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માણેકચોકની ભઠ્ઠીઓ
મુદ્દે થયેલી અરજીઓ
વર્ગીકૃત કરો: હાઈકોર્ટ

અમદાવાદ: માણેકચોક સહિતના
કોટ વિસ્તારમાં ચાલતી સોનાચાંદીની ભઠ્ઠીઓના મામલે કોર્પોરશ
ે ન
સમક્ષ આવેલી અરજીઓને વર્ગીકૃત
કરીને ગુણદોષ પ્રમાણે તેમનો નિર્ણય
કરવા હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ અકીલ
કુરશ
ે ી અને જસ્ટિસ ઝેડ.કે.સૈયદે
આદેશ કર્યો છે. આ કેસની વધુ
સુનાવણી ૧૮મી એપ્રિલે મુલતવી
રખાઈ છે. આ સમગ્ર મામલે પ્રદૂષણ
ફેલાવતી અને લાઈસન્સ વિના
ધમધમતી ભઠ્ઠીઓ સીલ કરવાના
હાઇકોર્ટના આદેશ બાદ કોર્પોરશ
ે ને
સીલિંગ ઝૂંબશ
ે શરૂ કરી હતી.

આઇઆઇટી ગાંધીનગર
ખાતે વર્કશોપ યોજાઈ

અમદાવાદ: પાણી, સ્વાસ્થ્ય અને
ગરીબી જેવા સમાજને લગતા મુદ્દાઓ
પર લખવા માટેની તાલીમ આપવા
માટે યુવાનો અને યુવા પત્રકારો
માટે આઇઆઇટી ગાંધીનગર ખાતે
‘વોઇસીસ ઓફ ધ વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ’ બે
દિવસીય વર્કશોપનું આયોજન થયું
હતું. જેમાં માઇકા, જીએનએલયુ,
પીડીપીયુ, ઇડીઆઇ, અને સેન્ટ્રલ
યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત સહિતની
સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ
લીધો હતો. વર્કશોપમાં પૂર્વધારણા,
પુરાવાઓનું અવલોકન, પારદર્શી અને
તટસ્થ નિદર્શન, ઘટનાનું લખાણમાં
રૂપાંતરણ અને શિષ્ટ ભાષાના
ઉપયોગ જેવા મુદ્દાઓ પર તેમને
તાલીમ આપવામાં આવી હતી.

સોલામાં રહેતી કિશોરીને પાંચ હજાર રૂપિયામાં વેચી, લગ્ન કરાવ્યા હોવાનો પિતાનો આક્ષેપ: કિશોરીને વેચનારો ફરાર

પ્રસૂતિ ટાણે કિશોરીના મોત બાદ અપહરણ-દુષ્કર્મની ફરિયાદ
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૧૪ વર્ષની કિશોરીનું
અપહરણ કરી, તેને લગ્ન માટે વેચી
દેવાનું અરેરાટી ઉપજાવે તેવંુ ષડયંત્ર
બહાર આવ્યું છે. મૃતક કિશોરીના
પિતાએ કરેલા આક્ષેપો મુજબ, તેમની
દીકરીનું અપહરણ કરીને વેચી દેવામાં
આવી હતી. કિશોરીનો પતિ હોવાનો
દાવો કરનારા શખ્સે જ આ માસૂમને
ખરીદી હતી અને તેની પર બળાત્કાર
ગુજારી ગર્ભવતી બનાવી હતી. જો કે
પ્રસૂતિ દરમિયાન પુત્રને જન્મ આપી
તેનંુ અવસાન થયું હતું. ચાર મહિના
બાદ તેનો માસૂમ પુત્ર પણ મોતને
ભેટ્યો હતો. કિશોરીના પિતાએ
દીકરીના મૃત્યુ બાદ અપહરણબળાત્કારની ફરિયાદ સોલા પોલીસ
સ્ટેશનમાં નોંધાવતા આશ્ચર્ય ફેલાયું

છે. જો કે આ ફરિયાદના પગલે
કિશોરીનો પતિ હોવાનો દાવો
કરનારો વ્યક્તિ જેલમાં ધકેલાયો છે,
જ્યારે તેને વેચનાર વ્યક્તિને પોલીસ
શોધી શકી નથી.
શહેરના સોલા વિસ્તારમાં રહેતી
14 વર્ષિય રેખા(નામ બદલ્યું છે)
ને રમેશ મારવાડી નામનો શખ્સ
ઉપાડી લઇ ગયો હતો. ત્યારબાદ
રમેશે ગોપાલ કેશાભાઇ મારવાડીને
જણાવ્યું હતું કે આ મારી દીકરી છે
અને પાંચ હજારમાં આપી દેવાની છે.
ગોપાલને લગ્ન કરવા હોવાથી તેણે
પાંચ હજાર આપી રેખાને સ્વીકારી
હતી અને ફૂલહાર કરી લગ્ન પણ
કરી લીધા હતા. તેઓ બન્ને સંયકુ ્ત
કુટુંબમાં રહેતા હતા અને ગોપાલ
મજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવતો હતો.
આ દરમિયાનમાં એક વર્ષ પછી રેખા

ગર્ભવતી થઇ હતી. ત્યારે રેખાએ
આ દરમિયાન 11 સપ્ટેમ્બર
જણાવ્યું હતું કે, રમેશ મારો પિતા 2015ના રોજ રેખાને પ્રસૂતીની પીડા
નથી. મારા ખરેખર પિતા તો સોલા ઉપડતા તેના માતા-પિતા તેને સોલા
રહે છે અને તેમનું નામ ટીકારામ હોસ્પિટલમાં પ્રસૂતી માટે લઇ ગયા
હતા. ત્યારે જ રેખાએ પુત્રને જન્મ
‘અપહરણ બાદ
આપ્યો હતો અને મોતને ભેટી હતી.
બળાત્કારના કારણે બીજી તરફ રેખાનું અપહરણ રમેશે
મારી દીકરી ગર્ભવતી કર્યું હોવાની ચિઠ્ઠી પણ મળી હતી.
ત્યારે જ રેખાના પિતાએ રમેશ અને
થઈ હતી’
ગોપાલ સામે બળાત્કાર, અપહરણ
છે. તેથી પ્રસૂતીના અંતિમ દિવસોમાં અને પોક્સોની કલમ મુજબ ફરિયાદ
રેખાને માતા-પિતાની હૂંફ મળે માટે નોંધાવી હતી. જેથી પોલીસે ગોપાલને
તે ગોપાલ સોલા (પિતાના) ઘરે મુકી ઝડપી જેલમાં મોકલી આપ્યો હતો
આવ્યો હતો. બીજી તરફ સોલા અને તેની સામે કોર્ટમાં પીએસઆઇ
મુક્યાના ગણતરીના દિવસોમાં જ એસ.આર.મેઘાણીએ ચાર્જશીટ પણ
રેખાના પરિવારે મકાન બદલી દીધું રજૂ કરી હતી. પરતં ુ આ કેસની
હતું અને ગોપાલને જાણ કરી ન હતી. અત્યંત કરૂણ વાત છે કે, માતાની હૂંફ
પરંતુ રેખાને મળવા ગોપાલ શોધી ન મળતા ચાર મહિના બાદ રેખાનો
રહ્યો હતો જો કે, તે મળી ન હતી.
પુત્ર પણ મોતને ભેટ્યો છે.

બેરીકેડ બન્યા અવરોધક

ગોપાલનો શું વાંક?

મહત્ત્વની વાત એ છે કે, આ કેસમાં
ગોપાલ સામે ફરિયાદ થઇ અને
૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫થી જેલમાં
છે. પરંતુ ગોપાલ આરોપી તરીકે
ઠરે તેવો કોઇ જ ઠોસ પુરાવો નથી.
કેમ કે, જો રેખાના માતા પિતાને
બળાત્કારની ફરિયાદ કરવી જ
હતી તો પછી ગોપાલ જ્યારે રેખાને
ઘરે મુકવા આવ્યો ત્યારે કેમ ન
કરી?, રેખાના મૃત્યુ બાદ જ કેમ
ફરિયાદ ? તેઓ બીજા મકાનમાં
રહેવા ગયાં તેની જાણ કેમ
ગોપાલને ન થવા દીધી? સહિતના
મહત્ત્વના મુદ્દા તપાસનો વિષય છે.
જ્યારે જે ખરેખર આરોપી છે તે
રમેશ મારવાડી હજુ ફરાર છે
અને સોલા પોલીસ તેને ઝડપી શકી
નથી.

NIDના સ્ટુડન્ટસની તાલીમ
રંગ લાવશે
n ગુનાખોરી અટકાવવા અને
ગુનાખોરી બાદની મનોવ્યથાની
થીમ ઉપર ફિલ્મ બનાવશે

--
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રાજયમાં આતંકવાદી હિલચાલની ભીતિથી પોલીસ સતર્ક બની ગઈ હતી. પોલીસ પ્રજાના રક્ષણ માટે વાહન ચેકિગ
ં કરે તે
જરૂરી છે. પરંતુ ચેકિગ
ં ના નામે વાહનચાલકોને પરેશાની પણ ભોગવવી પડી રહી છે. શહેરના દધીચિ બ્રિજ પર બેરીકેડ
ગોઠવી દેવાયા છે અને પોલીસ પણ સ્થળ પર હાજર ન હોવાથી વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધી ગઈ છે.તસવીર પંકજ શુકલ

સાબરમતી જેલના કેદીઓ સતત કંઇક
એવું શીખતા રહે કે, તેઓ જેલમાંથી બહાર
નીકળે ત્યારે તેમને ઉપયોગી થઈ પડે માટે જેલ
સત્તાધીશો દ્વારા સતત પ્રયાસ થઇ રહ્યા છે. હાલમાં
સાબરમતી જેલના એવા કેદીઓ કે તેમને કંઇ નવું
કરવામાં રસ હોય તેમને NIDના સ્ટુડન્ટ અને
ફેકલ્ટી ખાસ તાલીમ આપી રહ્યા છે. જેને પગલે
આગામી દિવસોમાં જેલના કેદીઓ જ ફોટોગ્રાફી
કે પછી શોર્ટ ફિલ્મો બનાવે તો નવાઇ નહી.ં જેલ
સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ સુનિલ જોષીના જણાવ્યા મુજબ
હાલ જુદી જુદી બેચમાં આવા કેદીઓને સ્ટુડન્ટસ
તાલીમ આપી રહ્યા છે.
NIDના ઉત્સાહી સ્ટુડન્ટસ અને ફેકલ્ટી દ્વારા
જેલના કેદીઓ પણ કંઇક નવી કળા શીખે તેના
માટે એક પ્રયાસ કરાયો છે. જે અંતર્ગત પહેલા
પ્રો. નાહર અને તેમની ટીમના સ્ટુડન્ટસ દ્વારા
એવા કેદીઓ કે જેમના ભેજામાં કોઇ નવા જ

કર્ણા વ તી ક્લબની ચૂ ંટ ણીના
હવે ‘ટ્રાફિક જામ’ નહીં ચલાવાય: નિરીક્ષકોના મામલે હાઇકોર્ટમાં રિટ

જાલીનોટના નેટવર્કનંુ ‘પ્ઝરે ન્ટેશન’

--
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2016ના નવા વર્ષે પહેલી સાત
કલાકની ‘મેરથે ોન’ ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં
પોલીસ કમિશનર શિવાનંદ ઝાએ
શહેરમાં ‘ટ્રાફિક જામ’ નહીં ચલાવી
લેવાય તેવો કડક સૂર વ્યક્ત કર્યો છે.
આ ઉપરાંત તમામ પોલીસ સ્ટેશનોમાં
અરજીઓનો તરત નિકાલ કરવા અને
FIRનું બર્કીંગ નહીં કરવાની તાકીદ પણ
કરવામાં આવી હતી. સવારે ૧૧ વાગ્યાથી
સાંજે ૬-૩૦ વાગ્યા સુધી ચાલેલી ક્રાઈમ
કોન્ફરન્સમાં કમિશનર તરફથી PI અને
તેનાથી ઉપરના તમામ અધિકારીઓને
ભોજન પણ કરાવ્યું હતું.
સવારે ૧૧ વાગ્યે શરૂ થયેલી ક્રાઈમ
કોન્ફરન્સમાં શહેરમાં બાંગ્લાદેશથી
પશ્ચિમ બંગાળ થઈને ઘુસાડવામાં
આવતી જાલી નોટો અંગે દોઢ કલાકનું
પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ
પછી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તરફથી જ ‘ટેરર થ્રેટ’

જોઈએ? તેની જાણકારી અપાઈ હતી.
ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં
શહેરમાં ગુનાખોરી અંકુશમાં આવી
શું થયું?
હોવાથી પોલીસ સ્ટેશનોના પી.આઈ.
ॾ જાલીનોટોના નેટવર્ક અંગે ક્રાઈમ ઓને ખાસ સૂચનાઓ અપાઈ નહોતી.
બ્રાન્ચનું પ્રેઝન્ટેશન
પરંતુ, પોલીસ સ્ટેશનોમાં આવતી
ॾ આતંકી હુમલાની ભીતિ અંગે
અરજીઓનો ત્વરિત નિકાલ કરવા તાકીદ
ક્રાઈમ DCP દિપેન ભદ્રને સમજ
કરાઈ હતી. એ જ રીતે જે અરજદારો
આપી
FIR નોંધાવવા આવે છે તેમની ફરિયાદ
ॾ ટ્રાફિક જામ ન થાય તેવી
તરત નોંધી લેવા સુચના અપાઈ હતી.
કાર્યવાહી કરવા ટ્રાફિક
મતલબ, ગુનાખોરીનો આંક નીચો
પોલીસને અલ્ટિમેટમ
લાવવા FIR નહીં નોંધી બર્કિગ કરવાની
ॾ અરજીઓનો તરત નિકાલ કરો
માનસિકતા છોડવા સૂચનાઓ અપાઈ છે.
ॾ ફરિયાદો નોંધવામાં આનાકાની
સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે, શહેર
ન કરવી
ટ્રાફિક પોલીસને ટ્રાફિક મેનજે મેન્ટ ઉપર
ॾ પાસપોર્ટ ઈન્કવાયરીને બેથી
ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવા જણાવાયું છે. ખાસ
પાંચ દિવસમાં નિકાલ કરવો
કરીને કોઈપણ વિસ્તારમાં કોઈપણ ભોગે
ॾ ગુનાના ડિટેક્શનનું પ્રમાણ
ટ્રાફિકજામ ન જ થવો જોઈએ. આ માટે
વધારવું
જે કાર્યવાહી કરવી પડે તે કરવાની અને
અને સંભવિત આતંકી હુમલા ખાળવા શું જરૂર જણાયે સ્થાનિક પોલીસની મદદ
કાર્યવાહી કરવી? હાલમાં શું પરિસ્થિતિ છે પૂરી પાડવા સુધીની તૈયારી દર્વશા વામાં
અને પોલીસના ટાર્ગેટ પોઈન્ટ શું હોવા આવી હતી.

--

કર્ણાવતી ક્લબની ચૂંટણી
તટસ્થ અને નિષ્પક્ષ રીતે યોજાય એ
માટે ચૂંટણી નિરીક્ષક તરીકે નિવૃત્ત જજ
અથવા અન્ય સમકક્ષ સ્વતંત્ર વ્યક્તિની
નિમણુંક કરવાની માંગ સાથે હાઇકોર્ટ
સમક્ષ રિટ કરાઈ છે. જેમાં હાઇકોર્ટના
જસ્ટિસ એસ.એચ.વોરાએ ચૂંટણી
નિરીક્ષકો માટેના મંતવ્યો કે સૂચનો
મંગાવ્યા છે અને કેસની વધુ સુનાવણી
મંગળવારે રાખી છે. ક્લબની ચૂંટણીમાં
ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભરનાર ચેતન
પટેલે આ રિટ કરી છે. હાલ ચૂંટણી

નિરીક્ષક તરીકે જગદીશ પટેલ, મુકેશ
ઘીયા અને દુર્ગેશ બુચને રખાયા છે અને
તેઓ પાવર પેનલ સાથે સંકળાયેલા
હોવાથી સ્વતંત્ર ચૂંટણી નિરીક્ષકની માંગ
ઊઠી હતી.
અરજદાર ચેતન પટેલે રિટમાં
માંગ કરી છે કે,‘ચૂંટણીમાં જ્યારે
મેમ્બર્સ પાવર પેનલ દ્વારા ૨૩
ઉમેદવારો ઉતારવામાં આવનાર છે,
ત્યારે આ જ પેનલ સાથે એક યા
બીજી રીતે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓ જ
ચૂંટણી નિરીક્ષકની ભૂમિકામાં હોય
તો નિષ્પક્ષ ચૂંટણી કઇ રીતે થઇ શકે.
તેથી ચૂંટણી નિરીક્ષક તરીકે હાઇકોર્ટના

ફ્રીડમ પેનલે સ્વતંત્ર ચૂટં ણી નિરીક્ષકની માગ કરી હતી

ફ્રીડમ પેનલે ચૂંટણીની જાહેરાત સાથે જ ચૂંટણી નિરીક્ષક તરીકે ત્રણેય
વ્યક્તિ પાવર પેનલની હોવાથી મેનજ
ે મેન્ટને એક લેખિત આવેદન
આપ્યું હતું. જેમાં નિરીક્ષક બદલવાની માંગ કરી હતી. જો કે, તેમની આ
માંગને મેનજ
ે મેન્ટે સ્વીકારી નહોતી. ફ્રીડમ પેનલના શૈશવ શાહે કહ્યું
હતું કે,‘જગદીશ પટેલ પાવર પેનલના પ્રણેતા છે. મુકેશ ઘીયા રાજપથ
ક્લબમાં આ જ પેનલમાંથી ચૂંટણી જીતેલા અને ચાલુ ડિરેક્ટર છે. જ્યારે
કે દુર્ગેશ બુચ રાઇફલ ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ છે. તેઓ તમામ પાવર પેનલના
હોવાથી નિષ્પક્ષ ચૂંટણી કઇ રીતે થઇ શકે?’

બાળ વિકાસ યોજના હેઠળ પણ 55 ટકા રકમ જ વપરાઈ

સિવિલમાં ડિજિટલ એક્સ- કુપોષણના 391 કરોડ વપરાયા જ નહીં!
રે મશીન ત્રણ માસથી બંધ
નવગુજરાત સમય > ગાંધીનગર

--

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

એશિયાની સૌથી મોટી ગણાતી
સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા ત્રણ
મહિનાથી ડિજિટલ એક્સ-રે મશીન બંધ
હાલતમાં છે તેના કારણે દર્દીઓને ભારે
હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
સૂત્રોના જણાવ્યાં પ્રમાણે ડિજિટલ
એક્સ-રે મશીનની કંપનીના પૈસા બાકી
હોવાથી તેનંુ રિપેરિંગ કામ થતું નથી.
સિવિલ પાસે કુલ બે ડિજિટલ એક્સ-રે
મશીન છે અને તેમાંથી એક મશીન બંધ
હાલતમાં છે તેના કારણે દર્દીઓનો ફ્લો
એક મશીન પર વધી ગયો છે. બીજી તરફ
સિવિલ પાસે ચાર સાદા એક્સ-રે મશીન
પણ છે જે લગભગ દસ વર્ષ જૂના છે,
પણ તેનંુ રિઝલ્ટ સારું નથી. આ જૂનાપુરાણા એક્સ-રે મશીનનું ખરાબ રિઝલ્ટ
આવતું હોવા છતાં તેને કેમ કંડમ કરવામાં
આવતા નથી તેવી ડૉક્ટરોમાં ચર્ચા છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે સાદા એક્સ-રેમાં
દર્દીઓનો એક્સ-રે પડી તે પછી પણ ઘણા

દર્દીઓના ડિજિટલ એક્સ-રે પાડવાની
ફરજ પડે છે. આ અંગે સિવિલ હોસ્પિટલ
સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર એમ.એમ.પ્રભાકરે
કહ્યું કે, હોસ્પિટલના ચોપડે એક્સરે કંપનીના તમામ બિલો ચૂકવાઈ
ગયા છે. તેમ છતા કંપનીના માણસો
રિપેરિંગ માટે કેમ નથી આવતા તેનંુ
કારણ સમજાતું નથી. બે દિવસની અંદર
મશીન શરૂ થાય અને સમસ્યાનો ઉકેલ
આવે તે માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં
આવશે. સિવિલમાં એક્સ-રેની સુવિધામાં
ધાંધીયા હોવાના કારણે ગરીબ દર્દીઓને
પ્રાઈવેટમાં એક્સ-રે કરાવવા પડી
રહ્યા છે.

દેશભરમાં, ગુજરાત
ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ભલે મોખરાનું રાજ્ય
ગણાતું હોય, દેશનું સૌથી સમૃદ્ધ
અને શ્રીમંત રાજ્ય મનાતું હોય પણ
ગુજરાતમાં 40 ટકાથી વધુ બાળકો
કુપોષિત છે તે સત્યને નકારી શકાય
તેમ નથી. રાજ્યના બાળકોમાં આ
કુપોષણને દૂર કરવા માટે સરકાર,
તેના બજેટમાં અબજો રૂપિયાની
જોગવાઈ તો કરે છે પણ કડવું સત્ય
એ છે કે,બાળકોના કુપોષણને દૂર કરવા
માટેની આ રકમ પૂરપે રૂ ી વપરાતી નથી.
2014-15ના વર્ષના સત્તાવાર આંકડા
જ સાબિત કરે છે કે, રાજ્ય સરકારે
તો તેના બજેટમાં કુપોષણને નાથવા
માટે કુલ 1594 કરોડની જોગવાઈ
કરી હતી પરંતુ વર્ષને અંતે તેમાંથી
કુપોષણ માટેની વિવિધ યોજનાઓના
અમલ માટે 1203 કરોડ વપરાયા હતા.
જ્યારે 391 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર
રકમ વણ વપરાયેલી પડી રહી હતી.
જે બતાવે છે કે, બાળકોના કુપોષણ

માટે સરકારે કરેલી કુલ નાણાંકીય
જોગવાઈના 75 ટકા રકમ વપરાઈ હતી
એટેલે કે 25 ટકા રકમ વણ વપરાયેલી
પડી રહી હતી.
ગુજરાતમાં બાળકોમાંથી કુપોષણને
દૂર કરવા માટે 1975થી ICDS યોજના
હેઠળ આંગણવાડી કેન્દ્રો દ્વારા 6
મહિનાથી 6 વર્ષ વય-જૂથના બાળકોને
પોષણયુક્ત આહાર આપવામાં આવે
છે પરંતુ તેની ગ્રાન્ટનો પણ સંપૂર્ણ
ઉપયોગ કરાતો નથી. 2014-15માં
આંગણવાડીઓમાં બાળકોના પોષણ
માટે માલસામાન આપવા માટે રૂ.
381.63 કરોડનું બજેટ ફાળવાયું હતું
પણ તેમાંથી માંડ 109.42 કરોડનો
ખર્ચ કરાયો હતો. રૂપિયા 272.22
કરોડ વણ વપરાયેલા રહ્યાં હતા અર્તથા
યોજના હેઠળ માત્ર 28.45 ટકાનો ખર્ચ
કરાયો હતો.
એવી જ રીતે કિશોરીઓમાંથી
કુપોષણને નાથવા માટે 2014-15માં
સરકારે સબલા યોજના હેઠળ 93.84
કરોડની ફાળવણી કરી હતી. તેમાંથી
પણ માંડ 65.39 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં

રેખાએ પુત્રને જન્મ આપ્યા બાદ તે
મોતને ભેટી હતી. તે સમયે રેખાના
માતાને પણ એક નાનુ સંતાન હતું.
જેથી રેખાના મોત બાદ તેની માતા જ
પુત્રને ફિડિંગ કરાવતી હતી. પરંતુ ચાર
મહિના બાદ કુદરતી રીતે જ બાળકનું
મોત નિપજ્યું હોવાનું રેખાના પિતાએ
સરકારી વકીલને જણાવ્યું છે.

પોલીસે હસ્તાક્ષર એક્સપર્ટનો અભિપ્રાય લેવાનું
ભૂલી જતા કોર્ટે ટીકા કરી

આ કેસ ચાલવા પર આવ્યો ત્યારે સરકારી વકીલ જે.સી.પટેલને ધ્યાને
આવ્યું હતું કે, ચિઠ્ઠી મળી છે પરંતુ તે રેખાએ જ લખી છે કે નહીં? તે માટે
હસ્તાક્ષર એક્સપર્ટનો મત જરૂરી છે પરંતુ પોલીસે તે કાર્યવાહી કરી
નથી. આ અંગે સરકારી વકીલે કોર્ટમાં જાણ કરતા કોર્ટે પીએસઆઇની
ટીકા કરી હતી અને ૧૫ દિવસમાં જ હસ્તાક્ષર એક્સપર્ટનો મત રજૂ
કરવા આદેશ કર્યો છે.

વિચારો રમતા હોય. તેમને અલગ તારવ્યા સાથે માટેની થીમ ઉપરાંત ગુનાખોરી બાદની તેમની
સાથે એવા કેદીઓ કે જેમને કંઇ નવું કરવાની મનોવ્યથાની થીમ પર શોર્ટ ફિલ્મો બનાવશે.
ઇચ્છા હોય તેમની સાથે કલાકો સુધી ચર્ઓ
ચા
કર્યા બાદ કેદીઓના મનમાં ઉદભવેલા વિચારોને
સ્ટુડન્ટસ જુદા જુદા ચિત્રો કે અન્ય કોઇ પ્રકારે
બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કરશે.
કેદીઓને તાલીમ આપવા માટે આવેલા
NIDના સ્ટુડન્ટસ પૈકી નૈના નામની વિદ્યાર્થિની
જણાવી રહી છે કે અગાઉ પણ અમારી ટીમે ઘણા
કેદીઓના સુંદર આઇડિયાને અમલમાં મુકતાં
ઘણી વસ્તુઓ નવા જ સ્વરૂપમાં તૈયાર થઇ હતી.
જો કે હાલતો રસ ધરાવતા કેદીઓને ફોટો ગ્રાફી
અને શુટિંગ માટેનું પાયાનું જ્ઞાન આપવામાં
આવી રહ્યું છે. આગળ જતાં તેઓ જરૂર કંઇક
નવું કરી શકશે.
આ કાર્યક્રમ અંગે જેલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ સુનિલ
જોષી જણાવી રહ્યા છે કે પ્રો. નાહર વિદેશના
સેન્ટર ફોર આઇડિયા અગેન્સ ક્રાઇમના સભ્ય
છે. ત્યાંથી તેઓ ઘણું નવું શીખીને આવતા હોય
છે. જેમના જ્ઞાનનો લાભ સાબરમતી જેલના
કેદીઓને પણ મળે છે. આ આઇડિયાને લઇને
આગામી દિવસોમાં સાબરમતી જેલના કેદીઓ
સારા ફોટોગ્રાફસ જ નહિ પરતં ુ ચોક્કસ થીમ
બેઇઝ સારી શોર્ટ ફિલ્મો પણ બનાવશે. જોષીના
જણાવ્યા મુજબ જેલના કેદીઓ ગુનાખોરી
અટકાવવા અને સમાજમાં જાગૃતિ લાવવા

સાત કલાકની ‘મેરથ
ે ોન’ ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં શહેર પોલીસને અલ્ટિમેટમ
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નાનીએ ચાર મહિના સુધી ફિડિંગ કરાવ્યું...!

જેલના કેદીઓ હવે ‘શોર્ટ ફિલ્મો’બનાવશે
n

કાવ્યપાઠ દ્વારા વિશ્વ
કવિતા દિનની ઉજવણી

અમદાવાદ: દુનિયાભરમાં ૨૧ માર્ચે
પોએટ્રી ડે ઉજવાય છે. આ દિવસની
ઉજવણીના ભાગરૂપે શહેરના
જાણીતા કવિઓ અને યુવા કવિઓએ
કનોરિયા સેન્ટર ફોર આર્ટ્સ ખાતે
મળીને પોતાના કાવ્યો રજૂ કર્યા હતાં.
જેમાં કવિ ચિનુ મોદી, ભાગ્યેશ જ્હા,
મનીષ પાઠક ‘શ્તવે ’, જયંત ડીંગોદરા,
પ્રતાપસિંહ ડાભી, તેજસ દવે, કૃષ્ણ
દવે, ચંદ્શ
રે મકવાણા, રાધિકા પટેલ,
નિશા પંચાલ, દિલીપ દવે, રમેશ
દરજી, યોગેન્દ્ર ભટ્ટ, કિશોર પંડ્યાએ
ભાગ લઇને પોતાની મૌલિક રચનાઓ
રજૂ કરી હતી.
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બાળ સંકલિત યોજના
પણ બેહાલ

સરકારે સંકલિત બાળ વિકાસ
યોજના માટે પણ 2014-15માં 581
કરોડની જોગવાઈ કરી હતી.
તેમાંથી 321 કરોડ વપરાયા હતા
અને 260 કરોડ વણવપરાયેલા
પડ્યાં રહ્યાં હતા. એટલે કે આ
યોજના હેઠળ માત્ર 55 ટકા
રકમ જ વાપરવામાં આવી હતી.
આવ્યો હતો. કિશોરીઓના આરોગ્ય
માટેની યોજના હેઠળની રકમમાંથી પણ
રૂપિયા 28.45 કરોડ જેટલી રકમ વણ
વપરાયેલી રહી હતી. સંકલિત બાળ
વિકાસ યોજના માટે પણ 9.13 કરોડ
ઓછા ખર્યચા ા હતા.

નિવૃત્ત જસ્ટિસ અથવા અન્ય કોઇ
સ્વતંત્ર વ્યક્તિને મૂકવામાં આવે.’
આ મામલે હાઇકોર્ટે કર્ણાવતી ક્લબને
નોટિસ પાઠવતા સોમવારે ક્લબ વતી
એડવોકેટ્સ હાજર રહ્યા હતા. ત્યારે કોર્ટે
સમગ્ર મામલે મંગળવાર સુધી સૂચનો
રજૂ કરવાનું જણાવ્યું હતુ.ં

