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તા. ૨૦ ઓ�ટોબર ૨૦૧૮ િવ�મ સંવત્ ૨૦૭૪ આસો સુદ – ૧૧ શિનવાર

News of Saturday, 20th October 2018

અમૃતસર : ડ� ાઇવર ેટ�ેનને રોકવાનો પૂરતો �યાસ કય� : ના ટળી શકી દુઘ�ટના
ડ� ાઇવર ેહોન� માય� હતો પરંતુ આતશબા�ના અવાજમાં અવાજ સાંભળી નહોતો શકાયો

ચંડીગઢ તા. ૨૦ : અમૃતસરમાં જ ેસમયે ટ�ેન અક�માત સ��યો હતો, તે સમયે જોડા ફાટક ન�ક પાટા પર ઉભા રહીને લોકો રાવણ દહન
જોઇ ર�ા હતા. આ ઘટના ઘટી �યાર ે અંધા� હતું. જયાર ે રાવણ દહન થયું �યારબાદ ચારબેાજુ ધુમાડો છવાઈ ગયો હતો અને
આતશબા� થઇ રહી હતી. આ દરિમયાન જ �યાંથી ટ�ેન પસાર થઈ હતી. �યાર ેહવે �� એ ઉભો થાય છે કે, આખર ેલોકોની મોટી ભીડ
ટ�ેનના ડ� ાઇવરને દેખાઈ કેમ નહી?ં

મીિડયા િરપોટ�સ અનુસાર ડ� ાઇવર ેજણા�યું કે રાવણ દહનના કારણે આસપાસ ખુબ જ ધુમાડો હતો અને ઘટના�થળે પણ અંધા� હતું.
તેથી કંઈ જ �પ� જોઈ શકાતુ નહતુ. બી� તરફ રલે અિધકારીઓએ પણ જણા�યું કે ધુમાડાના કારણે ટ�ેનનો ડ� ાઈવર જોઈ શકે તેમ
નહતો. આ ઉપરાંત અહી ંવળાંક પણ હતો. જોકે અ�યાર સુધી ડ� ાઈવરની ઓળખ બહાર પાડવામાં આવી નથી અને રલેવે અિધકારીઓ
તેની પુછપરછ કરી ર�ા છે.

બી� બાજુ રલેવેએ જણા�યું કે, રાવણ દહન જોવા માટે લોકોનું રલેવે ટ�ેક પર આવવું એ '�પ� રીતે અિત�મણનો મુ�ો' છે અને આ
કાય��મને પણ રલેવે �ારા કોઈ જ મજૂંરી નહોતી આપવામાં આવી. અમૃતસર �સાશન પર આ દુઘ�ટનાની જવાબદારી નાંખતા સ�ાવાર
સૂ�ોએ જણા�યું કે �થાિનક અિધકારીઓને દશેરા કાય��મની �ણકારી હતી અને આ કાય��મમાં નવજોત િસંહ િસ�ુના પ�ીએ પણ
ભાગ લીધો હતો.

રવેલે બોડ�ના ચેરમેન અ�ની લોહાનીએ જણા�યું કે આખર ેપુરા �યાસ બાદ પણ કેમ આ દુઘ�ટના ટાળી ના શકાઈ. લોહાનીએ જણા�યું
કે, ટ�ેક પર લોકો નજર ેપડતા ડ� ાઈવર ેદુઘ�ટના ટાળવાનો �યાસ કય� હતો. ડ� ાઈવર ેટ�ેનની �પીડ ૯૦ િકમી/�િત કલાકની ઝડપથી ઘટાડીને
૬૫ કરી દીધી હતી. પરંતુ આટલી ઝડપે આવી રહેલી ટ�ેનને ઉભી રાખવા માટે લગભગ ૬૨૫ મીટરનું અંતર હોવું જ�રી હોય છે. એટલે
ટ�ેન ઉભી ના રહી શકી અને ૬૦થી વધાર ેલોકોના મોત થયા. આશંકા જણાવાઇ રહી છે કે ટ�ેનની જો ઇમરજ�સી �ેક લગાવવામાં
આવતી તો આખી ટ�ેન જ પલટી શકતી હતી. જો આમ થયું હોત દુઘ�ટનામાં મૃ�યુઆંક પણ વધુ હોત.

લોહાનીએ જણા�યું કે ડ� ાઈવર ેહોન� માય� હતો. પરંતુ આતશબા�ના અવાજમાં અવાજ સાંભળી નહોતો શકાયો. તેમણે એમ પણ
જણા�યું કે, લેવલ �ોિસંગ ઘટના�થળેથી દુર હતું. તેવામાં �યાં બેઠલા અિધકારી ઇ�છે તો પણ કંઈ જ કરી શકે તેમ નહોતા.

જોકે કો�ંેસના નેતા નવજોિત િસંહ િસ�ુએ દાવો કય� છે કે, ટ�ેનના ડ� ાઈવર ેહોન� નહોતો વગા�યો. તેને લઇને ઉ�્।ર રલેવેના મુ�ય
જનસંપક�  અિધકારીએ જણા�યું કે, રાવણનું પુતળું ઘટના�થળથી ૭૦-૮૦ મીટર દુર સળગાવવામાં આ�યું હતું. અને પુતળુ સળગીને પ�યું
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તો લોકો રલેવે ટ�ેક તરફ દો�યા હતા.(૨૧.૨૧)

(3:48 pm IST)


