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ટ્રાફિક અવેરનસે
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દોઢ વર્ષથી ફરાર કસાઈ 
અંતે ઝડપાયો
અમદાવાદ: પશઓુની ગેરકરાયદે 
કતલ કરવરાનરા ખેડરા નજલ્લરાનરા 
ગુનરામરંા દોઢ વર્્ય ી િરરાર એક 
કસરાઈન ેઅમદરાવરાદ ક્રરાઈમ બ્રાનિે 
ઝડપી પરાડ્ો છે. ક્રરાઈમ બ્રાનિ 
પી.આઈ સરાનહલ ટંડેલ અન ેસકવોડનરા 
પી.એસ.આઈ એ.પી િૌરરી અને 
જે.એન િરાવડરાની પટે્ોનલંગમરંા હતી 
તયરાર ેબરાતમીનરા આરરાર ેપોલીસે 
કિીલ ઉિ્ક કનપલ જમરાલદુ્ીન કુરશેી 
(ઉં.૩૮, રહે. મીરસરાહેબની મોહલત, 
નમરઝરાપરુ)ન ેપકડી પરાડ્ો હતો. 
કિીલની પછૂપરછ દરનમયરાન તણેે 
ખેડરામરંા વોનટેડ હોવરાની કબૂલરાત કરી 
હતી. પોલીસનું કહેવું છે કે, કિીલ 
અગરાઉ અસલરાલી અન ેશરાહપરુ 
પોલીસ સટેશનમરંા પણ ગેરકરાયદે 
કતલનરા ગુનરામરંા પકડરાઈ િકૂયો છે. 
તણેે પરંાિ વર્ય અગરાઉ સંબંરીઓ સરા્ે 
મળીન ેએક પરાડોશીની હતયરા પણ 
કરી હતી. 

બયયૂટી પાર્ષરમાંથી ચોર 
ચણિયા ચોળી રઇ ગયા
અમદાવાદ: સોલરા સરાયનસ નસટી રોડ 
પરનરા શ્ીજી બંગલોઝમરંા રહેતી નહરવરા 
સુરશેભરાઇ પટેલ સરાયનસ નસટી રોડ 
પરનરા સમેદ રસેીડેનસીનરા ગ્રાઉનડ 
િલોર પર પોતરાનું નહરવરા બયટૂી પરાલ્યર 
િલરાવ ેછે. દરનમયરાન ગત રોજ તમેનરા 
બયટૂી પરાલ્યરનું તરાળંુ તોડી કોઇ િોર 
બયટૂી પરાલ્યરમરંા્ી ડે્રસ અન ેિનણયરા 
િોળી ત્રા છૂટક કરાપડ સનહત 
રૂનપયરા ૧.૩૯ લરાખનો મુદ્રા મરાલ િોરી 
ગયરા હતરા. જે અંગે નહરવરાએ સોલરા 
પોલીસ મ્કે િફરયરાદ નોંરરાવતરંા PSI 
એિ. કે.શ્ીમરાળીએ તપરાસ આદરી છે.  

સફરપ્ોફીટાવરની 
ઓફફસમાં ચોરી 
અમદાવાદ: આનંદનગર સીમરા 
હોલ પરાછળનરા ઇશરાન-૧મરંા રહેતરા 
સંજયભરાઇ મુકંુદરરાય મરંાડનલયરાએ 
આનંદનગર પોલીસ મ્કમરંા િફરયરાદ 
નોંરરાવી છે. કે તમેની આનંદનગર 
કોપપોરટે રોડ પરનરા સિલ 
પ્ોિીટરાવરનરા િો્રા મરાળે ઓફિસ 
છે. દરનમયરાન ગત રોજ િોર ટૂકડી 
ઓફિસનું તરાળંુ તોડી ઓફિસમરંા્ી 
મોબરાઇલ અન ેકોમ્પયટૂર ત્રા 
આઇપડે મળી કુલ રૂનપયરા ૧.૩૨ 
લરાખની મતરા િોરી ગઇ  છે. જેમની 
િફરયરાદન ેઆરરાર ેપોલીસ સબ 
ઇનસપકેટર  વી.એન.િૌરરીએ વરુ 
તપરાસ આરભંી છે. 
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 વર્ષ 2011ના જુનાગઢ 
એચઆઇવી કાંડ મામલે 
સીબીઆઇએ તપાસ કરી 
સપે. કોર્ટમાં કેસ ન બનતો 
હોવાનો મુદ્ો રાંકી 
કલોઝર રરપોર્ટ રજૂ 
કર્યો હતો. જો કે, 
સપે. સીબીઆઇ 
કોરટે એજનસીની 
તપાસથી અસંતુષર 
થઇને ૬૦ દિવસમાં 
વધુ તપાસ કરીને રરપોર્ટ રજૂ 
કરવા આિેશ કર્યો છે. આ સાથે 
જ કોરટે ચુકાિામાં રાંકર્ું હતું કે, 
િેશની સવયોચ્ચ સીબીઆઇને 
તપાસ સોંપાઈ છતાં ઝીણવરભરી 
તપાસ કરી નથી, અપૂરતી 

તપાસ છે, જેથી વધુ તપાસ થવી 
જ જોઇએ. ઉલલેખનીર્ છે કે, 
સીબીઆઇ દ્ારા રજૂ કરાર્લો 
રરપોર્ટ ભાજપના એમએલએ 
મહનેદ્ર મશરૂના િબાણ હેઠળ 

તૈર્ાર કરાર્ો હોવાનો આક્ેપ 
ફરરર્ાિી તરફે કરાર્ો 

હતો. 
વર્ષ 2011માં 

જુ ન ા ગ ઢ મ ા ં 
એ ચ આ ઇ વ ી 
અસરગ્રસત લોહી 

બાળકોને ચઢાવતા 28 
બાળકો એચઆઇવીનો ભોગ 

બનર્ા ંહતાં. જેમાંથી પહલેાં પાંચ 
અને પછી ત્રણ એમ કુલ આઠ 
બાળકના મૃતર્ુ થઇ ચૂકર્ા છે. 
આ કેસમાં હાઇકોરટે સીબીઆઇને 
તપાસ સોંપી હતી. જેમાં તપાસ 

કરી સીબીઆઇએ કલોઝર રરપોર્ટ 
સપેદશર્લ સીબીઆઇ કોર્ટમાં રજૂ 
કર્યો હતો. જેની સામે ફરરર્ાિી 

તરફે એડવોકેર પરેશ વાઘેલા 
અને અરદવિં વાદણર્ાએ પ્ોરેસર 
અરજી િાખલી કરી એવી રજૂઆત 

કરી હતી કે, જર્ારે 28 બાળકોને 
એચઆઇવીનું ઇનફકેશન થરુ્ ંહોર્ 
અને આઠ બાળકનાં મૃતર્ુ થઇ ગર્ા 

હોર્ તર્ારે કલોઝર રરપોર્ટ અર્ોગર્ 
છે. િેશની સૌથી દવશ્વસનીર્ 
એજનસી આ પ્કારે તપાસ કરી 
કકલનચીર આપે તો નર્ાર્ની 
અપેક્ા કોની પાસે રાખી શકાર્. 
બેિરકારી છે તો ગુનો તો બને જ 
છે, બલડ બેનક દસદવલ હોકસપરલની 
ગાડી સદહતના સાધનો ગેરકાર્િે 
વાપરતી હોવાનો પણ ખુલાસો થર્ો 
છે અને હાઇકોરટે પણ કસૂરવારો 
સામે પગલાં ભરવા સાથે તપાસ 
સોંપી હતી. 

H.I.V. રોગનાં દશકાર બાળકો 
કર્ારેર્ સવયોિર્ બલડ બેનક દસવાર્ 
અનર્ કોઇ સથાને બલડ મારે ગર્ા 
નથી, તો આ ઘરનામાં બલડ 
બેનક શા મારે જવાબિાર નથી? 
C.B.I. તપાસ અનુસાર જો 
આરોપીઓ જવાબિાર નથી તો 

બાળકોને એચઆઇવી રોગ લાગુ 
કઈ રીતે પડ્ો? જો સવયોિર્ બલડ 
બેનકની જવાબિાર વર્કકતઓ આ 
મામલામાં જવાબિાર નથી તો 
તેમણે લેબોરેરરીનાં બોડ્ટ શા મારે 
ઉતારી લીધા છે? લોહીની ચકાસણી 
કરવાની જવાબિારી બલડ બેનકની 
છે.  છતાં બલડ બેનક શા મારે 
જવાબિાર નથી? જેથી આ રરપોર્ટ 
રિ કરી વધુ તપાસનો આિેશ 
આપવો જોઇએ.  તપાસમાં ક્દત 
રહી હોવા અંગે ફરરર્ાિ પક્ની આ 
રજૂઆત બાિ કોરટે સીબીઆઇને વધ ુ
તપાસ કરવા આિેશ કર્યો હતો અને 
ચુકાિાની નકલ તપાસ અદધકારીને 
મોકલી આપવા પણ દનિદેશ આપર્ો 
છે. કોરટે ૬૦ દિવસમાં તપાસનો 
રરપોર્ટ રજૂ કરવા મારે સીબીઆઈને 
આિેશ આપર્ો છે. 

સ્.ે કોટટે સીબીઆઇની ઝરાટકણી કરાઢી: તપાસ સોંપાઈ છતાં ઝીણવટભરી તપાસ કરી નથી, 60 દદવસમાં ડરપોટ્ટ રજૂ કરવા આદશે

જુનરાગઢ HIVકરાં્ડ: CBI ત્રાસથી કોટ્ટ અસંતુષટ
કોટટે ચકુાદામાં કયા-કયા 
મદુ્ા ટાંકયા?
�ે્લનેસનમયરાગ્સત ત્રણ બરાળકોએ 

નસનવલ હોસસપટલ જુનરાગઢ 
નસવરાય કયરંાય સરારવરાર લીરી 
ન હતી કે બલડ િઢરાવયુ ંન હતુ ં
તવેો સીબીઆઇનો ફરપોટ્ટ છે. તો 
એિઆઇવીનો િપે કયરંા લરાગયો?
�એિઆઇવીગ્સત બલડ બરાળકોને 

િઢરાવવરામરંા આવયું તો બલડ 
બેનકની કેમ જવરાબદરારી નક્ી ન 
ર્ાય? બલડ બેનકની જવરાબદરારી 

નક્ી કરવરા કેમ તપરાસ ન ્ ઇ? 
�બલડ ડોનરનરા િોમ્યમરંા પણ અરરૂી 

નવગતો હોવરાનું ખૂલ્યુ ંછે તો તવેી 
બેદરકરારી મરાટે કોણ જવરાબદરાર? 
�ટેસટ ્ યલેું અન ેટેસટ વગરનું બલડ 

એક જ જગયરાએ રરાખવરામરંા આવતું 
હતું ત ેકોની જવરાબદરારી? 
�કુલ ૧૨૨૭ બલડ ડોનસ્યમરં્ા ી 

સીબીઆઇએ ૫૨૯ની જ 
તપરાસ કરી તો અનયની તપરાસ 
કેમ નહી?ં 
�બરાળકોન ેનસનવલમરંા 

જ બલડ િઢરાવવરામરંા 
આવતું હતું. તઓેન ે્ યલેરા 
એિઆઇવી બરાબત ેઆરોપીઓ 
જવરાબદરાર ન ી્ તો જવરાબદરાર 
કોણ છે ત ેબરાબત ેતપરાસ 
કેમ નહી?ં
�સીબીઆઇ જણરાવ ેછે કે, 

બેદરકરારી છે પરતં ુઇરરાદો ન 
હતો, આરોપીઓની બેદરકરારી 
ન ી્ તો બનરાવ કેવી રીત ેબનયો?
�આરોપીઓની બેદરકરારી ન ી્ તો 

કોની બેદરકરારી છે? 

ધારાસભયના 
દબાિમાં CBIએ 
તપાસ કયા્ષનો 

આક્પે
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 દમદનસટ્ી ઑફ હ્મુન રરસોસ્ષ 
ડેવલપમનેરની ગલોબલ ઇદનદશર્રેરવ 
ઑફ એકેડેદમક નરેવક્ક (GIAN) દનદમતે્ 
આઈઆઈરી ગાંધીનગર ખાત ેએચઆરડી 
મંત્રી સમૃદત ઇરાની ઉપકસથત રહ્ા હતા. 
આ પ્ોગ્રામન ે કારણ ે દવદવધ શૈક્દણક 
સંસથાના દવદ્ાથીથીઓ એકબીજા સાથે 
નરેવરકિંગ કરી શકશે તવેી આશા તમેણે 
વર્કત કરી હતી. આઈઆઈરી ઉપરાંત 
અનકે સરકારી સંસથાઓન ેપણ GIANના 
માધર્મથી આંતરરાષટ્ીર્ ફેકલરી પાસેથી 
શીખવાની તક મળશે. 

આ પ્સંગ ે સમૃદત ઇરાનીએ થ્ીડી 
રડદજરાઈઝશેન અન ે કલચરલ હેરરરેજ 
તથા ઓથયોપરેડક બાર્ોદમકેદનકસ વગરેે 
૧૦ દિવસના ગાળાના કોસ્ષની ઘોરણા 
કરી હતી. GIAN દ્ારા આવા ૨૦૧ 
બીજા કોસ્ષ એપ્વુ કરવામાં આવર્ા છે. આ 
પ્ોગ્રામમાં આ વરદે ૫૦૦ અન ેઆવનારા 
વરયોમાં ૧૦૦૦થી વધ ુ આંતરરાષટ્ીર્ 
ફેકલરી  લેકચર લેશે અન ે તનેા મારે 
દમદનસટ્ી દ્ારા ~૩૫ કરોડનું ફંડ ફાળવાર્ું 
છે. િેશની ૫૦૦થી વધ ુ શૈક્દણક 
સંસથાઓ GIANનો ભાગ બનશે.

સરકારી સંસથાઓને 
આંતરરાષ્ટ્ીય ફેકલટીના 
જ્ાનનો રાભ મળશે
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 ગજુરાત રુ્દનવદસ્ષરી દ્ારા 
આગામી તા.૫મીથી શરૂ થનારી 
દવદવધ દવદ્ાશાખાઓની પરીક્ાની 
તમામ તરૈ્ારીઓ કરી િેવામાં આવી 
છે. આ વખત ેદવદ્ાથીથીઓ જ ેકોલેજમાં 
અભર્ાસ કરતાં હોર્ તમેાં જ બેઠક 
વર્વસથા ગોઠવવાના બિલે અલગ 
કોલેજમાં બેઠક વર્વસથા ગોઠવવામાં 
આવી છે. આ પ્કારના દનણ્ષર્ના 
કારણ ે તમામ કોલેજના વહીવરી 
કમ્ષચારીઓમાં હાલ ભાર ેઉતસાહ જોવા 
મળી રહ્ો છે. 

વહીવરી કમ્ષચારીઓ કહે છે અમારી 
કોલેજમાં અભર્ાસ કરતાં દવદ્ાથીથીઓ 
ગરેરીદત કરતાં હોર્ તો અમ ે તમેને 
અરકાવી પણ શકતા નથી. પરતંુ 
નવી પધધદતના કારણ ે આ પ્કારની 
મશુકેલીમાંથી છૂરકારો મળશે. નવી 
બેઠક વર્વસથાના કારણ ે પરીક્ામાં 
ગરેરીદતઓ ઘરવાની અપકે્ા છે. 

પરીક્ા બેઠક વયવસથા 
બદરાતાં વહીવટી 
કમ્ષચારીઓને રાહત

એઈડસ કંટ્ો્લ સોસાયટીના સવવે મુજ્બ 15થી 49 વર્ષની વયકકતઓમાં એઈડસનું પ્રમાણ વધારે વર્ડ્ટ એઈડસ ્ેડ
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 અસલામત જાતીર્ સંબંધ, 
જંતમુકુત કર્ા્ષ વગર સોર્-સીરીનજ 
જવેા હાકસપરલના સાધનોનો ઉપર્ોગ, 
અસલામત લોહી ચઢાવવું તમેજ 
એચ.આઈ.વી. ગ્રસત માતાથી બાળકનો 
જનમ થવો આ ચાર કારણથી વર્કકતન ે
એઈડસ વાર્રસ લાગ ુપડવાની શકર્તા 
હોર્ છે. પહેલી રડસેમબર વલડ્ટ એઈડસ 
દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ ે છે. 
ગજુરાત સરેર એઈડસ કંટ્ોલ સોસાર્રી 
દ્ારા િર વરદે રાજર્માં સવદે હાથ ધરાતો 
હોર્ છે, જમેાં આ વરદે ૨૦૧૩-૧૪ના 
આંકડાં જાહેર કરવામાં આવર્ા હતાં. 
આંકડાં મજુબ રાજર્માં એચઆઈવી 
પોદઝરરવ ૧૧૨૮૨ વર્કકત ઉમરેાર્ા 
હોવાનું ધર્ાનમાં આવર્ું છે. 

ગજુરાતમાં પરુૂર કરતા સત્રીઓમાં 
HIVનું પ્માણ વધ ુ જોવા મળર્ું છે. 
એક અંિાજ મજુબ રાજર્માં િર ૧૦૦ 

પરુૂરે ૦.૩૮ રકા અન ેિર ૧૦૦ સત્રીએ 
૦.૨૯ રકાન ેHIV પોદઝરરવ હોવાનો 
ધર્ાન પર આવર્ું છે. ખાસ કરીન ેઆ 
પ્માણ ૧૫થી ૪૯ વર્ષ વચે્ચની ઉંમરની 
વર્કકતઓમાં જોવા મળર્ુ ંહતું.

ડૉકરરોના જણાવર્ા પ્માણ ેગજુરાત 
રાજર્ ઈનડકસટ્ર્લ સરેર હોવાથી અહીં 
માઈગ્રરે થનારા વર્કકતઓની સંખર્ા 

વધ ુજોવા મળે છે. ઘર-પરરવારથી િૂર 
રહેતી વર્કકતઓની એકલતા HIV 
વાર્રસન ે વગે આપનાર મહતવનુ ં
કારણ છે. આ ઉપરાંત સેકસ વક્કર, 
મને રૂ મને સેકસ, ડ્રગ રુ્ઝસ્ષ, ટ્ાનસ 
જનેડર અન ેલોંગ રડસરનસ ટ્ક ડાઈવસ્ષના 
કારણ ે પણ HIVના િિીથીઓ વધતા 
હોવાનું સવદેમાં ધર્ાનમાં આવર્ુ ં છે. 

ગજુરાતમાં HIV ઈફેકરેડ દજલલાઓમાં 
અમિાવાિ, આણંિ, બનાસકાંઠા, 
ભરૂચ, કચછ, પોરબંિર, સુરનેદ્રનગર, 
સુરત, ભાવનગર, પંચમહાલ, તાપી, 
વડોિરા અન ેવલસાડ મોખર ેછે.

ડૉ. દહમાંશુ પરમાર ે કહંુ્ હતું કે, 
એઈડસ ધરાવતી વર્કકતની દિન-
પ્દતદિન રોગપ્દતકારક શકકત 
ઘરતી જતી હોવાથી તમેન ે TB 
(ટુ્બરકર્લુોદસસ) થવાની શકર્તા 
મહત્મ રહેતી હોર્ છે. ગજુરાતમાં વર્ષ 
૧૯૮૬માં પ્થમ એઈડસ પોદઝરરવ િિીથી 
નોંધાર્ો હતો. એચઆઈવી પોદઝરરવ 
વર્કકતઓની સંખર્ાના મામલે સમગ્ર 
િેશમાં રોપ પર તાદમલનાડુ, મહારાષટ્, 
આંધ્રપ્િશે, કણા્ષરક, મદણપરુ અને 
નાગાલેનડનો સમાવશે થાર્ છે. 

એઈડસના પ્સારન ે અરકાવવાના 
હેતથુી ૧૯૯૨માં સરેર એઈડસ સેલ 
(SAC) તરૈ્ાર થર્ા બાિ કેરલાક અંશે 
તનેા પર કંટ્ોલ આવર્ો છે. જો કે લોકોમાં 
જાગૃદતનો અભાવ અન ે હોકસપરલોના 
સાધનોની જાળવણીમાં બેિરકારીના 
કારણ ેએઈડસનું પ્માણ વધી રહંુ્ છે. 
એઈડસન ેઅરકાવવા વર્ાપક જાગૃદત એ 
સૌથી મોરંુ હદથર્ાર છે.

આ વર્ષે રાજ્યમાં 11282 HIV પોઝિટિવ ઉમરેા્યા
n અમદરાવરાદ, આણંદ, ભરૂિ, 

સુરત, વડોદરરા, વસલરાડ, 
કચછ, તરાપી, ભરાવનગર 
નજલ્લરામરંા HIVની અસર વરુ

ગુજરરાતમરંા વધી 
રહેલરા દદીદીઓનરા 
આંક્ડરંા
વર્ષ નવા HIV દદીદી
2009-10 15141

2010-11 13820

2011-12 13243

2012-13 10947

2013-14 11282

HIV અંગ ેરોકોમાં ફેરાયરેી ગેરમાનયતા
હરા્ નમલરાવવરા્ી, HIV ગ્સત વયસકત સરા્ે જમવરા્ી, હવરા દ્રારરા અ્વરા 
્ંુકવરા કે છીકંવરા્ી, ખોરરાક અ્વરા પરાણી દ્રારરા, પરસેવો અન ેઆંસુ દ્રારરા, 
િપેગ્સત વયસકતન ેસપશ્ય કરવરા્ી કે તને ેઆનલંગન આપવરા્ી, િપેગ્સત 
વયસકત સરા્ ેરહેવરા્ી વગેર ેજેવી લોકોમરંા એિઆઈવી દદીદી મરાટેની ખૂબ મોટી 
ગેરમરાનયતરા છે
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 ગજૂરાત દવદ્ાપીઠનો ૬૨મો 
પિવીિાન સમારભં આવતીકાલે 
મંગળવાર ે ર્ોજાશે. આ પિવીિાન 
સમારભંમાં ૨૫ વર્ષ પછી ફરી એકવાર 
ભારતના રાષટ્પદત શ્ી પ્ણવ મખુજી્ટ 
મખુર્ મહેમાન તરીકે ઉપકસથત રહીને 
દવદ્ાથીથીઓન ે દિક્ાંત પ્વચન આપશે. 
આ પિવીિાન સમારભંમાં દવદ્ાપીઠના 
કુલપદત તરીકે નવદનર્કુત ડો.ઇલાબેન 
ભટ્ટ પહેલી વખત અધર્ક્પિ સંભાળશે. 
પિવીિાન સમારભંન ે લઇન ે સોમવારે 
રાતથી જ સુરક્ાિળોએ દવદ્ાપીઠનો 
કબજો સંભાળી લીધો હતો. કેમપસમાં 
રહેતા કમ્ષચારીઓન ે પણ ખાસ 
આઇ.કાડ્ટ ઇસર્ ુકરવામાં આવર્ા હતા. 

દવદ્ાપીઠના સથાપનાદિન દનદમત્ે 
૧૮મી ઓકરોબર ેપિવીિાન સમારભંનું 
આર્ોજન કરવામાં આવતું હોર્ છે. 
પરતં ુપિવીિાનમાં મખુર્ મહેમાન તરીકે 

ઉપકસથત રહેવા મારે રાષટ્પદતન ેઆ 
તારીખે સમર્ ન હોવાથી તમેન ેઅનકુુળ 
આવ ેત ેપ્માણ ે૧લી રડસેમબર ેપિવીિાન 
સમારભં ર્ોજવાનું નક્ી કરાર્ું હતું.  

પ્ોરોકલ પ્માણે રાષટ્પદત માત્ર 
પિવીિાન સમારંભમાં જ હાજરી 
આપશે. કેમપસમાં અનર્ કોઇ જગર્ા કે 
સથળની મલુાકાત લેશે નહીં.  પિવીિાન 
સમારંભનો સમર્ સવારે ૧૦-૩૦ 
કલાકનો રાખવામાં આવર્ો છે. આ 
પિવીિાનમાં કુલ ૯૦૫ દવદ્ાથીથીઓને 
રડગ્રી એનાર્ત કરવામાં આવશે. ૫૮ 
દવદ્ાથીથીઓન ે મડેલ એનાર્ત કરાશે. 

જમેાં ૮ ગોલડ મડેલ, એક દસલવર અને 
૪૮ બ્ોનજ મડેલનો સમાવશે થાર્ 
છે. એક દવદ્ાથીથીન ે રોકડ ઇનામ પણ 
એનાર્ત કરવામાં આવશે. દવદ્ાપીઠમાં 
ભૂતકાળમાં ૧૯૮૬મા ં ભારતના 
રાષટ્પદત જ્ાની ઝલૈદસંઘ અન ે૧૯૯૩માં 
શંકરિર્ાળ શમા્ષ મખુર્ મહેમાન તરીકે 
પિવીિાન સમારભંમાં ઉપકસથત રહી 
ચકૂર્ા છે. 

સૂત્રો કહે છે રાષટ્પદત અંિાજ ે૭૫ 
દમદનરનું રોકાણ દવદ્ાપીઠમાં કરશે 
પરતં ુ આ િરદમર્ાન તઓે પાણી કે 
અનર્ કોઇ ખાદ્પિાથ્ષ પણ ગ્રહણ કરશે 
નહીં. સામાનર્ રીત ેદવદ્ાપીઠમાં દિક્ાંત 
પ્વચન મારે આવતાં મહાનુભાવો 
પિવીિાન સમારભં પહેલા ટ્સરીમંડળ 
સાથ ે વાતા્ષલાપ અન ે પરરચર્ કરતાં 
હોર્ છે. પરતં ુ રાષટ્પદત દ્ારા આવી 
કોઇ ફોમા્ષદલરી કરવામાં નહીં આવ.ે આ 
ઉપરાંત કેમસમાં આવલેા કોઇ સથળની 
મલુાકાત પણ લેવામાં આવશે નહીં. 

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના પદિીદાન સમારંભમાં 
આજે રાષ્ટ્રપવત વદકાંત પ્રિચન આપશે
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  રાજર્ સરકાર દ્ારા 
ઉદ્ોગોન ે ઉત્જેન આપવા મારે 
બનાવારે્લા સપદેશર્લ ઇકોનોદમક 
ઝોનનો (સેઝ) કાર્િો ગરેબંધારણીર્ 
હોવોનો મદુ્ો ઉપકસથત કરતી 
દપરરશન ગજુરાત હાઇકોર્ટમાં કરાઈ 
છે. આ બાબત ે પ્ાથદમક સુનાવણી 
બાિ એકકરિંગ ચીફ જકસરસ જરં્ત 
પરેલ અન ેજકસરસ દવપલુ પંચોલીની 
ખંડપીઠે કેનદ્ર સરકારના ઉદ્ોગ 
મંત્રાલર્ન ેઆ બાબત ે તમેનું વલણ 
સપષર કરવા મારે આિશે કરીને 
આગામી તા. 14 રડસેમબર ેસુનાવણી 
રાખી હતી. જો આ બાબત ે કોઇ 
પ્દતકૂળ ચકુાિો આવશે તો કચછના 
મુદં્રામાં આવલેા સેઝન ેઅસર થશે. 

કેસની દવગત મજુબ કચછના શકબબર 
ખલીફાએ એક દપરરશન કરીન ેરાજર્ 
સરકાર દ્ારા વર્ષ 2004માં બનાવાર્લેા 
સેઝ એકરન ે પડકાર આપર્ો હતો. 
તમેાં રજઆૂત કરાઇ હતી કે, સરકારે 
રાજર્માં ઉદ્ોગોન ેઇજન આપવા મારે 
અન ે ઉત્જેન આપવા મારે દવદવધ 
જગર્ાએ સેઝ ઉભા થઇ શકે ત ેમારે 

આ એકર બનાવીન ે તનેો 2004થી 
અમલ શરૂ કરી િીધો હતો.તર્ારબાિ 
કેનદ્ર સરકાર ેપણ પોતાની રીત ે2005માં 
સેઝ એકર બનાવર્ો હતો અન ેતનેો 
2006થી અમલ કર્યો હતો. અરજિાર 
વતી એડવોકેર હાશીમ કુરેશીએ 
રજઆૂત કરી હતી કે, સેઝ એકર 
બે હોઇ શકે નહી. રાજર્ સરકારનો 
એકર કેનદ્ર સરકારના એકરની સાથે 
સંઘર્ષમાં આવ ેછે. આથી બંધારણ 
અન ેપ્સથાદપત કાર્િાના દસધધાંતો 
મજુબ જર્ાર ેકેનદ્ર સરકારનો કાર્િો 
અમલમાં આવર્ો છે તર્ાર ે રાજર્ 
સરકાર પોતાના કાર્િાનો અમલ 
કરી શકે નહી. આથી રાજર્ના સેઝ 
એકરન ેગરેબંધારણીર્ સાદબત થતો 
હોવાથી તને ેરદ્ કરવો જોઇએ અને 
કેનદ્ર સરકારનો કાર્િો અમલમાં 
આવવો જોઇએ. આ દપરરશનની 

પ્ાથદમક સુનાવણી બાિ હવ ે 14 
રડસેમબર ેવધ ુ સુનાવણી હાથ ધરાશે. 
તર્ાર ેઆ કેસનો ચકુાિો શંુ આવશે તનેા 
ઉપર ઉદ્ોગ જગતની નજર રહેશે. 
કારણ કે રાજર્ની મોરી કંપનીઓએ 
સેઝ તરૈ્ાર કર્ા્ષ છે અન ેતમેાં અનકે 
રાષટ્ીર્ અન ેઆંતરરાષટ્ીર્ કંપનીઓએ 
પોતાના એકમો ઉભા કર્ા્ષ છે અને 
ઉતપાિનની કામગીરી શરૂ કરી િીધી 
છે. જર્ાર ેરાજર્માં કાર્િો લાગ ુકરાર્ો 
તર્ાર ેપચાસ સેઝની તરૈ્ારીઓ બતાવાઇ 
હતી પરતં ુ2014ના એક અહેવાલના 
આધાર ેપંિર સેઝ કાર્્ષરત છે.

સરકાર દ્ારા બનાિાયલેો સેઝ  એક્ટ 
ગેરબંધારણીય, હાઇકો્ટ્ટમાં વપટ્ટશન


