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ઓટોબર ૨૦૧૧ માં સીબીઆઈ ારા આઈપીસી (ઇડીયન પેનલ કોડ તથા િ'વેશન
ઓફ કર+શન એટ) .તગ0ત કરે લા કાયદાકીય કાય0વાહી અને જોડાયેલા િવિભ6 ૧૫૪
સા9ીઓની જુ બાની પછી સીબીઆઈ =પેશીયલ કોટ0 ારા બધા આરોપીઓને આરોપ મુત કયા0 છે
અને સાથે સાથે એવી ન@ધ લીધી છે કે સંપ ૂણ0 ટુ E એસ'ેકટમ0ન ુ ં ફાળવણી િનHપ9 તથા
પારદિશIતા સાથે કરે લી છે . આગળ ન@ધ કરતા માનનીય યાયધીશ Jી શૈની સાહેબે એવું કીધું કે ,
સીબીઆઈ ારા કોઈપણ આરોપ પ ૂરવાર થયો નથી. એટલે બધા ૧૭ આરોપીઓને આરોપથી
મુત કરવામાં આOયા છે .
ક@Pેસ પ9 પહેલાથી કહેતી આવી છે કે ટુE એસપેQમની ફાળવણીમાં કોઈ 'કારનુ ં
નુકશાન રાHRને થયુ ં નથી (Zero Loss Theory). સાથે સાથ એ પણ =પHટ છે કે 'ાકૃિતક સંપદાનો
ઉપયોગ દે શની જનતા માટે સ=ત ું અને સરળ હોવુ ં જોઈએ. એક સમયે સંચાર Yાંિત ારા યુપીએ૧ અને ૨ (૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪) ના સમયગાળામાં લોકોના હાથમાં ટેલીફોન સેવાઓ ૮ કરોડની
સં[યાથી વધીને ૯૪ કરોડ થઈ હતી. ટુE એસપેQમની ફાળવણી યુપીએ સરકાર ારા દે શની
જનતાને સ=ત ું તથા સરળતાથી 'ાકૃિતક સંપદાઓ ઉપયોગ કરવાનો હ] માટે એક કુદરતી
યાયનુ ં િનણ0ય હત.ું
ક@Pેસ પ9 સદાય કોઈપણ 'કારના આરોપના મામલામાં બહજ
ુ સંવેદનશીલ છે . અને
જયારે CAG ના વડા િવનોદ રાય ારા ટુE ફાળવણી મુ_ે '` ઉભા કરવામાં આOયા aયારે
યાિયક 'િYયાને માન આપી સંપ ૂણ0 પણે સહકાર આ+યો. અને યાિયક 'િYયાને યાયનુ ં કામ
કરવા દીધું અને સબંિધત મંcીનુ ં રાEનામુ ં લઈ લેવામાં આOયુ ં હત.ું આજ જયારે “'( )*
я "*” 'માણે સaયની Eત થઈ છે aયારે હુ ં કે dની ભારતીય જનતા પાટe સરકારને ભારતની
જનતા વતી સુHમા =વરાજ ારા લલીત મોદીને દે શથી ભાગવામાં સહકાર આપવો અને એ જ
રીતે રાજ=થાનના મુ[યમંcી િવજયા રાgિસંિધયા સબંિધત આરોપોની િનHપ9 iચ માટે
રાEનામાઓ લઈ લેવામાં આવશે કે કેમ ? આપણે બધા iણીએ છીએ કે CAG ારા આપેલ
અહેવાલ સામાયતઃ તક ગુમાવવુ ં (Opportunity Loss) ના િસmાંત પર આધારીત હોય છે તો શું

રાફેલ યુmક હવાઈ જહાજની ખરીદીમાં cણ ગણા ભાવ આપી ખરીદીનો િનણ0ય શું તક ગુમાવવા
gવુ ં જ િનણય
0 નથી ? શું સરકાર સંપ ૂણ0 કાન ૂની 'િYયા ારા =પHટ તથા પારદશo વહીવટનુ ં
'માણ રાફેલ હવાઈ જહાજ ખરીદી સબંિધત 'િYયા તથા િનણય
0 ને =પHટ કરશે કે કેમ ?
ક@Pેસ પ9 માને છે કે ટુE સબંિધત CAG નો અહેવાલ આપતા િવનોદ રાય pાંક
રાજકીય હાથોમાં રમતા હતા અને aયારનુ ં િવપ9 ભારતીય જનતા પાટe ારા pાંક એક માનિસક
સંર9ણ આપવામાં આOયુ ં હત ું એવુ ં લાગે છે . િવનોદ રાયનુ ં સરકારમાં (૧) સલાહકાર, રે લ બોડ0
(૨) સદ=ય, રે લવે કાયાકqપ કાઉિસલ તથા (૩) કાય0કારી 'મુખ, ભારતીય િYકેટ કંRોલ બોડ0
જુદા-જુદા પદ Pહણ કરવા શંકાની સોઈ ભારતીય જનતા પાટeના સીધી કે આડ કતરી રીતે
સબંધો ઉપર iય છે . સીબીઆઈ કોટ0ના િનણય
0 પછી એ =પHટ થાય છે કે ટુE સબંિધત CAG નો
અહેવાલ શેના માટે ?
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