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લોકડાઉનમાં કામધંધા ઠપ થતાં 
પોતપોતાનાં વતન તરફ નીકળી 
ગયેલા શ્રમમકો હવે મહારાષ્ટ્રમાં 
લોકડાઉનના મનયમો હળવા 
કરાતાં પાછા આવી રહ્ા છે. છેલલા 
ચાર મિવસમાં મુંબઈ અને પુણેમાં 
20,000થી વધુ શ્રમમકો પાછા 
આવયા છે. આગામી મિવસોમાં આ 
સંખયા વધવાની શકયતા છે.

મહારાષ્ટ્રમાં સોમવારથી 
અનલોક-1 શરૂ થયું છે, જેમાં ઘણી 
બધી છૂટછાટો આપવામાં આવી છે, 
જે આગામી મિવસોમાં વધવાની 
શકયતા જોતાં વતન તરફ ગયેલા 

શ્રમમકો ફરી મુંબઈ તરફ આવતા 
જોવા મળી રહ્ા છે.

રમવવારે વારાણસી- 
સીએસએમટી 01094 ટ્રેન 
મુંબઈમાં મનધાધારરત સમયે પહોંચી 
હતી. તેમાંથી 594 પ્રવાસી 
મુંબઈમાં આવયા હતા. આ બધાનું 
થમધાલ સ્ક્ીમનંગ કરીને તેમના હાથ 
પર હોમ કવોરનટાઈનના મસક્ા 
મારવામાં આવયા છે. 3 જૂનથી 7 
જૂન િરમમયાન 20,000 પ્રવાસી 
મુંબઈમાં અને 1200 પ્રવાસી પુણેમાં 
ઊતયાધા છે.

મુંબઈના પાલકમંત્ી નસીમ 
ખાન જોકે એવું જણાવે છે કે ઘણા 
શ્રમમકો પગપાળા ગયા છે. તેઓ 

આટલા જલિી પાછા આવે એવી 
શકયતા નથી. વળી, મુંબઈમાં હવે 
ચોમાસુ શરૂ થશે, જે િરમમયાન 
ઘણા બધા શ્રમમકોને કામ હોતું નથી. 
આથી આ લોકો હજુ આટલા જલિી 
પાછા નહીં આવશે. 

જોકે થોડા સમય પછી શહેરમાં 
બધું થાળે પડવા પર તેઓ મોટી 
સંખયામાં શહેરમાં પાછા આવી શકે 
છે. િરમમયાન મનસેએ રાજયમાં 
પાછા આવતા શ્રમમકોની નોંધ 
કરીને તેમની મામહતી પોલીસને 
આપવા માટે જણાવયું છે. કામગાર 
કાયિા અનુસાર પ્રમક્યા પાર પાડવી, 
એમ મનસે નેતા બાળા નાંિગાવકરે 
જણાવયું હતું.

ચાર દિવસમાં 20,000થી વધુ 
શ્રદમકો મંુબઈ- પુણે પાછા ફરાયા
લો્કડાઉનમાં છૂટછાટો વધતાં આગામી દિવસોમાં વધુ શ્રદમ્કો આવવાની ધારણા
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લોકડાઉન લાગુ થયાની રાજયમાં 
અતયાર સુધી કોમવડ સંિર્ભે અતયાવશયક 
સેવા માટે ૪ લાખ ૬૦ હજાર ૩૧૮ 
પાસ પોલીસ મવર્ાગ દ્ારા આપવામાં 
આવયા છે. તેમ જ ૫ લાખ ૮૬ હજાર 
વયકકતઓને કવોરનટાઈન કરવામાં 
આવયા છે એવી મામહતી ગૃહ મંત્ી 
અમનલ િેશમુખે આપી હતી. રાજયમાં 
લોકડાઉન શરૂ થયું તયારથી એટલે કે 
૨૨ માચધાથી ૭ જૂનના સમયગાળામાં 
કલમ ૧૮૮ અનુસાર ૧ લાખ ૨૩ 
હજાર ૬૩૭ ગુનાઓની નોંધ થઈ છે 
અને ૨૩ હજાર ૮૯૩ વયકકતઓની 
ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મવમવધ 
ગુનાઓ માટે ૬ કરોડ ૭૮ લાખ ૯ 
હજાર ૬૯૧ રૂમપયાનો િંડ વસૂલ 
કરવામાં આવયો છે. 

કોરોનાનો મુકાબલો કરવા પોલીસ 
િળ, આરોગય મવર્ાગ, ડોકટરો, 
નસસો રાતમિવસ મહેનત કરી રહ્ા છે. 
પણ કેટલાક િુષ્ટ માનમસકતાવાળા 
લોકો તેમના પર હુમલો કરી રહ્ા 
છે. આવા હુમલાખોરો મવરુદ્ધ સખત 
કાયધાવાહી કરવાનો આિેશ પોલીસ 

મવર્ાગને આપવામાં આવયો છે. આ 
િરમમયાન પોલીસો પર હુમલો થવાની 
૨૬૨ ઘટનાઓ બની. એમાં ૮૪૫ 
વયકકતઓને તાબામાં લેવામાં આવયા 
છે અને આગળની કાયધાવાહી ચાલુ છે. 

રાજયમાં જેમના હાથ પર 
કવોરનટાઈનો મસક્ો છે એવા ૭૧૮ 
વયકકતઓને પોલીસે શોધયા છે અને 
તેમને કવોરનટાઈન માટે મોકલયા. 
રાજયમાં કુલ ૫ લાખ ૮૬ હજાર 
૯૬૭ વયકકતઓ કવોરનટાઈન છે 
એવી મામહતી િેશમુખે આપી હતી. 
પોલીસ મવર્ાગનો ૧૦૦ નંબર બધા 
મજલલાઓમાં કાયધારત છે. લોકડાઉનના 
સમયમાં આ નંબર પર ૧ લાખ ૬૮૭ 
ફોન આવયા છે. 

એ બધાની યોગય નોંધ લેવામાં 
આવી છે. આ સમયગાળામાં ગેરકાયિે 
હેરફેર કરનારા ૧૩૩૨  વાહનો પર 
ગુનો િાખલ કરવામાં આવયો છે. ૮૦ 
હજાર ૫૩૨ વાહનો જપત કરવામાં 
આવયા. મવિેશી નાગરરકો તરફથી 
મવઝા ઉલલંઘનના ૧૫ ગુના રાજયમાં 
નોંધવામાં આવયા છે. 

પોલીસ કોરોના કક્ષ : કોરોના 
વાઈરસનો ફેલાવો રોકવા ચાલતા 

પ્રયતનોમાં કમનસીબે મુંબઈના ૨૦ 
પોલીસ અને ૧ અમધકારી એમ 
કુલ ૨૧, પુણે ૨, સોલાપુર શહેર 
૨, નામશક ગ્ામીણ ૩, એટીએસ 
૧, મુંબઈ રેલવે ૧, થાણે ગ્ામીણ 
૨, જળગાવ ગ્ામીણ ૧ એમ કુલ 
૩૪ પોલીસ વીરોએ પોતાનો જીવ  
ગુમાવયો છે. 

પોલીસોને કોરોના સંિર્ભે કોઈ 
લક્ષણો િેખાય તો તેમની તાતકાલીક 
સારવાર થાય એ માટે રાજયમાં બધે 
જ મનયંત્ણ કક્ષની સ્થાપના કરવામાં 
આવી છે. અતયારે ૧૯૬ પોલીસ 
અમધકારી અને ૧૨૪૧ પોલીસ 
કોરોનાગ્સ્ત છે. તેમની સારવાર  
ચાલુ છે. 

રરદલફ કેમપ : રાજયમાં અતયારે 
કુલ ૩૧૦ રરમલફ કેમપ છે. આ ઠેકાણે 
લગર્ગ ૧૬ હજાર ૭૨૮ લોકોની 
વયવસ્થા કરવામાં આવી છે. કોરોના 
મવરુદ્ધ લડાઈમાં રાજયના િરેક 
નાગરરકનો સહર્ાગ અપેમક્ષત છે. 
તેમ જ સોમશયલ રડસ્ટકનસંગ પાળવાની 
મોટી જવાબિારી આપણી બધાની છે. 
બધાએ મનયમો પાળીને સહકાયધા કરવું 
એવી હાકલ ગૃહ મંત્ીએ કરી છે.

રાજરમાં 5.86 લાખ નાગરરકોને 
કવોરન્ાઈન કરવામાં આવરા છે
કોદવડ અંગે અતરાવશરક સેવા મા્ે 4.5 લાખથી વધુ પાસની વહેંચણી
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આપમતિને અવસરમાં ફેરવીને 
અનલોકમાં માતૃર્ાષાનું જ્ાન અનલોક 
કરવા માતૃર્ાષા ગુજરાતી પ્રસાર મંચે 
અંગ્ેજી માધયમમાં ર્ણતા માતૃર્ાષી 
ગુજરાતી મવદ્ાથીથીઓને માતૃર્ાષા 
શીખવવાના મનઃશુલક ઓનલાઈન કલાસ 
શરૂ કયાધા છે, જેમાં કેનેડા, યુએસઈ, 
જયપુર, હૈિરાબાિ, ઓરરસ્સા, 
બેલલારી, ર્ુજ, મવરાર, બોરીવલી, 
ર્ાયંિર અને સ્થામનક મુલુંડના અનેક 
મવદ્ાથીથીઓ સામેલ થયા છે.શમનવારથી 
આરંર્ કરતાં 30 જૂન સુધી કલાસ 

ચાલશે, જેનો સમય સાંજે 6થી 7 રાખયો 
છે. મોબાઈલ, લેપટોપ, કોમપયુટર પર 
કલાસ ચલાવવાની જવાબિારી માનિ 
મંત્ી ધીરેન તનનાના માગધાિશધાનમાં ખુશબૂ 
ગણાત્ા સંર્ાળી રહ્ાં છે.ર્ાવનાબેન 
કે. ઠક્રના માગધાિશધાનમાં મશમક્ષકાઓ 
યામમનીબેન જોશી, જયોમતબેન જોશી, 
મેઘનાબેન તનના જહેમત લઈ રહ્ાં 
છે. જગજીવનર્ાઈ તનના, અરૂણર્ાઈ 
ર્ીંડે, હીરાલાલર્ાઈ મૃગ, િેવેનદ્રર્ાઈ 
અનમે પ્રારંમર્ક મિવસે શુર્ેચછા સંિેશ 
આપયો હતો. ધીરેન તનનાએ સ્વાગત 
પ્રવચન આપયું હતું. સંકલન મહામંત્ી 
લાલજી સરે કયુું હતું.

માતૃભાષા ગુજરાતી પ્રસાર મંચના 
કલાસમાં િેશદવિેશના દવદ્ાથીથી

મંુબઈ | મહાપામલકાએ નફે્ોલોમજસ્ટ અને 
આઈઆઈટીના સહકાયધાથી કોરોનાગ્સ્ત 
ડાયામલમસસ િિીથીઓ માટ ેપ્રોજકેટ મવકટરી 
પ્રણાલી અમલમાં મકૂી છ.ે એ અનસુાર 
ડાયામલમસસના િિીથીઓન ે બડે ઉપલબધ 
કરી આપવા સમહત સ્વતતં્ એમબયલુનસમાં 
હોકસ્પટલમાં લઈ જવુ ં ફરમજયાત 
કરવામાં આવયુ ંછ.ે રકડનીના રોગવાળા 
કોરોનાગ્સ્ત િિીથીઓન ે શરૂઆતના 
સમયમાં ડાયામલમસસની પરૂતી સમુવધા 
મળી ન હોવાથી કટેલાક જણના મૃતયુ 
થયા. તથેી મહાપામલકાએ સવેન મહલસ, 
જોગશે્વરી ખાતનેા બાળાસાહબે ઠાકર ેટ્રોમા 
સેંટર, નાયર હોકસ્પટલમા ંડાયામલમસસ 

યતં્ણામાં વધારો કયસો. આ સમસ્યા 
પર અસરકારક ઉપાય તરીક ે મુબંઈના 
નફે્ોલોમજસ્ટ અન ેમુબંઈ આઈઆઈટીના 
એકનજમનયરોન ેર્ગેા કયાધા છ.ે ડાયામલમસસ 
જરૂરી હોય એવા િિીથીઓ અન ે તમેનું 
વયવસ્થાપન કરવા પ્રોજકેટ મવકટરી 
નામની પ્રણાલી મવકમસત કરી છ.ે જ ેસમયે 
ડાયામલમસસ કનેદ્રોન ેનવા કોરોનાગ્સ્ત 
િિીથી મળી આવ ેછ ેતયાર ેએની મવગતોનો 
સમાવશે આ પ્રણાલીમાં કરવામા ંઆવ ેછ.ે 
તથેી જે સમયે રકડનીના રોગોથી બીમાર 
કોરોનાના િિીથીઓન ેડાયામલમસસની જરૂર 
હોય છ ેતયારે એની મામહતી તરત ઉપલબધ 
થાય છે. 

ડા્ાદલદસસના િિીદીઓ માટે 
મહાપાદલ્કાનો પ્ોજેકટ દવકટરી

મંુબઈ | રાજયમાં કોરોનાના 
િિીથીઓના સાજા થવાનું પ્રમાણ ૪૫ 
ટકા પર આવયું છે તો બીજી તરફ 
કોરોનાના િિીથીઓનું મનિાન થવાની 
સંખયા વધી રહી છે. રાજયના મેરડકલ 
મશક્ષણ અને સંશોધન સંચાલનાલયના 
અહેવાલ અનુસાર રાજયમાં શૂનયથી 
૧૦ વષધા સુધીની ઉંમરના ૨૬૩૧ 
બાળકોને કોરોનાનું સંક્મણ થયું છે. 
૧૧ થી ૨૦ વષધાના વયજૂથમાં ૫૧૯૫ 
બાળકોને સંક્મણ થયું છે. રાજયમાં 
કોરોનાના િિીથીઓની સંખયા ૮૫ 
હજારને પાર કરી ચૂકી છે. આ કુલ 
સંખયામાં શૂનયથી ૧૦ વષધા સુધીના 
નાના બાળકોનું પ્રમાણ ૩.૨૯ 
ટકા અને ૧૧થી ૨૦ વયજૂથમાં 
૬.૪૯ ટકા છે. નાના બાળકોને 
જોખમ ઓછું છે. નાના બાળકોને 
કોરોનાગ્સ્ત િિીથીઓના સંપક્કમાં 
આવવાથી સંક્મણ થઈ શકે છે. નાના 
બાળકોમાં જોકે લક્ણો સૌમય હોય છે. 
તાવ, સૂકી ઉધરસ, થોડી શરિી જેવા 
ફલૂ સમાન લક્ષણો નાના બાળકોમાં 
િેખાઈ શકે છે. નાના બાળકોમાં મૃતયુ 
િર ઓછો એટલે કે ૦.૦૨ ટકા છે. 
એમાં પણ કુપોમષત, હ્રિયરોગ, 
જનમજાત ફેંફસાના રોગથી મૃતયુ 
પામતા બાળકોનું પ્રમાણ વધારે છે 
એમ બાળરોગ મનષ્ણાતો જણાવે છે. 

મહારાષ્ટ્રમાં 10 
વષયા સુધીના 2631  
બાળકોને કોરોના
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કોરોનાનું સંક્મણ ટાળવા 
નાગરરકો તરફથી માસ્ક, ગલોવઝ, 
સેમનટાઈઝરનો ઉપયોગ વધી રહ્ો 
છે તયારે આ વસ્તુઓના કચરાનું 
પ્રમાણ પણ નોંધનીય થઈ રહ્ું છે. 
રાજયમાં આવો ૧૫ ટન કોમવડ 
કચરો િરરરોજ ર્ેગો કરવામાં આવી 
રહ્ા છે. એમપ્રલની સરખામણીએ 
મે મમહનામાં કોમવડ કચરાનું પ્રમાણ 
બમણુ થયું છે. આ કચરાનો નાશ 
કરવા સંિર્ભે માગધાિશધાક ધોરણો 
પહેલાં જ જાહેર કરવામાં આવયા 
છે પણ નાગરરકો તરફથી આ કચરો 
રોજના કચરા સાથે મમમશ્રત કરવામાં 
આવતો હોવાથી મચંતા વયકત 
કરવામાં આવી રહી છે. 

એમપ્રલના પહેલા અઠવારડયામાં 
િિીથીઓની વધતી સંખયા સાથે જ 
કોમવડ કચરાનું પ્રમાણ બે મિવસમાં 
બમણુ થઈને ૩ ટન થયું હતું. એ 
પછી એમપ્રલના ત્ીજા અઠવારડયામાં 
એમાં હજી વધારો થઈને પ્રમાણ ૭ 
ટન સુધી પહોંચયું. મે મમહનામાં 

આ પ્રમાણ બમણા કરતા વધુ થતા 
મિવસના લગર્ગ ૧૪.૫૮ ટન 
કોમવડ કચરાનો નાશ કરવામાં 
આવી રહ્ો હોવાનું મહારાષ્ટ્ર 
પ્રિૂષણ મનયંત્ણ મંડળના મુખય 
વૈજ્ામનક અમધકારી ડોકટર અમર 
સુપાતેએ જણાવયું હતું. 

કોરોનાગ્સ્તો પરની સારવાર 
િરમમયાન મનમાધાણ થતો અને 
કવોરનટાઈ, આઈઝોલેશન કક્ષના 
બાયોમેરડકલ કચરાનો નાશ કરવા 
કેકનદ્રય પ્રિૂષણ મનયંત્ણ મંડળે 
સ્વતંત્ મનયમાવલી ૨૦ માચધાના 
જાહેર કરી હતી. એ અનુસાર 
સ્વતંત્પણે ર્સ્મીકરણ દ્ારા આ 
કચરાનો નાશ કરવામાં આવે 
છે. એના માટે રાજયમાં ૩૦ 

ઠેકાણે સુમવધા ઉપલબધ છે. જોકે 
નાગરરકોના સ્તરે આ કચરો જુિો 
નાખવામાં આવતો ન હોવાથી 
કચરાનું વગીથીકરણ કરતા કોરોનાનું 
સંક્મણ થવાનો ડર રહે છે. 
કોરોનાનો ફેલાવો રોકવા બધા માટે 
માસ્ક પહેરવું ફરમજયાત છે. વધુ 
સુરક્ષા માટે કેટલાક જણ ગલોવઝ 
વગેરે વસ્તુઓનો પણ ઉપયોગ 
કરે છે. કોરોનાગ્સ્ત ન હોય એવી 
વયકકતઓ તરફથી વપરાતા આ 
વસ્તુઓનો પણ યોગય નાશ કરવો 
જરૂરી છે. એના માટે માગધાિશધાક 
ધોરણો આ પહેલાં જ આપવામાં 
આવયા છે. જોકે આ કચરો પણ 
જુિો ર્ેગો કરવાની જરૂર હોવાનું 
અમધકારીઓ જણાવે છે. 

કચરો વીણનારાને વીમાની 
પ્રદતક્ષા : કોમવડ બાયોમેરડકલ 
કચરો વીણનારા શ્રમમકોને પણ 
અગ્ણી આરોગય કમધાચારીઓ 
જેટલું જ જોખમ છે. તેમને પણ કેનદ્ર 
સરકારની આરોગય વીમા યોજના 
અંતગધાત સંરક્ષણ મળે એવી માગણી 
બાયોમેરડકલ કચરા નાશ કેનદ્રના 
િેશના સ્તરે કામ કરતા સંગઠન 
તરફથી બે મમહનાથી કરવામાં આવી 
રહી છે. 

જોકે હજી એને કોઈ પ્રમતસાિ 
મળયો નથી એમ સંગઠનના 
પિામધકારીઓએ નોંધયું છે. લગર્ગ 
૭૫ રકલોમીટરના પરરઘ માટે એક 
બાયોમેરડકલ કચરા નાશ કેનદ્ર છે. 
આ યંત્ણા ખાનગીકરણ દ્ારા 
ચલાવવામાં આવે છે. રાજયમાં 
એની સંખયા ૩૦ છે અને િેશમાં 
૧૯૮ કેનદ્ર છે. એમાં લગર્ગ ૧૩ 
હજાર શ્રમમકો કામ કરે છે. આ 
બધાને વડાપ્રધાન ગરીબ કલયાણ 
યોજના અંતગધાત આરોગય વીમા 
સંરક્ષણ મળે એવી માગણી બે 
મમહનાથી થઈ રહી છે. 

માસક, ગલવ્ઝનો ઉપરોગ વધી જવાથી 
રાજરમાં િરરોજ 15 ્ન કોદવડ કચરો
નાગરરકો દ્ારા િૈદનક કચરા સાથે કોદવડ કચરો દમદશ્રત થતો હોવાથી દચંતા

અનર બારોમેરડકલ કચરામાં ઘ્ાડો
કોમવડ બાયોમેરડકલ કચરાનું પ્રમાણ મિવસે મિવસે વધી રહ્ું છે છતાં એની 
સાથે જ અનય બાયોમેરડકલ કચરાનું પ્રમાણ ૫૦ ટકા ઓછું થયું છે. કોરોનાપૂવધા 
સમયમાં સામાનય રીતે મિવસે લગર્ગ ૬૦ ટન બાયોમેરડકલ કચરો ર્ેગો 
થતો હતો. એમપ્રલ મમહનામાં આ પ્રમાણ ૩૯ ટન અને મે મમહનામાં ૩૧.૧૨ 
ટન જેટલું ઓછું થયું છે. કોમવડ કચરાનું પ્રમાણ હવે વધી રહ્ું છે છતાં એનો 
નાશ કરવાના કેનદ્રો પૂરતી ક્ષમતાવાળા હોવાનું અમધકારીઓએ સ્પષ્ટ કયુું હતું.

દિલહીના ્ુગલનો િત્ત્ક બાળ્કને મળવા સંઘર્ષ
ભાસ્કર વિશેષ }માનવી તસ્કરીનો મામલો હોવાથી પોલીસે તેને બાળ સુધારગૃહમાં રાખ્ો છે
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લોકડાઉન વચ્ે મિલહી કસ્થત એક 
યુગલ તેમના પુત્ને મળવા માટે 
સંઘષધા કરી રહ્ું છે. આ મામલો 
માનવી તસ્કરીનો હોવાથી પોલીસે 
તે બાળકને બાળ સુધારગૃહમાં 
રાખયો છે. 

વાલીઓનો િાવો છે કે ચાર વષધા 
પૂવભે મુંબઈથી બાળકને િતિક લીધો 
હતો, પરંતુ પોલીસ કહે છે કે આ 
મામલો કબૂતરબાજી કે માનવી 
તસ્કરીનો છે, જેમાં છ યુગલો અને 
અમુક વચેરટયાઓની ધરપકડ 
કરવામાં આવી છે. લોકડાઉન પૂવભે 
સાડાત્ણ વષધાના આ બાળકના 
વાલીઓ મિલહીથી મુંબઈ આવયા 
હતા અને રોજ બાળકને ચેમબુર 
કસ્થત બાળ સુધારગૃહમાં મળતાં 
હતાં. જોકે માચધામાં લોકડાઉન 

અમલમાં આવતાં યુગલ મિલહીમાં 
જતું રહ્ું હતું અને હવે મિવસમાં 
ફકત એક મિવસ તેમના પુત્ સાથે 
10 મમમનટ માટે મવરડયો કોલ કરી 
શકે છે. 

બાળકને િતિક લેનારા મપતા કહે 
છે, મારી 18 વષધાની પુત્ી છે અને 
મેં નવેમબર 2016માં આ બાળકને 
પવન શમાધા નામે વયકકત પાસેથી 
િતિક લીધો હતો. શમાધાએ િતિક 
લેવા માટે યોગય િસ્તાવેજી મવમધની 
ખાતરી આપી હતી અને જાનયુઆરી 
2017માં શમાધાએ બાળકના જનમનો 
િાખલો આપયો હતો, જે આખરી 
િસ્તાવેજ છે, એમ આ મપતાનું 
કહેવું છે.

2018માં શમાધાએ મારા અનય 
એક સંબંધીને પણ મિલહીમાં બાળક 
િતિક લેવડાવવામાં મિિ કરી હતી. 
જોકે જુલાઈ 2019માં અચાનક જ 

મુંબઈ ક્ાઈમ બ્ાનચના અમધકારીઓ 
મારી બહેનના ઘરે આવયા હતા 
અને મેં અનમધકૃત રીતે બાળકને 
િતિક લીધો હોવાનો િાવો કયસો 
હતો. 7 જુલાઈના હું અને શમાધા 
પાસેથી અનય બાળક િતિક લેનાર 
મારા સંબંધી મુંબઈમાં આવયા હતા 
અને ક્ાઈમ બ્ાનચે બંને બાળકનો 
કબજો લીધો હતો. જોકે અમારા 
પુત્ોને સુધારગૃહમાં મોકલી આપયા 
અને અમારી ધરપકડ કરવામાં 
આવી હતી. થોડા મમહના પછી મને 
જામીન મળયા અને હું, મારા સંબંધી 
અને આ જ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા 
અનય ચાર મુંબઈ કસ્થત વાલીઓએ 
મુંબઈ હાઈ કોટ્ટમાં અરજી કરી હતી. 
નવેમબર 2019માં કોટટે છ વાલીની 
મવશ્વસનીયતા તપાસવા જણાવયું 
હતું અને તેમને રોજ સાંજે 4 વાગયે 
સુધારગૃહમાં તેમના કહેવાતા 

બાળકોને મળવા િેવાનો આિેશ 
આપયો હતો. આને આધારે અમે 
ઓકટોબરથી 21 માચધા સુધી અમારા 
બાળકોને મળયા હતા. અમે હાઈ 
કોટ્ટમાં એફઆઈઆર રિ કરવા 
અરજી કરવા સાથે સેશનસ કોટ્ટમાં 
કાનૂની રીતે િતિક લેવા માટે પણ 
અરજી કરી છે. જોકે લોકડાઉનને 
લીધે અમે મિલહી જતા રહ્ા અને 
હવે પુત્ સાથે મિવસમાં ફકત 10 
મમમનટ મવરડયો કોલ પર વાત કરવા 
િેવાય છે.

મુંબઈ ક્ાઈમ બ્ાનચ અનુસાર 
ગયા વષભે જુલાઈમાં માનવી 
તસ્કરીનો આ મામલો પકડાયો 
હતો, જેમાં છ યુગલોને પકડી પાડાં 
હતાં. ઉપરાંત હોકસ્પટલની નસધા, 
સરોગેટ માતાઓ અને કમધાચારીઓ 
સમહત કમસેકમ નવ વચેરટયાઓ 
આ કૌર્ાંડમાં સંડોવાયેલા છે.
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મુંબઇની સરકારી હોકસ્પટલોમાં 
મૃતિેહ ગાયબ થવાની ગંર્ીર 
ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવી રહી 
છે. ગયા અઠવારડયે કેઈએમ 
હોકસ્પટલમાં ગાયબ વયકકતનો 
મૃતિેહ તેરમા મિવસે કુટુંબીઓને 
મળયો હતો. 

આ બેિરકારીની ઘટનાઓ હજુ 
ર્ુલાઈ નથી તયાં હવે મહાપામલકા 
સંચામલત ઘાટકોપરની રાજાવાડી 
હોકસ્પટલમાં પણ મૃતિેહ ગુમ 
થવાનો કેસ બહાર આવયો છે.

ઉપલબધ મામહતી અનુસાર 
મેહરાજ શેખ પર ચાકુ વડે ખૂની 
હુમલો થયો હતો. તેને 3 જૂને 
ગંર્ીર ઈજાઓ સાથે રાજાવાડી 

KEM પછી હવે રાજાવાડીમાંથી મૃતિેહ ગારબ થઈ ગરો
દતલ્કનગર પોલીસ સટેશનમાં 
એફઆઈઆર િાખલ ્કરીને 
તપાસ શરૂ

હોકસ્પટલમાં િાખલ કરાયો હતો. 
જોકે મેહરાજનું મૃતયુ થયું હતું. 
આ પછી િેવનાર પોલીસે આ 
મામલે ફરરયાિ નોંધી અને મૃતિેહ 
શબઘરમાં રાખવામાં આવયો હતો. 
પોસ્ટમોટ્ટમ બાકી રાખવામાં આવયું 
હતું. રમવવારે કોરોનાનો અહેવાલ 
મળયો હતો, મૃતિેહ ગાયબ થઈ 

ગયો હતો.
આ અંગે ર્ૂતપૂવધા સાંસિ રકરીટ 

સોમૈયાને જાણ થતાં તેમણે ગૃહ 
રાજયમંત્ી અમનલ િેશમુખને પત્ 
લખીને પગલાં લેવાની માગણી કરી 
હતી. 

આ પછી સોમવારે રાત્ે 
મતલકનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં 

હોકસ્પટલની અજ્ાત વયકકત સામે 
ગુનો િાખલ કરીને મૃતિેહ ચોક્સ 
કયાં ગયો તેની તપાસ કરવામાં 
આવી છે. આ  અગાઉ કેઇએમ 
હોકસ્પટલમાં કોમવડ -19 ના ગુમ 
થયેલા િિીથીનો રકસ્સો પ્રકાશમાં 
આવયો હતો. 

એક 67 વષીથીય િિીથીને 14 મેના 

રોજ મુંબઇની કેઈએમ હોકસ્પટલમાં 
િાખલ કરવામાં આવયો હતો, જે 
પછી રહસ્યમય રીતે િિીથી લાપતા 
થઈ ગયો હતો. પોલીસે આ અંગે 
મૃતિેહ ગુમ થયાની ફરરયાિ િાખલ 
કરીને તપાસ શરૂ કરી હતી. તેરમા 
મિવસે કુટુંબીઓને શબઘરમાંથી 
મૃતિેહ મળી આવયો હતો.
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