
૧૬૦ વષર્દોઢ સદી પાર, નવી સદીઓ માટ� તૈયાર

બુધવાર ૨૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ ધ્વજવંદનથી બાળકોમાં 
દેશભ�ક્તનું િસંચન
વષર્ ૧૯૪૭માં ૧૫મી 

ઓગસ્ટના િદવસે ભારત 
દેશ આઝાદ થયો, તે િદવસ 
સ્વતં�તાિદન તરીક� આખા 
દેશમાં ઉજવણી થાય.લાલ 
�કલ્લા પર વડા �ધાન �ારા 
ધ્વજવંદન કરવામાં આવે 
છ�.જ્યારે વષર્ ૧૯૫૦ નવું 
બંધારણ અમલમાં આવ્યું તે 
િદવસ �જાસત્તાક િદન તરીક� 
ઉજવાય છ�.શહેરમાં સરકારી 
કચેરીઓ,શાળાઓ,સામાિજક 
સંસ્થાઓ �ારા આ રાષ્�ીય 
તહેવારોની રંગેચંગે ઉજવણી 
કરવામાં આવે છ�.આપણા 
શહેરમાં જ્યાં પણ ધ્વજવંદનનો 
કાયર્�મ યોજાતો હોય 
ત્યાં આપણા ઘરનાં નાનાં 
બાળકોને અચૂક લઈ જવાં 
જોઈએ,ધ્વજવંદનના કાયર્�મમાં 
જવાથી બાળકોમાં દેશભ�ક્તની 
ભાવના જાગે છ�.સ્વતં� ભારત 
અને ગુલામ ભારતની તુલના 
થાય ત્યારે આપણા સ્વતં� 
ભારતની કદર થાય.દેશભ�ક્તની 
ભાવના બાળપણથી �કટ થાય.
મારા િપતા�ી દરજી હતા. 
બાળપણમાં મને કાપડનો 
િ�રંગો ધ્વજ બનાવી આપતા 
તે હું મારા ઘર પર લગાવતો.
જ્યારે અમે યુવાવસ્થામાં આવ્યા 
ત્યારે વલ્લભજીવનની ચાલના 
િમ�ોએ જે.જે.યુવક મંડળની 
સ્થાપના કરી.વષર્ ૧૯૯૭થી 
ધ્વજવંદન કાયર્�મની શરૂઆત 
કરી.ધ્વજવંદનના કાયર્�મમાં 
આજુબાજુ િવસ્તારનાં નાનાંમોટાં 
લોકો હાજરી આપી રાષ્�ીય 
તહેવારની ઉત્સાહભેર ઉજવણી 
કરે છ�.વષર્માં બે િદવસ 
ધ્વજવંદનનો કાયર્�મ શહેરના 
શેરી મહોલ્લા અને સોસાયટીમાં 
અચૂક યોજવા જોઈએ.
સુરત  - �કરીટ મેઘાવાલા

લંગર
લંગર શબ્દ િવિવધ 

અથર્માં વપરાય છ�. જેમ ક�, 
સદા�તખાનું, લંગરખાનું-
ગરીબોને મફત ખાવાનું આપે 
તે ઠ�કાણું, સાવર્જિનક રસોડ��. 
હાર, કતાર, દાન વગેરે. 
વહાનવટ�માં વહાણ, મચવસ, 
આગબોટ વગેરે પાણીમાં �સ્થર 
ઊભાં રહે એ માટ� દોરડ� બાંધી 
પાણીમાં નાખવામાં આવતી 
મોટી લોખંડની િબલાડી. વાંકા 
આંકડવાળ�� સાધન જમીનમાં 
ભરાય છ�. વહાનવટ�માં 
લંગર અિનવાયર્ છ�. જીવનમાં 
પણ મા� દોડધામ ન ચાલે, 
થોડી �સ્થરતા પણ જરૂરી છ�. 
આયોજનબ� જીવન હોય તો 
તકલીફો ઘટ�, નિહતર વધે. 
આપણી પાસે િમિનટ, કલાક, 
િદવસ, માસ ક� વષર્ માટ� કોઈ જ 
આયોજન હોતું નથી. રિવવારનો 
િદવસ હોય અને કયાં, ક�વી રીતે 
પસાર કરવો તેનું કોઈ આયોજન 
ન હોય તો? કોઈ સામે મળ્યું 
અને પૂછ�, “કઈ તરફ?” જવાબ 
આપવો અઘરો થઈ જાય એટલે 
કહીએ, “બસ, આટલે જ.” 
અઢળક કામોનું ભારણ હોય 
ત્યારે કયા કામને અ�તા આપવી 
તેની ગતાગમ ન પડ� અને 
ખોટા િનણર્યો કરી પછતાવાનો 
વારો પણ આવે. આયોજનબ� 
બનીએ તો ખોટી હાય હાયમાંથી 
બચી શકાય. ટ��કમાં સમય પસાર 
કરવા-જરૂરી કાય� કરવા યોજના 
અમલમાં મૂકવામાં સમજદારી 
છ�. યોજના િવના, સમયપ�ક 
િવના વ્ય�ક્તનું કોઈ ઠ�કાણું રહેતું 
નથી. માનવી લંગર િવનાના 
વહાણની જેમ પાણીના �વાહમાં 
ચારે િદશામાં ફયાર્ કરે છ�. બીજી 
બાજુ સુકાનવાળ�� વહાણ ધારેલી 
િદશામાં સડસડાટ દોડ� છ�. આમ 
સમયપાલન અિનવાયર્ છ�. 
સરવાળ� જીવનમાં થોડી �સ્થરતા 
ક�ળવીએ.
નવસારી-�કશોર આર. ટ�ડ�લ

અપૂવર્ સૌહાદર્ �થા
દિક્ષણ ગુજરાતનાં 

અખબારોમાં ‘ગુજરાતિમ�’ 
નામે એક  બહુ જાણીતું 
વતર્માનપ� છ�, જેમાં રોજ 
ચચાર્પ� િવભાગમાં સુંદર, 
જ્ઞાનવધર્ક, આકષર્ક અને 
માિહતીસભર ચચાર્પ�ો 
સામેલ હોય છ�. જેના વડ� 
વાચકોને રાજકીય, સામાિજક, 
પ�ર�સ્થિતનો ખ્યાલ આવે 
છ�. �ેષ્ઠ અને કિનષ્ઠ 
બાબતો સમજાય છ�. સમ� 
વતર્માનપ�માં ચચાર્પ�ની 
કોલમ સિવશેષ વાચનીય 
લાગે છ�. એના વડ� જા�િત 
સાથે ઉમંગ, ઉત્સાહ અને લોક 
સમસ્યા પર ઉપાય મળ� છ�. આ 
અિતશયો�કત નથી પણ સત્ય 
જેવું છ�, ક� ‘ચચાર્પ� િવભાગ’ 
એક �કારનું સ્વતં� ‘અખબાર’ 
જ છ�. જેમાં િવિવધ િવષયો 
પરના પ�ોનું લખાણ વાંચવા 
મળ� છ�. એનું સંપૂણર્ �બળ �ેય 
‘ગુજરાતિમ�’ અખબારના 
સુચારુ તં�ીમંડળને જાય છ�.

ચચાર્પ� લખનારાં 

ચચાર્પ�ીઓ ‘લોકિમ�’ છ�. 
તેઓ સમાજમાં અવલોકન કરીને 
સમાજનું ખરું રૂપ દશાર્વે છ�. 
કોઇ જાતનું વેતન, મહેનતાણું 
લીધા વગર, કોઇ અપેક્ષા વગર 
સેવાભાવથી િવિવધ લોકભોગ્ય 
િવષયને ચચાર્માં મૂક� છ�. એ 
િવષયની સુિવધામાં સચોટ ચચાર્ 
થાય અને સુખદ િનણર્ય આવે 
એવું માનસ લેખકનું હોય છ�. 
દિક્ષણ ગુજરાત ચચાર્પ�ી સંઘ 
નામે જે સંસ્થા છ� તે સમ� 
ચચાર્પ� લેખકોને �ોત્સાહન 
આપે છ�. દર વષ� �ેષ્ઠ ચચાર્પ� 
લેખકને માનિચ�, �માણપ�, 
અથર્શુલ્કથી બહુમાન કરે છ�. આ 
એક અપૂવર્ સૌહાદર્ �થા છ�. જેથી 
ચચાર્પ�કાર પોતાની શૈલીને 
િવકિસત કરે છ�, અને સમાજને 
ઉપયોગી બની શક� છ�. ચચાર્પ�ી 
સંઘની ��િત્તને વેગવન્તુ 
બનાવવામાં સુરતના �િસધ્ધ 
વતર્માનપ� ‘ગુજરાતિમ�’નો 
મોટો આધાર છ� અને 
અખબારમાં લોકધ્વિન કોલમ 
હેઠળ ચચાર્પ�ો સ્થાનાપન્ન થયા 
છ�. ગુજરાતિમ� અને લોકિમ� 
ચચાર્પ�ીઓની જોડી અખંડ 
અમર રહે એ જ સિહચ્છા.
સુરત  - બાળક�ષ્ણ વડનેરે

�વાહ ચુકાય ગયો છ�
“હું કયારેય મારા બાળકને 

ભણાવતો નથી. હું એ ભણી 
શક� તેવું વાતાવરણ આપું 
છ��.”એરીસ્ટોટલે ક�ટલી સાચી 
વાત કરી! બાળક (શાળામાં)
નસર્રી ક� પહેલા ધોરણમાં દાખલ 
થાય તે પહેલાં વાતાવરણમાંથી 
ક�ટલું બધું શીખીને આવે છ�. જો 
િશક્ષકો શાંિતથી આ બાબતો 
િવચારે તો “હું ભણાવું છ�� ક� 
હું શીખવું છ��”નો �મ ભાંગી 
જાય. બાળકોને શાળામાં જરૂર 
છ� મા� અનુક�ળ વાતાવરણની.
વાતાવરણ આપો પછી જુઓ 
એને શીખવવું નિહ પડશે.
અનુક�ળ વાતાવરણ મળતાં 
િદવાલમાં છોડ ઊગી નીકળ� છ� 
તો આ તો બાળક છ�! બાળકને 
રસ જાગશે એને જાણવાની, 
સમજવાની, િવચારવાની,��ો 
�ારા િજજ્ઞાસા સંતોષવાની ભૂખ 
લાગશે.શાળા,સમાજ ક� િશક્ષકો 
પછી કયારેય એવું બહાનું નિહ 
કાઢ� ક� બાળકોને ભણવાની 
ક� શીખવાની ભૂખ જ નથી.
ગમતાં વાતાવરણમાં બાળક 
મુરઝાશે નહીં.બાકી એવું લાગે 
છ� ક� બાળક ભણતરના ભાર 
નીચે હસવાનું યે ભૂલી ગયું 
છ�.છ�લ્લાં બેલે જે અદમ્ય ઉત્સાહ 
એનાં ચહેરા પર આવે છ� તે 
જોયો છ� ને? આવતી કાલે રજા 
છ� , આવી નોટીસ સાંભળીને 
બાળકો સામે જોશો તો ખ્યાલ 
આવશે ક� બાળકોને બંધ િનશાળ 
વધુ ગમે છ�.પ્લે �પ,નસર્રી ક� 
પહેલા ધોરણથી જ �ુશન! 
રોજ સરેરાશ ૪૦૦ વાર હસતાં 
બાળકનાં બાળપણને, તેના 
હાસ્યને હણવાનું હીન ક�ત્ય થઈ 
રહ્યું હોય એવું નથી લાગતું?
સુરત  - અરુણ પંડયા

બીડી વાળવાવાળો 
અમે�રકામાં �ડસ્�ીકટ જજ

ક�રળના કાસરગોડમાં અત્યંગ 
ગરીબ પ�રવારમાં સુરેન્� ક�. 
પટ�લનો જન્મ થયો. ક�ટ��બને 
આિથર્ક મદદ કરવા માટ� સ્ક�લ 
ટાઈમ બાદ બીડીની ફ�કટરીમાં 
બીડી વાળવા જતા અને બીડી 
વેચતા પણ. બીડી વાળવાની 
સાથે નવમું ધોરણ પાસ કયુ�. 
બીડી વાળતાં વાળતાં મનમાં 
પણ ગાંઠ વાળી દીધેલી ક� 
ગમેતેમ કરીને આગળ ભણવું 
તો છ� જ. તેથી નાનું-મોટ�� કામ 
કરી નાઈટ સ્ક�લમાં ભણવાનું 
શરૂ કયુ�. 10 મું ધોરણ સામાન્ય 
માક�સથી પાસ કયુ�. ત્યારબાદ 
એક વષર્ ફુલટાઈમ બીડી 
વાળવાનું જ કામ કયુ�. પણ 
ફરીથી નયનાર મેમોરીઅલ 
ગવનર્મેન્ટ કોલેજમાં એડિમશન 
લીધું. સ્નાતક કક્ષાની પરીક્ષામાં 
ટોપર રહ્યા. હોટલમાં કામ 
કરતાં કરતાં કાિલક ગવનર્મેન્ટ 
લો કોલેજમાંથી એલ.એલ.
બી.ની ડી�ી મેળવી ત્યાર પછી  
એડવોક�ટને ત્યાં જુિનઅર તરીક� 
જોડાયા. હવે શોભા નામની 
એક નસર્ સાથે તેનાં લગ્ન 
થયાં. શોભાએ િદલ્હીમાં જોબ 
મળી એટલે પિત-પત્ની બન્ને 
િદલ્હી આવ્યાં. િદલ્હીમાં રહીને 
સુરેન્� સુ�ીમ કોટ�માં �ે�કટસ 
શરૂ કરી. નસીબે યારી આપતાં 
શોભાને યુએસએમાં �ોસરી 
સ્ટોરમાં જોબ કરવા લાગ્યા. 
નોકરી કરતાં કરતાં  લોયરની 
ટ�ક્ષાસ સ્ટ�ટની બાર એકઝામ 
(લાયસન્સ માટ�) પાસ કરી હવે 
અહીં હ્યુસ્ટનમાં લો �ે�કટસ શરૂ 
કરી. પછી તેમની ટ�ક્ષાસની બેન્ક 
કાઉન્ટીના �ડસ્�ીકટ જજ બન્યા. 
તેમણે ભગવ� ગીતા પર હાથ 
મૂકી �ડસ્�ીકટ જજ તરીક�ના 
શપથ લીધા હતા.

જબ હોંસલા બના િલયા 
�ચી ઊડાનકા 

�ફર દેખના �ફજુલ હૈ કદ 
આસમાનકા.
સુરત  - �કરીટ ડ�મિસયા

ચચાર્પ�

બજેટ ન�ક આવી ર�ં છ� ત્યાર� દ�શના અથર્તંત્રની �સ્થિત અંગેની ચચાર્ઓ ફરી �ર પકડશે. કોિવડ-૧૯નો રોગચાળો વષર્ ૨૦૨૦ની શ�આતના મિહનાઓમાં િવશ્વના અન્ય દ�શોની સાથે ભારતમાં પણ શ� થયો તે પહ�લાથી જ દ�શમાં મંદીના વાયરા શ� થઇ ગયા હતા. કોિવડના રોગચાળાના પ્રાર�ભે સખત લૉકડાઉન દ�શભરમાં લાદવું પડ્યું તેનાથી અથર્તંત્રને વધુ મોટો આંચકો લાગ્યો. લૉકડાઉન ઉઠાવી લેવાયા બાદ પણ અન્ય િનયંત્રક પગલાઓ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રાખવા પડ્યા, � ક� તે ક્રમશ: હળવા કરાતા ગયા. લૉકડાઉન ઉઠાવાયા પછી અથર્તંત્રમાં ધીમે ધીમે �રકવરી આવવા માંડી ખરી પર�તુ રોગચાળાની બી� 

લહ�ર આવી અને તેમાં ઘણુ ખોરવાયું. �સ્થિત સુધરતી અને બગડતી રહી, અથર્તંત્ર પર અન્ય પ�રબળો પણ અસર કરી રહ્યા હતા. ૨૦૨૨ના વષર્ના ફ�બ્રુઆરી માસમાં રિશયા-યુક્ર�ન વચ્ચે યુદ્ધ શ� થયું, જેણે રોગચાળા પછી બેઠા થઇ રહ�લા િવશ્વના અથર્તંત્રને ફરી એક મોટો આંચકો આપ્યો. ભારત સિહતના એિશયન દ�શો પર આ યુદ્ધની અસર ઓછી થઇ, પર�તુ થઇ તો ખરી જ. ભારતીય અથર્તંત્રનો પાયો � ક� મજબૂત છ� અને િવશાળ વસ્તીને કારણે અને અન્ય અથર્તંત્રો પર તે ઓછું આધા�રત હોવાને કારણે વૈિશ્વક આંચકાઓથી ઘણે અંશે બચેલુ રહ� છ� પર�તુ સંપૂણર્ અિલપ્ત રહી શકતું નથી, રહી શકાય તેવી �સ્થિત પણ આજે નથી. ઘરઆંગણેની ક�ટલીક 

મુશ્ક�લીઓ પણ આપણા અથર્તંત્રને અસર કરી રહી છ�. યુદ્ધ શ� થયા પછી ફ�ગાવાની સમસ્યા ભારતીય અથર્તંત્રને પણ ઘણી પર�શાન કરતી હતી અને ફ�ગાવા એટલે ક� મ�ઘવારીને અંક�શમાં રાખવા માટ� �રઝવર્ બેન્ક� અનેક વખત તેના ર�પો ર�ટમાં વધારો કરવો પડ્યો. સતત ઉ�ચે રહ�તો ફ�ગાવાનો દર છ�ક ૨૦૨૨ના વષર્ના અંતભાગે ક�ઇક નીચે આવ્યો ખરો. છૂટક ફ�ગાવો �ડસેમ્બર ૨૦૨૨માં એક વષર્ના નીચા એટલા પ.૭૨ ટકાના દર� પહ�ચ્યો હતો જે મુખ્યત્વે શાકભા�ઓની ઘટ�લી �ક�મતોને કારણે બન્યું છ� એમ �ન્યુઆરીમાં �રી થયેલા સત્તાવાર આંકડાઓ પરથી �ણવા મળ્યું હતું, જ્યાર� ક� સત્તાવાર આંકડાઓ જણાવતા હતા ક� નવેમ્બરમાં ભારતના ઔદ્યોિગક ઉત્પાદનનો િવકાસ વધીને પાંચ મિહનાના ઉ�ચા ૭.૧ ટકાના દર� પહ�ચ્યો છ�. આમ �વા �વ તો આ બેવડા આનંદની સ્થિત છ� પર�તુ દ�શનો આિથર્ક િવકાસ ધીમો પડ્યો છ� અને તે ચાલુ વષર્ િવશ્વનું સૌથી વધુ ઝડપે િવકસતું અથર્તંત્ર 

રહ�શે નહ� એવા પણ સંક�તો છ� અને ભારતની વેપાર ખાધ નાણાક�ય ખાધ તો ઉ�ચી રહી જ છ�.ગ્રાહક ભાવસૂચક આંક(સીપીઆઇ) ક� જે સતત બી� મિહને ૬ ટકાના કમ્ફટર્ ઝોનની અંદર રહ્યો છ� તેણે �રઝવર્ બેન્કને તેના દર વધારાને અટકાવવાનો વધુ અવકાશ આપ્યો છ� જે દર વધારો ગયા વષર્ના મે મિહનાથી થઇ રહ્યો છ�. આરબીઆઇને ક�ન્દ્ર સરકાર� ફ�ગાવો ૬ ટકાની અંદર રાખવાનું કામ સ�પ્યું છ�. આમ તો તેને ફ�ગાવો ક� મ�ઘવારીનો દર ૪ ટકા પર બંને બાજુએ બે-બે ટકાના મા�ન સાથે રાખવાનું કામ સ�પવામાં આવ્યું છ� એટલે ક� છ ટકાની અંદરનો ફ�ગાવો એ કમ્ફટર્ ઝોનની અંદરનો ફ�ગાવો ગણવામાં આવે છ�. છૂટક ફ�ગાવાનો દર નવેમ્બર ૨૦૨૨માં પ.૮૮ ટકા હતો, ત્યાર� તે લાંબા સમય પછી કમ્ફટર્ ઝોનની અંદર આવ્યો હતો. ગત વષર્ના �ડસેમ્બર માસ પહ�લા તે અગાઉનો નીચો દર �ડસેમ્બર ૨૦૨૧માં પ.૬૬ ટકા હતો. � ક� ૨૦૨૨ના 

વષર્ની શ�આતથી છૂટક મ�ઘવારીનો દર વધવા માંડ્યો હતો. નેશનલ સ્ટ�ટ��સ્ટક્સ ઓફ�સ(એનએસઓ) દ્વારા હાલમાં બહાર પાડવામાં આવેલા આંકડાઓ મુજબ ડીસેમ્બરમાં ફ�ડ બાસ્ક�ટમાં ફ�ગાવો ૪.૧૮ ટકા હતો જેની સામે નવેમ્બરમાં તે ૪.૬૭ ટકા હતો. શાકભા�ની બાબતમાં ફ�ગાવો વાિષર્ક ધોરણે ૧પ ટકા જેટલો ઘટ્યો છ�. તેલ, ઘી વગેર�ના ભાવો પણ ઘટ્યા છ� પર�તુ અનાજના ભાવમાં ૧૪ ટકા જેટલો વધારો ન�ધાયા છ� જયાર� �ધણ અને િવજળીના ભાવોમાં વષ� વષર્ના ધોરણે ૧૧ ટકાનો વધારો દ�ખાયો છ�. બી� બાજુ, મેન્યુફ�કચ�ર�ગ સેકટરના બહ�તર દ�ખાવને ટ�ક� નવેમ્બરમાં ભારતના ઔદ્યોિગક ઉત્પાદનનો િવકાસ દર પાંચ મિહનાના ઉ�ચા એવા ૭.૧ ટકાના દર� પહ�ચ્યો છ�. જેના વડે ફ�કટરીઓમાંથી બહાર પડતું ઉત્પાદન માપવામાં આવે છ� તે ઇન્ડેક્સ ઓફ ઇન્ડ�સ્ટ્રયલ પ્રોડકશન(આઇઆઇપી) આ પહ�લા ઓકટોબરમાં ૪.૨ ટકાના દર� સંકોચાયો હતો. આ પહ�લાનો આનો ઉ�ચો દર જૂન 

૨૦૨૨માં ૧૨.૬ ટકાનો ન�ધાયો હતો, એટલે ક� નવેમ્બરમાં તેણે પાંચ મિહનાનો ઉ�ચો દર બનાવ્યો છ�. આંકડાઓ મુજબ ક�િપટલ ગુડ્સ એટલે ક� મૂડી સામાનના ઉત્પાદનમાં મોટો વધારો ન�ધાયો છ� અને તેના િવકાસ દરમાં નવેમ્બર મિહનામાં ૨૦.૭ ટકાનો પ્રભાવશાળી વધારો ન�ધાયો છ�. જયાર� ક� ગ્રાહક વપરાશી વસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં પ.૧ ટકાનો વધારો ન�ધાયો છ�.આ નાણાક�ય વષર્ના પ્રથમ અધર્ભાગમાં ભારતનો �ડીપી િવકાસદર ૯.૭ ટકા રહ્યો, જે એક વષર્ અગાઉ ૧૩.૭ ટકા હતો. આ નાણાક�ય વષર્ માચર્માં પુ� થશે અને એિપ્રલથી શ� થતા નવા નાણાક�ય વષર્માં �ડીપી િવકાસ દર વધુ ઘટશે એવો અંદાજ છ�. ભારત િવશ્વનું સૌથી વધુ ઝડપે િવકસતું અથર્તંત્ર બન્યું હતું પર�તુ તે હવે સાઉદી અર�િબયાની પાછળ થઇ �ય અને બી� ક્રમનું િવકસતું અથર્તંત્ર બને તેવો અંદાજ છ�. સામાન્ય વ્યિક્તને સ્પશર્તી બેરોજગારી જેવી સમસ્યાઓ ચાલુ જ છ�. ટૂંકમાં અથર્તંત્રની ગિત હાલમાં સમજવી મુશ્ક�લ છ�.
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િ�ટીશ �ોડ કા�સ્ટ�ગ 
કોપ�રશેન - બી.બી.સી. એ ગયા 
સપ્તાહે વડા �ધાન નરને્� મોદી 
પરત્વે એક દસ્તાવેજી �ફલ્મ રજૂ 
કરી. તનેુ ં ધ્યયે મોદી સામ ેજનૂા 
ન ે�ચારન ેજીવતં કરવાનુ ંઅને 
તમેન ે ૨૦૦૨ ના ગજુરાતનાં 
રમખાણોમાં ભેરવી દવેાનું 
લાગ ેછ�. બી.બી.સી.એ પોતાની 
દસ્તાવેજી �ફલ્મના �ચારમાં કહંુ્ય 
છ� ક� િ�ટન સરકાર ેકરલેી ‘છ�પી 
પછૂપરછ’ પર આધા�રત આ 
�ફલ્મ છ�, પણ િ�ટીશ સરકાર ેઆ 
દાવાનો સરઆેમ ઇન્કાર કય� છ�. 

િ�ટીશ વડા �ધાન �રશી 
સુનાક� આ હેવાલન ેફગાવી દતેાં 
કહંુ્ય છ� ક� મોદીના ચ�ર�ાલેખન 
સાથ ે હંુ  નાસંમત છ��. ભારત 
સરકાર ે પણ આ દસ્તાવજેી 
�ફલ્મન ેફગાવી દતેાં કહંુ્ય ક� આ 
�ફલ્મ અપ�ચાર છ�. આમ છતાં 
આ દસ્તાવેજ �ફલ્મ ધારણા મજુબ 
જ ચચાર્નો િવષય બની છ� અને 
મોદી સરકારના િવરોધીઓમાં 
રસનો િવષય બની છ�.

માિહતી અન ે �સારણ 
મ�ંાલય ે યટુયબૂ અન ે ટવીટર 
પર આ �ફલ્મ અન ેતનેી િલંક 
પર �િતબંધ મકૂયો છ�. ૩૦૦ થી 
વધ ુભતૂપવૂર્ ન્યાયાધીશો, િન�ત્ત 
અિધકારીઓ અફસરો વગરેનેા 
જથેૂ આ દસ્તાવેજી �ફલ્મન ેભારત 
સામનેા ‘અિવરત પવૂર્�હ’ બદલ 
વખોડી નાંખી છ� અન ેકહંુ્ય છ� ક� 
આ દસ્તાવેજી �ફલ્મ અસત્ય અને 
િવક�ત વાતો પર આધા�રત છ� અને 
ત ેએક સ્વત�ં અન ેલોકશાહી 
દશે તરીક� ભારતના અ�સ્તત્વના 
પાયા સામ ેજ સવાલ ઉઠાવ ેછ�.  
સ્વાભાિવક રીત ેમોદીના તમામ 
ટીકાકારો રાજી થયા છ� અન ે
ફરી તમેના પર હુલ્લડ પર નજર 

રાખવાનો અન ેપોલીસોન ે િશસ્ત 
માટ�નાં પગલાં લેતાં રોકવાનો 
આક્ષપે કય� છ�. 

િવિચ� વાત એ છ� ક� બી.બી.
સી. ની દસ્તાવજેી �ફલ્મમાં ક�ટલીક 
હકીકતોન ેશામલે કરવાનો ઇન્કાર 
કરવામાં આવ્યો છ�. હજી ગયા 
વષર્ના જનૂ મિહનામાં સુ�ીમ કોટ� 
૨૦૦૨ના ગજુરાતના હુલ્લડના 
મામલામાં મોદી સિહતના ૬૪ 
માણસોન ેસ્પશે્યલ ઇન્વેસ્ટીગશેન 
ટીમ - સીટ� કલીન ચીટ આપી 
તને ેમાન્ય રાખવાનો િનણર્ય કય� 
હતો. કોં�ેસના હત્યા કરાયલેા 
નતેા એહસાન જાફરીનાં પત્ની 
ઝા�કયા જાફરીએ કરલેી અરજીન ે

રદ કરતાં કહંુ્ય હતુ ંક� આ અરજીમાં 
કોઇ પા�તા નથી.

આ ઉપરાંત આ દસ્તાવજેી 
�ફલ્મ રજ ૂ કરવાના સમય ેપણ 
ક�ટલાક ��ો ઊભા કયાર્ છ�? 
અત્યાર ેજ ક�મ? આ દસ્તાવજેી 
�ફલ્મનુ ં િનશાન ભારત, તનેી 
લોકશાહી રીત ેચૂટંાયલેી સરકાર 
વડા �ધાન અન ેતનેી બહુમતી 
વસ્તી છ�? મોદીની આગવેાની 
હેઠળની સરકાર આ વષ� જી-
20 િશખર પ�રષદ યોજવાની છ� 
અન ેભારતની તાકાત બતાવતા 
૨૦૦ થી વધ ુકાયર્�મો દશેભરમાં 
યોજાવાના છ� ત ે કારણ છ�? 
૨૦૨૪ ની લોકસભાની ચૂટંણી 
માટ� હાલ નબળા િવરોધ પક્ષન ે
બળ માટ� તને ેમદદ કરવાનો તનેો 
હેત ુછ�?

રસ�દ વાત એ છ� ક� બી.બી.
સી.એ આ દસ્તાવજેી �ફલ્મ 

નવા ‘પરુાવા’ આધા�રત હોવાનું 
જણાવી �ચાર કય� છ�. અજ્ઞાત 
રહેતા એક ભૂતપવૂર્ િ�ટીશ 
રાજ�ારીએ આ �ફલ્મમાં જણાવ્યું 
હતુ ં ક� િહંસામાં કમમાં કમ 
૨૦૦૦ લોકોની હત્યા થઇ હતી 
જમેાંથી બહુમતી મસુલમાનોની 
હતી. આ મસુલમાનો સામનેો 
ઇરાદાપવૂર્કનો અન ે રાજકીય 
હેતથુી કરાયલેો. સાબરમતી 
એકસ�સેની બોગી સળગાવી 
દવેાન ે પગલે ફાટી નીકળ�લા 
રમખાણનો દોષનો ટોપલો 
મોદી પર ઢોળી દવેા માટ� તમેાં 
અિવ�સનીય અિધકારી અને 
શંકાશીલ વ્ય�કતઓની જબુાની 

ટાંકવામાં આવી છ�. હાંકી કઢાયલેા 
ભતૂપવૂર્ પોલીસ અિધકારી સંજીવ 
ભ�, આર.બી. �ી ક�માર અન ે
તીસ્તા શેતલવડ વગરેએે કરલેા 
આક્ષપેો છ�. આ લોકો મોદી 
િવરોધી તરીક�  જાણીતા છ� અને 
તમેની રજઆૂતન ે પડકારવામાં 
આવી છ� અન ે સુ�ીમ કોટ� 
ખા�રજ કરી છ�. સંજીવ ભ�ન ેતો 
કસ્ટો�ડયલ �ત્ય ુમાટ� કસૂરવાર 
ઠ�રવી જલેની સજા પણ થઇ છ�. 
હવ ેઆ �ફલ્મ પર ક�ટલો ભરોસો 
રાખી શકાય?

ભ�� તો દાવો કય� છ� ક� મેં 
ત ેસમયના ગજુરાત મખુ્યમ�ંી 
નરને્� મોદીની અધ્યક્ષતામાં 
મળ�લી એક એક એવી બેઠકમાં 
હાજરી આપી છ� ક� જમેાં તમેણે 
સત્તાધીશોન ેકહંુ્ય હતુ ંક� િહંદઓુને 
મ�ુસ્લમો સામનેો તમેનો આ�ોશ 
ઠાલવી લેવા દો જથેી ગજુરાતમાં 

ગોધરા જવેી ઘટના ફરી કયારયે 
નહીં બન.ે ભ�� કહંુ્ય ક� ૫૯ 
અયોધ્યા કારસેવકોનુ ંમોત થયુ ંતે 
સાબરમતી ��ન સળગાવી દવેાની 
ઘટના પછી આ બેઠક મળી હતી. 
ત ેસમય ેભ� ગજુરાતના જાસૂસી 
બ્યરૂોમાં પોલીસ સુપ�રન્ટ�ન્ડન્ટ 
હતા. 

સુ�ીમ કોટ� રચલેી સીટ� એવું 
તારણ કાઢયુ ં હતુ ં ક� ભ� પોતે 
કહે છ� ક� એવી કોઇ બેઠકમાં 
હાજર જ ન હતા! સરકારે 
ઝડપથી પગલાં લઇ તા. ૨૮ મી 
ફ��ુઆરીએ લશ્કર બોલાવી લીધું 
હતુ.ં ૫૪ �તદહેોન ેઅમદાવાદ 
લઇ જવા પડયા હતા. કારણક�  
તમેના સગાંઓ અમદાવાદ અન ે
તનેી આસપાસ રહેતાં હતાં. આ 
�તદહેોન ેપોલીસ અિધકારીઓના 
રક્ષણ હેઠળ લઇ જવામાં આવ્યા 
હતા અન ે૩૦ �કલોમીટરના આ 
અંતર દરમ્યાન �ણ વાર આ 
અિધકારીઓન ેબદલવામાં આવ્યા 
હતા. વળી મોદીના રહેઠાણે 
મળ�લી બેઠકમાં ભ� હાજર જ ન 
હતા અન ેતથેી ત ેભરોસાપા� 
નથી. 

નાણાવટી - મહેતા પચં ેપણ 
જણાવ્યુ ંહતુ ંક� મોદીના ઘર ેમળ�લી 
બેઠક િવષે ભ� જઠુ�� બોલ્યા છ� અને 
ફ�કસ મશીનની મદદથી બનાવટી 
દસ્તાવેજ બનાવ્યાં છ�. અલબત્ત, 
સરકાર બતાવવા માંગ ેછ� ક� અમન ે
આવી �ફલ્મોથી ક�ઇ અસર થવાની 
નથી તો મોદીના સહાયકો માન ેછ� 
ક� ભારત જી-20 અન ે૨૦૨૪ ની 
કવોડ િશખર પ�રષદની યજમાન 
ગિતની તયૈારી કર ેછ� ત્યાર ેભારત 
અન ેવ્ય�કતગત રીત ેવડા �ધાનન ે
િનશાન બનાવવાના હજી �યત્નો 
થશે.

 - આ લેખમાં પ્રગટ થયેલા િવચારો લેખકના પોતાના છ�.

ફરક
એક સંુદર તળાવના �કનાર� એક બગલો અને બગલી રહ�તાં હતાં અને શાંત મુદ્રામાં ઊભા રહ�વાનો ડોળ કરીને તેઓ રોજ તળાવના �કનાર� તરતી માછલીઓ લાગ �ઇને પકડી લેતાં અને તેમને પોતાનું ભોજન બનાવતા.એક �દવસ એક હ�સ અને હ�સલીનું �ડું ત્યાં આવ્યું અને તળાવમાં રહ�વા લાગ્યું.તેઓ રોજ તળાવમાં તરતા અને થોડા �દવસોની મહ�નત બાદ તેમણે તળાવમાંથી મોતી શોધ્યું.બગલા બગલીએ આ �યું.તેમને નવાઈ લાગી ક� અમે આટલા �દવસોથી માછલી જ પકડીએ છીએ, અમને તો કોઈ મોતી મળ્યું નિહ અને આ હ�સ અને હ�સલીને મોતી મળ્યું.બગલા અને બગલીએ ,હ�સ પાસે જઈને પૂછ્યું , ‘ભાઈ, આ તળાવ તો એક જ છ� છતાં અમને તો કોઈ �દવસ મોતી મળ્યું નિહ. રોજ માછલીઓ જ મળી અને તમને મોતી મળી ગયું? એવંુ કઈ રીતે શક્ય છ�?’હ�સ બોલ્યો,‘દોસ્ત ,તારી વાત સાચી છ�. આ તળાવ તો એક જ છ�, પણ શંુ શોધવું છ� અને શું મેળવવું છ� તેનો આધાર આપણા મન,મહ�નત અને િવચારો પર રહ�લો છ�.ખરાબ ન લગાડ�, દોસ્ત, પણ તમા�ં લાલચુ મન માછલી �ઇને લલચાઈ �ય એટલે તમને મોતી યાદ જ ન આવે.તમે શાંત મુદ્રામાં રહ�વાનો ડોળ કરીને માછલીઓને છ�તરીને પકડવામાં વ્યસ્ત રહો તો મોતી િવષે િવચારી જ ન શકો.તમે માત્ર �કનાર� પાસે આવતી માછલીઓ પકડી લો અને તળાવમાં ઊંડા ઉતરવાની મહ�નત જ ન કરો તો તમને મોતી ક્યાંથી મળ�?’હ�સે બગલાને સમ�વ્યો.બગલા – બગલી વાત સમજ્યાં, પણ થોડી વારમાં બધું ભૂલીને ફરી પાછાં માછલી પકડવામાં જ વ્યસ્ત થઇ ગયાં.વાત તો બગલા- બગલી અને હ�સ અને હ�સલીની છ�.પણ તેને �વન �ડે �ડીને સમ�એ તો ક�ક રસપ્રદ �ણવા મળશે. આ �વન એક તળાવ છ� અને તે તળાવ �પી �વનમાંથી આપણે શું મેળવવું છ� ..શું �ણવું છ� ..શું શીખવું છ� ..કયાં પહ�ચવું છ� તે બધાનો આધાર આપણા િવચારો ..આપણા મન ...અને આપણી સમજ અને મહ�નત પર લાગુ પડે છ�.બગલા -બગલી અને હ�સ-હ�સલીનાં મન, િવચારો અને સમજમાં જે ફરક છ� તેને કારણે બગલા -બગલીને માત્ર માછલીઓ મળ� છ� અને હ�સ- હ�સલીને મોતી....�વનમાં પણ � ઓછી મહ�નતે થોડું મેળવી સંતુષ્ટ થઈશું તો બગલા -બગલીની જેમ માછલી મળશે અને વધુ મહ�નત સતત કરીશંુ તો સાચી સફળતાનું મોતી મળશે.ફરક બસ િવચારો ..મહ�નત ..મનનો રહ�શે.

બી.બી.સી. ની �ફલ્મનો હેતુ શું છ�?

વષર્ ૧૯૯૩માં મુબંઈમાં ૧૨ 
સ્થળોએ બૉમ્બ બ્લાસ્ટ કરી ૨૫૭ 
િનદ�ષ નાગ�રકોન ે મોતન ે ઘાટ 
ઉતારનાર અન ે ૭૧૩ લોકોને 
જખમી કરનાર યાક�બ મમેણને 
ફાંસી આપવાનો ચુકાદો ટાડા કોટ� 
વષર્ ૨૦૦૭માં આપ્યો હતો પણ 
આ દશેનાં �ામાિણક નાગ�રકોનાં 
ટ�કસનાં પસૈા વસુલ કરવાનુ ં હજુ 
બાકી હશે તો છ�વટ� ૨૨ વષર્ પછી 
મમેણન ેનાગપરુની જલેમાં રૂ.ર૧.૯ 
લાખના ખચ� ફાંસી આપવામાં 
આવી.

તારીખ ૨૬-૧૧-૨૦૦૮માં દ�રયા 
રસ્ત ેમુબંઇ પહોંચી ૧૬૬ લોકોને 
હણી નાખનાર અજમલ કસાબને 
જલેમાં સાચવવાં મહારાષ્� સરકારે 
રૂ.૨૫ કરોડ ખચર્વા પડયા! ભારતીય 
સંિવધાનનુ ંરક્ષણ કરવા માટ� ��ત્ત 
સંસદ ભવન ઉપર જ હુમલો કરનાર 
અફઝલગરુનુુ ં જલેવાસ દરિમયાન 
જતન કયુર્ અન ેતમામ બંધારણીય 
િવકલ્પોમાંથી પસાર થતાં સુધી રાહ 
જોઈ છ�વટ� ૨૦૧૨માં િતહાર જલેમાં 
ફાંસી બજાવવામાં આવી.

વષર્ ૧૮૯૪થી અમલી The 
Prisons Actમાં અં�ેજોએ નોંધ્યુ 
ક�, “A Society gets as many 
criminals as it deserves”અને 
આથી સ્વાતતં્ર્યની લડત સમયે 
આદંામાન-િનકોબારમાં કાળા-
પાણીની સજા આપતી િસતમ 
ગજુારતી સેલ્યલુર જલે િવકસાવવામાં 
આવી. ત ેપછી ૬૧ વષ� ૧૯૫૫માં 
The Bombay Jail Manual �ારા 
જલે સુધારણા અમલી બનાવવાનો 
�યત્ન થયો.

વાલીયો લુટારો વાલ્મીકી બન્યો; 
તવેાં �ાચીન �માણન ે મધ્યસ્થ 

રાખી બંદીજનો સમાજન ુજ એક 
અિવભાજય અંગ છ� તવેી સામાિજક 
�તીિત આપવા રાજય સરકારે 
ભગીરથ �યત્ન અન ેખચર્ �ારભં્યો. 
જલેની સુધારણા સાથ ે ૧૯૯૩માં 
Human Right Protection Act 
નીચ ે જલેન ે માનિસક રોગના 
સારવાર ક�ન્� તરીક� �સ્થાિપત 
કરવામાં આવ્ય;ુ એટલુ જ નહીં પણ 
જલે ખાતાના ઉ�ેશમાં લખાય ુક�, 
(૧) નામદાર કોટ� �ારા ગનુગેારોને 
કરવામાં આવતી સજાનુ ં પાલન 
કરવંુ. (૨) જલેમાં આવેલ ક�દીઓની 
સલામતી જાળવવી. (૩) ક�દીઓને 
શારી�રક, માનિસક સ્વાસ્થ્યની 
જાળવણી કરવી. (૪) િશક્ષાના 
ભાગરૂપ ે ક�દીઓન ે રોજગારલક્ષી 
ઉ�ોગની તાલીમ આપવી ઉપરાંત 
(૫) જલેમકુ્ત થાય પછી સમાજમાં 
પનુ: સ્થાિપત થાય તવેા સુધારાલક્ષી 
કાયર્�મોનુ ંઆયોજન કરવંુ.

જલેની બદલાયેલ િવભાવનાને 
આકાર આપવા ગજુરાત રાજયે 
અમદાવાદ વડોદરા ખાત ે મધ્યસ્થ 
જલે વ્યવસ્થા ઊભી કરી છ�. જમેાં 
મોતની સજા પામલેા, પાંચથી વધુ 
વખત જલેમાં ગયલે રીઢા ગનુગેારો 
તમેજ આજીવન કારાવાસના 
ક�દીઓન ે રાખવામાં આવ ે છ�. 
આ ઉપરાંતરાજકોટ, ભાવનગર, 
જનૂાગઢ, જામનગર �કાર ે૮ જીલ્લા 
ક�ન્�ોમાં તમેજ પોરબંદર-ભજૂમાં 
ખાસ જલે તો અમરલેીમાં ખુલ્લી 
જલે અન ે૧૧ જીલ્લાઓમાં સબજલે 
િવકસાવવામાં આવલે છ�. વષર્ 
૧૮૮૧માં સ્થાિપત વડોદરા જલેથી 
શરૂ કરી ૨૦૦૮માં કરી ૨૦૦૮માં 
સ્થપાએલ ગોંડલ સબજલેમાં ૭૧૩૧ 
ક�દીઓન ેસમાવવા ક્ષમતા છ�. પણ 

જલેખાતાના વાિષર્ક અહેવાલ મજુબ 
૧૩૪૬૪ ક�દીઓન ેરાખવા પડ� છ�. 
આ માટ� ભારત સરકારના ૭૫% 
અન ેરાજય સરકારના ૨૫% ફાળા 
સાથ ે જલે સુધારણા માટ� સરકાર 
વાિષર્ક 87852 કરોડનો ખચર્ કર ેછ�.

જલે િનવાસ દરિમયાન ક�દીઓને 
સવાર ે૭ વાગ્ય ે�ાથર્ના, યોગ બાદ 
ચા સાથે ૧૨૫ �ામ નાસ્તો, બપોર ે
૩૫૦ �ામ વજનમાં �ત્યકે ક�દીને 
દાળ, ભાત, શાક, રોટલી-રોટલા 
અન ેગોળ પીરસવામાં આવ ે છ�. 
કાચા કામના ક�દીઓ િસવાયના 
બાકીનાં ઉત્પાદકીય �મ સાથે 
જોડાય છ� અન ેસાંજના ૪-૩૦ થી 
૬ દરિમયાન રમત-ગમત, વાંચન, 
�વચન �કારના કાયર્�મો બાદ સાદું 
ભોજન આપવામાં આવે છ�.

મા� વડોદરા જવેી મધ્યસ્થ 
જલેમાં જ ૧૬ થી ૨૧ વાહનો 
રાખવામાં આવ્યા છ�. ૨૪૭ 
કમર્ચારીઓ જલેના ક�દીઓની 
વ્યવસ્થા કર ે છ� અન ે ક�દીઓના 
પનુવર્સનના કલ્યાણકારી ખ્યાલથી 
જલેમાં સુથારી, વણાટ, બેકરી, 
િ�ન્ટીંગ �સે, ગૌપાલન �કાર ે૧૮ 
થી ૨૦ તાલીમો આપવામાં આવે છ� 
ઉપરાંત આટ� ઓફ િલિવગં, યોગ, 
િનરક્ષરતા િનવારણ, વ્યસનમ�ુક્ત, 
વાંચનાલય �કાર ે કાયર્�મો સાથે 
ગનુગેારોન ે જોડવામાં આવ ે છ�. 
આવી સાર-સંભાળ હોવા છતાં વષર્ 
૨૦૧૭-૧૮માં ૨૨,૮૯૨ દરદી અને 
૧૯-૨૦માં લગભગ ૩૮૦૦૦ ક�ઢી 
દરદીઓની લે�સી, �ાસો�ાસ, 
ન્યમુોિનયા �કાર ેરોગની સારવાર 
કરવી પડ�લી, જનેુ ં ડૉકટરી બીલ 
દશેનાં નાગ�રકોએ ભોગવ્યુ ંછ�.

ગજુરાત સિહત દશેનાં જલે 

કાયદાઓમાં ૧૯૯૩ પછી કોઇ નવા 
સુધારા દાખલ થયા નથી. આથી 
ખોરાક, માંદગી સહાય, સ્ટાફ, 
િબલ્ડીંગ િનભાવ, વાહનો �કારે 
કરોડો રૂિપયાના રોકાણ પછી પણ 
ગજુરાતની ૨૫ જલેોમાં ક�દીઓ 
�ારા ચાલતા ઉ�ોગો થકી તો રૂ.૨.૮ 
કરોડની આવક નોંધાય છ�. આ 
�સ્થિત વચ્ચ ેજલેના ક�દીઓ ઉપરના 
માનસ શાસ્�ીય અભ્યાસો પરથી 
ફિલત થાય છ� ક� મા� ૫% ક�દીઓ 
કયારયે ગનુો નહીં આચરવાની 
માનિસકતાથી બહાર આવ ે છ�. 
અન્યથા જલે એ સુધારણા નહીં પણ 
ગનુગેારોનુ ં સુરિક્ષત આવાસ સ્થાન 

છ�.
�વતર્માન ન્યાિયક કાયદાઓની 

ખામી રહી છ� ક� ગનુગેાર સજા 
ભોગવ ે છ� પણ, ન તો તનેા 
પ�રવારની કાળજી લેવાય છ� ક�, ન 
તો ગનુગેારના અમાનવીય વતર્નનો 
ભોગ બનલે ક�ટ��બની કાળજી લેવાય 
છ�!! આથી સરવાળ� એક ખૂની, 
પોતાના અન ે મરનારના તમે બે 
ઘરોન ેગરીબી અન ેલાચારીમાં ઢસડી 
જાય છ�. ગનુગેાર જલેમાં �ત્ય ુપામ ે
તો Human Right Violation 
હેઠળ જલે અિધકારી ઉપર પગલા 
લેવાય છ�. આથી રીઢા ગનુગેારો 
જલેન ે સુધારણા માટ� નહીં, પણ 
જલેન ેસુિવધા તરીક� વાપર ેછ� અન ે
સમાજમાં તગંદીલી ઊભી ન ેઊભી 
જ રહે છ�.

રાજકારણના નવા દાવપચેની 

ચાલમાં જલેનો ઉપયોગ પિક્ષય 
િહસાબો પાર પાડવા માટ� થવા 
લાગ્યો છ�. ગજુરાતમાં જ્યાર ેBJP 
શાસક પક્ષ ે હતી ત્યાર ે ઇશરત 
જહાં અન ે તુલસી એન્કાઉન્ટર 
જવેા આરોપમાં બાહોશ પોલીસ 
અિધકારી વણજારા અન ે બીજા 
૧૭ હો�દેારોન ે ૯ વષર્ સુધી 
જલેમાં રખાયા અન ેભારત સરકાર 
BJP ના હાથમાં આવી ત ે�મશ: 
કોટ� તમામન ે પરુાવાના અભાવે 
દોષ મકુ્ત કયાર્! આમ, રાજકીય 
કાવાદાવાના િહસાબોનો ખચર્ પણ 
�જાની ક�ડ�. આ તો ક�વો ન્યાય!! આ 
વાસ્તિવકતા વચ્ચ ેજલેના સિળયા 

પાછળ ગનુગેારોની સુધારણાના 
િવચારન ેપડતો મકૂી ર૧મી સદીમાં 
જલે વ્યવસ્થાન ે ગનુગેારો માટ�ના 
કાયદાકીય િનવાસની વ્યવસ્થા તરીક� 
સ્થાપવા નવો કાયદો જરૂરી છ�.

ગનુો આચરનાર વ્ય�ક્તની મકુ્ત 
રીત ેહરવા ફરવાની સ્વત�ંતા છીનવી 
લેવા પરૂતા જલે કાયદાન ેમયાર્િદત 
ન રાખતા ગનુગેારોન ે જલેવાસ 
દરિમયાન પોતાનો ખચર્ અન ેજનેા 
ઉપર ગનુો આચરવામાં આવ્યો 
છ� ત ે પ�રવારનો આિથર્ક બોજો 
ઊઠાવવાની ફરજ પાડવી જોઇએ. 
અં�ેજોએ િવશાળ પ�રસરમાં 
સ્થાપલે જલે �ાઉન્ડમાં ટ�કસ �ી 
ઝોન કરી ઉ�ોગોન ે િનમિં�ત 
કરી ગનુગેારો ફરિજયાતપણ ેજાત 
કમાઇ કર ે તવેો આ�હ રખાવો 
જોઇએ. મોટર વાઇડીંગ, ઓટો 

મોબાઇલ રીપરેીંગ, હીરા ઉ�ોગ, 
ઇલેક્�ોિનકસ ઇન્સ્�મને્ટ રીપરેીંગ 
જવેા નવા માક�ટ ��ન્ડલી ઉ�ોગોને 
તાલીમ અન ેઉત્પાદન સાથ ેજોડવા 
જોઇએ.જમે ધમર્ના નામ ે પાખંડ 
પોસાઇ રહયુ ંછ� તમે, જલે વ્યવસ્થાના 
નામ ેગનુગેારી પોસાઇ રહી છ� જે 
િચતંાકારી છ�. ત્યાર ે ચીન સિહત 
દિુનયાનાં દશેો હવ ેજલેન ેસ્વાવલંબી 
બનાવી �માિણક નાગ�રકોના 
ટ�કસન ેવડેફવાનો રસ્તો �મશઃ બંધ 
કરી રહયા છ� અન ેજલેના ક�દીઓને 
જલે પ�રસરમાં કામઢા માણસ તરીક� 
પરુવાર કરવાની તક આપી તનેે 
સમાજ ઉપર બોજારૂપ ન બનવાની 
ફરજ પાડી રહયા છ�.

નામ ‘જલે સુધારણા’ છ� પણ 
ખરખેર ગનુગેારોની માનિસક્તામાં 
ફરક પડતો જ નથી ત ેજલે અભ્યાસ 
�ારા સ્પષ્ટ થયુ ંજ છ�. ત્યાર ેજલે 
સુધારણા કાયદાન ે ફરી િવચારણા 
હેઠળ મકૂવામાં આવ ેત ેસમયની 
માગ બન ે છ�. Indian Penal 
code હેઠળ ગનુગેારન ે સંરક્ષણ 
આપનાર પણ ગનુગેાર ઠર ેછ� તો 
જલે સુધારણાના નામ ેગનુગેારોને 
કામચલાઉ િવસામો આપતી જલે 
અન ેજલેની વ્યવસ્થાન ેગનુગેાર ન 
કહેવી પડ�? ઘણી લાંબી �િ�યા છ� 
આમ છતાં, ‘જલે સુધારણા’િવષયે 
ફ�ર િવચારણા કરીન ે કમ સે કમ 
�માિણક અન ેવફાદારીથી ભરપરૂ 
દશેનાં નાગ�રકોનાં અિધકારનુ ંજતન 
થવુ ંજોઈએ. આ માટ� નવી િશક્ષણ 
નીિતનાં િનણર્ય બાદ રાજ્યનાં �હ 
િવભાગ ેિહંમત દાખવી પહેલ કરવી 
જોઈએ.

 - આ લખેમાં પ્રગટ થયલેા િવચારો લખેકના પોતાના છ�.

હાલમાં અથર્તં�ની ચો�સ 
ગિત સમજવી મુશ્ક�લ છ�

અવારનવાર 
ડો.નાનક ભ�


