અરાઉન્ડ ધ િસટી

સ્.પે કોર્ટે સીબીઆઇની ઝાટકણી કાઢી: તપાસ સોંપાઈ છતાં ઝીણવટભરી તપાસ કરી નથી, 60 દિવસમાં રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ

જુનાગઢ HIVકાંડ: CBI તપાસથી કોર્ટ અસંતુષ્ટ

દોઢ વર્ષથી ફરાર કસાઈ
અંતે ઝડપાયો

અમદાવાદ: પશુઓની ગેરકાયદે
કતલ કરવાના ખેડા જિલ્લાના
ગુનામાં દોઢ વર્ષથી ફરાર એક
કસાઈને અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે
ઝડપી પાડ્યો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
પી.આઈ સાહિલ ટંડેલ અને સ્કવોડના
પી.એસ.આઈ એ.પી ચૌધરી અને
જે.એન ચાવડાની પેટ્રોલિંગમાં હતી
ત્યારે બાતમીના આધારે પોલીસે
કફીલ ઉર્ફ કપિલ જમાલુદ્દીન કુરશ
ે ી
(ઉં.૩૮, રહે. મીરસાહેબની મોહલત,
મિરઝાપુર)ને પકડી પાડ્યો હતો.
કફીલની પૂછપરછ દરમિયાન તેણે
ખેડામાં વોન્ટેડ હોવાની કબૂલાત કરી
હતી. પોલીસનું કહેવંુ છે કે, કફીલ
અગાઉ અસલાલી અને શાહપુર
પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ગેરકાયદે
કતલના ગુનામાં પકડાઈ ચૂક્યો છે.
તેણે પાંચ વર્ષ અગાઉ સંબધં ીઓ સાથે
મળીને એક પાડોશીની હત્યા પણ
કરી હતી.
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વર્ષ 2011ના જુનાગઢ
એચઆઇવી
કાંડ
મામલે
સીબીઆઇએ
તપાસ
કરી
સ્પે. કોર્ટમાં કેસ ન બનતો
હોવાનો મુદ્દો ટાંકી
ક્લોઝર રિપોર્ટ રજૂ
કર્યો હતો. જો કે,
સ્પે.
સીબીઆઇ
કોર્ટે
એજન્સીની
તપાસથી અસંતુષ્ટ
થઇને ૬૦ દિવસમાં
વધુ તપાસ કરીને રિપોર્ટ રજૂ
કરવા આદેશ કર્યો છે. આ સાથે
જ કોર્ટે ચુકાદામાં ટાંક્યું હતું કે,
દેશની સર્વોચ્ચ સીબીઆઇને
તપાસ સોંપાઈ છતાં ઝીણવટભરી
તપાસ કરી નથી, અપૂરતી

તપાસ છે, જેથી વધુ તપાસ થવી
જ જોઇએ. ઉલ્લેખનીય છે કે,
સીબીઆઇ દ્વારા રજૂ કરાયલો
રિપોર્ટ ભાજપના એમએલએ
મહેન્દ્ર મશરૂના દબાણ હેઠળ 
થલે સિમિ
ે યાગ્રસ્ત ત્રણ બાળકોએ
સિવિલ હોસ્પિટલ જુનાગઢ
તૈયાર કરાયો હોવાનો આક્ષેપ
સિવાય ક્યાંય સારવાર લીધી
ફરિયાદી તરફે કરાયો
ન હતી કે બ્લડ ચઢાવ્યું ન હતું
હતો.
તેવો સીબીઆઇનો રિપોર્ટ છે. તો
વર્ષ 2011માં
એચઆઇવીનો ચેપ ક્યાં લાગ્યો?
જુ ન ા ગ ઢ મ ા ં
એચઆઇવીગ્રસ્ત બ્લડ બાળકોને
એ ચ આ ઇ વ ી 
ચઢાવવામાં આવ્યું તો બ્લડ
અસરગ્રસ્ત લોહી
બેન્કની કેમ જવાબદારી નક્કી ન
થાય? બ્લડ બેન્કની જવાબદારી
બાળકોને ચઢાવતા 28
નક્કી કરવા કેમ તપાસ ન થઇ?
બાળકો એચઆઇવીનો ભોગ
બ્લડ ડોનરના ફોર્મમાં પણ અધૂરી
બન્યાં હતાં. જેમાંથી પહેલાં પાંચ 
અને પછી ત્રણ એમ કુલ આઠ
બાળકના મૃત્યુ થઇ ચૂક્યા છે. કરી સીબીઆઇએ ક્લોઝર રિપોર્ટ
આ કેસમાં હાઇકોર્ટે સીબીઆઇને સ્પેશિયલ સીબીઆઇ કોર્ટમાં રજૂ
તપાસ સોંપી હતી. જેમાં તપાસ કર્યો હતો. જેની સામે ફરિયાદી

કોર્ટે ચુકાદામાં કયા-કયા
મુદ્દા ટાંક્યા?

ધારાસભ્યના
દબાણમાં CBIએ
તપાસ કર્યાનો
આક્ષેપ

બ્યૂટી પાર્લરમાંથી ચોર
ચણિયા ચોળી લઇ ગયા

અમદાવાદ: સોલા સાયન્સ સિટી રોડ
પરના શ્રીજી બંગ્લોઝમાં રહેતી હિરવા
સુરશ
ે ભાઇ પટેલ સાયન્સ સિટી રોડ
પરના સમેદ રેસીડેન્સીના ગ્રાઉન્ડ
ફલોર પર પોતાનું હિરવા બ્યૂટી પાર્લર
ચલાવે છે. દરમિયાન ગત રોજ તેમના
બ્યૂટી પાર્લરનું તાળું તોડી કોઇ ચોર
બ્યૂટી પાર્લરમાંથી ડ્રેસ અને ચણિયા
ચોળી તથા છૂટક કાપડ સહિત
રૂપિયા ૧.૩૯ લાખનો મુદ્દા માલ ચોરી
ગયા હતા. જે અંગે હિરવાએ સોલા
પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતાં PSI
એચ. કે.શ્રીમાળીએ તપાસ આદરી છે.

ટ્રાફિક અવેરનેસ

સફલપ્રોફીટાવરની
ઓફિસમાં ચોરી

અમદાવાદ: આનંદનગર સીમા
હોલ પાછળના ઇશાન-૧માં રહેતા
સંજયભાઇ મુકુંદરાય માંડલિયાએ
આનંદનગર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ
નોંધાવી છે. કે તેમની આનંદનગર
કોર્પોરટે રોડ પરના સફલ
પ્રોફીટાવરના ચોથા માળે ઓફિસ
છે. દરમિયાન ગત રોજ ચોર ટૂકડી
ઓફિસનું તાળું તોડી ઓફિસમાંથી
મોબાઇલ અને કોમ્પ્યૂટર તથા
આઇપેડ મળી કુલ રૂપિયા ૧.૩૨
લાખની મતા ચોરી ગઇ છે. જેમની
ફરિયાદને આધારે પોલીસ સબ
ઇન્સ્પેકટર વી.એન.ચૌધરીએ વધુ
તપાસ આરંભી છે.

ટ્રાફિકના નિયમોની જાણકારી બાળકોને આપવા માટે ચિલ્ડ્રન પાર્ક ખાતે સેફ કિડ્્ઝ સંસ્થા અને રોડ
સેફટી એકેડમી દ્વારા લોકજાગૃતિનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં બાળકોને ચિત્ર સ્પર્ધા યોજાઇ
હતી જેમાં ભૂલકાઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.
તસવીર- પંકજ શુક્લ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારંભમાં
આજે રાષ્ટ્રપતિ દિક્ષાંત પ્રવચન આપશે
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ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ૬૨મો
પદવીદાન સમારંભ આવતીકાલે
મંગળવારે યોજાશે. આ પદવીદાન
સમારંભમાં ૨૫ વર્ષ પછી ફરી એકવાર
ભારતના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પ્રણવ મુખર્જી
મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહીને
વિદ્યાર્થીઓને દિક્ષાંત પ્રવચન આપશે.
આ પદવીદાન સમારંભમાં વિદ્યાપીઠના
કુલપતિ તરીકે નવનિયુક્ત ડો.ઇલાબેન
ભટ્ટ પહેલી વખત અધ્યક્ષપદ સંભાળશે.
પદવીદાન સમારંભને લઇને સોમવારે
રાતથી જ સુરક્ષાદળોએ વિદ્યાપીઠનો
કબજો સંભાળી લીધો હતો. કેમ્પસમાં
રહેતા કર્મચારીઓને પણ ખાસ
આઇ.કાર્ડ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા હતા.
વિદ્યાપીઠના સ્થાપનાદિન નિમિત્તે
૧૮મી ઓક્ટોબરે પદવીદાન સમારંભનું
આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે.
પરંતુ પદવીદાનમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે

ઉપસ્થિત રહેવા માટે રાષ્ટ્રપતિને આ
તારીખે સમય ન હોવાથી તેમને અનુકુળ
આવે તે પ્રમાણે ૧લી ડિસેમ્બરે પદવીદાન
સમારંભ યોજવાનું નક્કી કરાયું હતું.
પ્રોટોક્લ પ્રમાણે રાષ્ટ્રપતિ માત્ર
પદવીદાન સમારંભમાં જ હાજરી
આપશે. કેમ્પસમાં અન્ય કોઇ જગ્યા કે
સ્થળની મુલાકાત લેશે નહીં. પદવીદાન
સમારંભનો સમય સવારે ૧૦-૩૦
કલાકનો રાખવામાં આવ્યો છે. આ
પદવીદાનમાં કુલ ૯૦૫ વિદ્યાર્થીઓને
ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. ૫૮
વિદ્યાર્થીઓને મેડલ એનાયત કરાશે.

જેમાં ૮ ગોલ્ડ મેડલ, એક સિલ્વર અને
૪૮ બ્રોન્જ મેડલનો સમાવેશ થાય
છે. એક વિદ્યાર્થીને રોકડ ઇનામ પણ
એનાયત કરવામાં આવશે. વિદ્યાપીઠમાં
ભૂતકાળમાં ૧૯૮૬માં ભારતના
રાષ્ટ્રપતિ જ્ઞાની ઝૈલસિંઘ અને ૧૯૯૩માં
શંકરદયાળ શર્મા મુખ્ય મહેમાન તરીકે
પદવીદાન સમારંભમાં ઉપસ્થિત રહી
ચૂક્યા છે.
સૂત્રો કહે છે રાષ્ટ્રપતિ અંદાજે ૭૫
મિનિટનું રોકાણ વિદ્યાપીઠમાં કરશે
પરંતુ આ દરમિયાન તેઓ પાણી કે
અન્ય કોઇ ખાદ્યપદાર્થ પણ ગ્રહણ કરશે
નહીં. સામાન્ય રીતે વિદ્યાપીઠમાં દિક્ષાંત
પ્રવચન માટે આવતાં મહાનુભાવો
પદવીદાન સમારંભ પહેલા ટ્રસ્ટીમંડળ
સાથે વાર્તાલાપ અને પરિચય કરતાં
હોય છે. પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા આવી
કોઇ ફોર્માલિટી કરવામાં નહીં આવે. આ
ઉપરાંત કેમ્સમાં આવેલા કોઇ સ્થળની
મુલાકાત પણ લેવામાં આવશે નહીં.

પરીક્ષા બેઠક વ્યવસ્થા
બદલાતાં વહીવટી
કર્મચારીઓને રાહત
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ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા
આગામી તા.૫મીથી શરૂ થનારી
વિવિધ વિદ્યાશાખાઓની પરીક્ષાની
તમામ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી
છે. આ વખતે વિદ્યાર્થીઓ જે કોલેજમાં
અભ્યાસ કરતાં હોય તેમાં જ બેઠક
વ્યવસ્થા ગોઠવવાના બદલે અલગ
કોલેજમાં બેઠક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં
આવી છે. આ પ્રકારના નિર્ણયના
કારણે તમામ કોલેજના વહીવટી
કર્મચારીઓમાં હાલ ભારે ઉત્સાહ જોવા
મળી રહ્યો છે.
વહીવટી કર્મચારીઓ કહે છે અમારી
કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ
ગેરરીતિ કરતાં હોય તો અમે તેમને
અટકાવી પણ શકતા નથી. પરંતુ
નવી પધ્ધતિના કારણે આ પ્રકારની
મુશ્કેલીમાંથી છૂટકારો મળશે. નવી
બેઠક વ્યવસ્થાના કારણે પરીક્ષામાં
ગેરરીતિઓ ઘટવાની અપેક્ષા છે.

વર્લ્ડ એઈડ્સ ડે એઈડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટીના સર્વે મુજબ 15થી 49 વર્ષની વ્યક્તિઓમાં એઈડ્સનું પ્રમાણ વધારે

આ વર્ષે રાજ્યમાં 11282 HIV પોઝિટિવ ઉમેરાયા
અમદાવાદ, આણંદ, ભરૂચ,
સુરત, વડોદરા, વસલાડ,
કચ્છ, તાપી, ભાવનગર
જિલ્લામાં HIVની અસર વધુ

n
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અસલામત જાતીય સંબંધ,
જંતમુ કુ ્ત કર્યા વગર સોય-સીરીન્જ
જેવા હાસ્પિટલના સાધનોનો ઉપયોગ,
અસલામત લોહી ચઢાવવું તેમજ
એચ.આઈ.વી. ગ્રસ્ત માતાથી બાળકનો
જન્મ થવો આ ચાર કારણથી વ્યક્તિને
એઈડ્સ વાયરસ લાગુ પડવાની શક્યતા
હોય છે. પહેલી ડિસેમ્બર વર્લ્ડ એઈડ્સ
દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
ગુજરાત સ્ટેટ એઈડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી
દ્વારા દર વર્ષે રાજ્યમાં સર્વે હાથ ધરાતો
હોય છે, જેમાં આ વર્ષે ૨૦૧૩-૧૪ના
આંકડાં જાહેર કરવામાં આવ્યા હતાં.
આંકડાં મુજબ રાજ્યમાં એચઆઈવી
પોઝિટિવ ૧૧૨૮૨ વ્યક્તિ ઉમેરાયા
હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું છે.
ગુજરાતમાં પુરૂષ કરતા સ્ત્રીઓમાં
HIVનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળ્યું છે.
એક અંદાજ મુજબ રાજ્યમાં દર ૧૦૦
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ગુજરાતમાં વધી
રહેલા દર્દીઓના
આંકડાં
વર્ષ

2009-10

નવા HIV દર્દી

15141

2010-11

13820

2012-13

10947

2011-12

13243

2013-14

11282

HIV અંગે લોકોમાં ફેલાયેલી ગેરમાન્યતા

હાથ મિલાવવાથી, HIV ગ્રસ્ત વ્યક્તિ સાથે જમવાથી, હવા દ્વારા અથવા
થુંકવા કે છીંકવાથી, ખોરાક અથવા પાણી દ્વારા, પરસેવો અને આંસુ દ્વારા,
ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિને સ્પર્શ કરવાથી કે તેને આલિંગન આપવાથી, ચેપગ્રસ્ત
વ્યક્તિ સાથે રહેવાથી વગેરે જેવી લોકોમાં એચઆઈવી દર્દી માટેની ખૂબ મોટી
ગેરમાન્યતા છે

પુરૂષે ૦.૩૮ ટકા અને દર ૧૦૦ સ્ત્રીએ
૦.૨૯ ટકાને HIV પોઝિટિવ હોવાનો
ધ્યાન પર આવ્યું છે. ખાસ કરીને આ
પ્રમાણ ૧૫થી ૪૯ વર્ષ વચ્ચેની ઉંમરની
વ્યક્તિઓમાં જોવા મળ્યું હતું.
ડૉક્ટરોના જણાવ્યા પ્રમાણે ગુજરાત
રાજ્ય ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સ્ટેટ હોવાથી અહીં
માઈગ્રેટ થનારા વ્યક્તિઓની સંખ્યા

વધુ જોવા મળે છે. ઘર-પરિવારથી દૂર
રહેતી વ્યક્તિઓની એકલતા HIV
વાયરસને વેગ આપનાર મહત્વનું
કારણ છે. આ ઉપરાંત સેક્સ વર્કર,
મેન ટૂ મેન સેક્સ, ડ્રગ યુઝર્સ, ટ્રાન્સ
જેન્ડર અને લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રક ડાઈવર્સના
કારણે પણ HIVના દર્દીઓ વધતા
હોવાનું સર્વેમાં ધ્યાનમાં આવ્યું છે.

ગુજરાતમાં HIV ઈફેક્ટેડ જિલ્લાઓમાં
અમદાવાદ, આણંદ, બનાસકાંઠા,
ભરૂચ, કચ્છ, પોરબંદર, સુરન્ે દ્રનગર,
સુરત, ભાવનગર, પંચમહાલ, તાપી,
વડોદરા અને વલસાડ મોખરે છે.
ડૉ. હિમાંશુ પરમારે કહ્યું હતું કે,
એઈડ્સ ધરાવતી વ્યક્તિની દિનપ્રતિદિન રોગપ્રતિકારક શક્તિ
ઘટતી જતી હોવાથી તેમને TB
(ટ્યુબરક્યુલોસિસ) થવાની શક્યતા
મહત્તમ રહેતી હોય છે. ગુજરાતમાં વર્ષ
૧૯૮૬માં પ્રથમ એઈડ્સ પોઝિટિવ દર્દી
નોંધાયો હતો. એચઆઈવી પોઝિટિવ
વ્યક્તિઓની સંખ્યાના મામલે સમગ્ર
દેશમાં ટોપ પર તામિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર,
આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, મણિપુર અને
નાગાલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે.
એઈડ્સના પ્રસારને અટકાવવાના
હેતથુ ી ૧૯૯૨માં સ્ટેટ એઈડ્સ સેલ
(SAC) તૈયાર થયા બાદ કેટલાક અંશે
તેના પર કંટ્રોલ આવ્યો છે. જો કે લોકોમાં
જાગૃતિનો અભાવ અને હોસ્પિટલોના
સાધનોની જાળવણીમાં બેદરકારીના
કારણે એઈડ્સનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે.
એઈડ્સને અટકાવવા વ્યાપક જાગૃતિ એ
સૌથી મોટું હથિયાર છે.

વિગતો હોવાનું ખૂલ્યું છે તો તેવી
બેદરકારી માટે કોણ જવાબદાર?
ટેસ્ટ થયેલં ુ અને ટેસ્ટ વગરનું બ્લડ

એક જ જગ્યાએ રાખવામાં આવતું
હતું તે કોની જવાબદારી?
કુલ ૧૨૨૭ બ્લડ ડોનર્સમાંથી


તરફે એડવોકેટ પરેશ વાઘેલા
અને અરવિંદ વાણિયાએ પ્રોટેસ્ટ
અરજી દાખલી કરી એવી રજૂઆત

સરકારી સંસ્થાઓને
આંતરરાષ્ટ્રીય ફેકલ્ટીના
જ્ઞાનનો લાભ મળશે

હોય ત્યારે ક્લોઝર રિપોર્ટ અયોગ્ય
છે. દેશની સૌથી વિશ્વસનીય
એજન્સી આ પ્રકારે તપાસ કરી
ક્લિનચીટ આપે તો ન્યાયની
અપેક્ષા કોની પાસે રાખી શકાય.
બેદરકારી છે તો ગુનો તો બને જ
છે, બ્લડ બેન્ક સિવિલ હોસ્પિટલની
ગાડી સહિતના સાધનો ગેરકાયદે
વાપરતી હોવાનો પણ ખુલાસો થયો
છે અને હાઇકોર્ટે પણ કસૂરવારો
સામે પગલાં ભરવા સાથે તપાસ
સોંપી હતી.
H.I.V. રોગનાં શિકાર બાળકો
ક્યારેય સર્વોદય બ્લડ બેન્ક સિવાય
અન્ય કોઇ સ્થાને બ્લડ માટે ગયા
નથી, તો આ ઘટનામાં બ્લડ
કરી હતી કે, જ્યારે 28 બાળકોને બેન્ક શા માટે જવાબદાર નથી?
એચઆઇવીનું ઇન્ફેક્શન થયું હોય C.B.I. તપાસ અનુસાર જો
અને આઠ બાળકનાં મૃત્યુ થઇ ગયા આરોપીઓ જવાબદાર નથી તો
સીબીઆઇએ ૫૨૯ની જ
તપાસ કરી તો અન્યની તપાસ
કેમ નહીં?
બાળકોને સિવિલમાં

જ બ્લડ ચઢાવવામાં
આવતું હતું. તેઓને થયેલા
એચઆઇવી બાબતે આરોપીઓ
જવાબદાર નથી તો જવાબદાર
કોણ છે તે બાબતે તપાસ
કેમ નહીં?
સીબીઆઇ જણાવે છે કે,

બેદરકારી છે પરંતુ ઇરાદો ન
હતો, આરોપીઓની બેદરકારી
નથી તો બનાવ કેવી રીતે બન્યો?
આરોપીઓની બેદરકારી નથી તો

કોની બેદરકારી છે?

બાળકોને એચઆઇવી રોગ લાગુ
કઈ રીતે પડ્યો? જો સર્વોદય બ્લડ
બેન્કની જવાબદાર વ્યક્તિઓ આ
મામલામાં જવાબદાર નથી તો
તેમણે લેબોરેટરીનાં બોર્ડ શા માટે
ઉતારી લીધા છે? લોહીની ચકાસણી
કરવાની જવાબદારી બ્લડ બેન્કની
છે. છતાં બ્લડ બેન્ક શા માટે
જવાબદાર નથી? જેથી આ રિપોર્ટ
રદ કરી વધુ તપાસનો આદેશ
આપવો જોઇએ. તપાસમાં ક્ષતિ
રહી હોવા અંગે ફરિયાદ પક્ષની આ
રજૂઆત બાદ કોર્ટે સીબીઆઇને વધુ
તપાસ કરવા આદેશ કર્યો હતો અને
ચુકાદાની નકલ તપાસ અધિકારીને
મોકલી આપવા પણ નિર્દેશ આપ્યો
છે. કોર્ટે ૬૦ દિવસમાં તપાસનો
રિપોર્ટ રજૂ કરવા માટે સીબીઆઈને
આદેશ આપ્યો છે.

સરકાર દ્વારા બનાવાયેલો સેઝ એક્ટ
ગેરબંધારણીય, હાઇકોર્ટમાં પિટિશન
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મિનિસ્ટ્રી ઑફ હ્મયુ ન રિસોર્સ
ડેવલપમેન્ટની ગ્લોબલ ઇનિશિયેટિવ
ઑફ એકેડેમિક નેટવર્ક (GIAN) નિમિત્તે
આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે એચઆરડી
મંત્રી સ્મૃતિ ઇરાની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ પ્રોગ્રામને કારણે વિવિધ શૈક્ષણિક
સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ એકબીજા સાથે
નેટવર્કિંગ કરી શકશે તેવી આશા તેમણે
વ્યક્ત કરી હતી. આઈઆઈટી ઉપરાંત
અનેક સરકારી સંસ્થાઓને પણ GIANના
માધ્યમથી આંતરરાષ્ટ્રીય ફેકલ્ટી પાસેથી
શીખવાની તક મળશે.
આ પ્રસંગે સ્મૃતિ ઇરાનીએ થ્રીડી
ડિજિટાઈઝેશન અને ક્લચરલ હેરિટેજ
તથા ઓર્થોપેડિક બાયોમિકેનિક્સ વગેરે
૧૦ દિવસના ગાળાના કોર્સની ઘોષણા
કરી હતી. GIAN દ્વારા આવા ૨૦૧
બીજા કોર્સ એપ્વરુ કરવામાં આવ્યા છે. આ
પ્રોગ્રામમાં આ વર્ષે ૫૦૦ અને આવનારા
વર્ષોમાં ૧૦૦૦થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય
ફેકલ્ટી લેક્ચર લેશે અને તેના માટે
મિનિસ્ટ્રી દ્વારા ~૩૫ કરોડનું ફંડ ફાળવાયું
છે. દેશની ૫૦૦થી વધુ શૈક્ષણિક
સંસ્થાઓ GIANનો ભાગ બનશે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા
ઉદ્યોગોને ઉત્તેજન આપવા માટે
બનાવાયેલા સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક
ઝોનનો (સેઝ) કાયદો ગેરબંધારણીય
હોવોનો મુદ્દો ઉપસ્થિત કરતી
પિટિશન ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરાઈ
છે. આ બાબતે પ્રાથમિક સુનાવણી
બાદ એક્ટિંગ ચીફ જસ્ટિસ જયંત
પટેલ અને જસ્ટિસ વિપુલ પંચોલીની
ખંડપીઠે કેન્દ્ર સરકારના ઉદ્યોગ
મંત્રાલયને આ બાબતે તેમનું વલણ
સ્પષ્ટ કરવા માટે આદેશ કરીને
આગામી તા. 14 ડિસેમ્બરે સુનાવણી
રાખી હતી. જો આ બાબતે કોઇ
પ્રતિકૂળ ચુકાદો આવશે તો કચ્છના
મુદ્રા
ં માં આવેલા સેઝને અસર થશે.
કેસની વિગત મુજબ કચ્છના શબ્બિર
ખલીફાએ એક પિટિશન કરીને રાજ્ય
સરકાર દ્વારા વર્ષ 2004માં બનાવાયેલા
સેઝ એક્ટને પડકાર આપ્યો હતો.
તેમાં રજૂઆત કરાઇ હતી કે, સરકારે
રાજ્યમાં ઉદ્યોગોને ઇજન આપવા માટે
અને ઉત્તેજન આપવા માટે વિવિધ
જગ્યાએ સેઝ ઉભા થઇ શકે તે માટે

આ એક્ટ બનાવીને તેનો 2004થી
અમલ શરૂ કરી દીધો હતો.ત્યારબાદ
કેન્દ્ર સરકારે પણ પોતાની રીતે 2005માં
સેઝ એક્ટ બનાવ્યો હતો અને તેનો
2006થી અમલ કર્યો હતો. અરજદાર
વતી એડવોકેટ હાશીમ કુરેશીએ
રજૂઆત કરી હતી કે, સેઝ એક્ટ
બે હોઇ શકે નહી. રાજ્ય સરકારનો
એક્ટ કેન્દ્ર સરકારના એક્ટની સાથે
સંઘર્ષમાં આવે છે. આથી બંધારણ
અને પ્રસ્થાપિત કાયદાના સિધ્ધાંતો
મુજબ જ્યારે કેન્દ્ર સરકારનો કાયદો
અમલમાં આવ્યો છે ત્યારે રાજ્ય
સરકાર પોતાના કાયદાનો અમલ
કરી શકે નહી. આથી રાજ્યના સેઝ
એક્ટને ગેરબં ધારણીય સાબિત થતો
હોવાથી તેને રદ્દ કરવો જોઇએ અને
કેન્દ્ર સરકારનો કાયદો અમલમાં
આવવો જોઇએ. આ પિટિશનની

પ્રાથમિક સુનાવણી બાદ હવે 14
ડિસેમ્બરે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે.
ત્યારે આ કેસનો ચુકાદો શું આવશે તેના
ઉપર ઉદ્યોગ જગતની નજર રહેશ.ે
કારણ કે રાજ્યની મોટી કંપનીઓએ
સેઝ તૈયાર કર્યા છે અને તેમાં અનેક
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓએ
પોતાના એકમો ઉભા કર્યા છે અને
ઉત્પાદનની કામગીરી શરૂ કરી દીધી
છે. જ્યારે રાજ્યમાં કાયદો લાગુ કરાયો
ત્યારે પચાસ સેઝની તૈયારીઓ બતાવાઇ
હતી પરંતુ 2014ના એક અહેવાલના
આધારે પંદર સેઝ કાર્યરત છે.

