તરફ 
નસનવ્લ ્પ્સે ચ્ર સ્દ્ એકસ-ર ેમશીન 
્પર છે જ ે્લગભગ દસ વિણા જનૂ્ છે, 
્પર તનેું રરઝલટ સ્રું ન્થી. આ જનૂ્-
્પરુ્ર્ એકસ-ર ેમશીનનું ખર્બ રરઝલટ 
આવતું હોવ્ છત્ં તને ેકેમ કંડમ કરવ્મ્ં 
આવત્ ન્થી તવેી ડૉકટરોમ્ં ચચ ણ્ા છે. 
સૂત્રોન્ જર્વય્ પ્રમ્ર ેસ્દ્ એકસ-રમે્ં 
દદીદીઓનો એકસ-ર ે્પડી ત ે્પછી ્પર ઘર્ 

દદીદીઓન્ રડનજટ્લ એકસ-ર ે ્પ્ડવ્ની 
ફરજ ્પડે છે. આ અંગ ેનસનવ્લ હોકસ્પટ્લ 
સુ્પરરનટેનડનટ ડૉકટર એમ.એમ.પ્રભ્કરે 
કહંુ્ કે, હોકસ્પટ્લન્ ચો્પડે એકસ-
રે કં્પનીન્ તમ્મ નબ્લો ચૂકવ્ઈ 
ગય્ છે. તમે છત્ કં્પનીન્ મ્રસો 
રર્પરેરુંગ મ્ટે કેમ ન્થી આવત્ તનેું 
ક્રર સમજાતું ન્થી. બે નદવસની અંદર 
મશીન શરૂ ્થ્ય અન ેસમસય્નો ઉકે્લ 
આવે ત ેમ્ટે ક્મગીરી હ્્થ ધરવ્મ્ં 
આવશે. નસનવ્લમ્ં એકસ-રનેી સુનવધ્મ્ં 
ધ્ંધીય્ હોવ્ન્ ક્રર ેગરીબ દદીદીઓને 
પ્ર્ઈવેટમ્ં એકસ-રે કર્વવ્ ્પડી  
રહ્્ છે.

નિનવ્લમ્ં રડનજટ્લ એકિ-
ર ેમશીન ત્રર મ્િથી બંધ


