
ેસ નોટ :- 

અમે ૨૦૦૨ જુરાત કોમી રમખાણ ના ંપી ડતો નામદાર જુરાત હાઈકોટ ના ં કુમ થી બુજ ુ ખ ય ત 

કર એ છ એ અને એવી આશા રાખીએ છ એ ક િત તાબને સેતલવડ અને તેમના પિત વેદભાઈ આનદં 

ુ ીમ કોટ ધુી યાય માટ હમત હાયા વગર  જ ુમશ ેઅને અમારા વા પી ડતો ની ત કણ ાથના ક 

તેમને યાય મળે.  

જો માનવ અિધકાર સેવકો ને આ ર તે એક ક બી  બહાને હરાન કરવામા ંઆવશે તો ભિવ ય મા ંકોમી 

રમખાણો મા ંપી ડતોને થોડા સમય ખાવા પીવા ુ ંક રહવાની પણ યવ થા કર  આપશે પણ સાચા 

આરોપીઓ ક  કોમવાદ  સં થાઓ સાથ ેસકંળાયેલ છે તેમને સ  કર  પી ડતોને યાય અપાવવા ુ ંકામ 

કોઈ ન હ કર. આ રમખાણો મા ંતો ૨૦૦૨ મા ંતપાસજ બરાબર નહોતી થઇ અને નામદાર ુ ીમ કોટ મા ં

િત તાબેન ની સં થા સીટ ઝન ફોર જ ટ સ એ ડ પીસ ગઈ યાર પીડ તો એ દશાવેલી સાચી હક કત યાન 

મા ંઆવેલ અને ુ ીમ કોટ એસ. આઈ. ટ . ની રચના કરવાનો  કુમ કરલ અને છેવટ માયાબેન કોડનાની 

ક  રા ય સરકાર મા ંમં ી બની બેઠલા તેમને  તપાસ મા ંઆરોપી બનાવાયા અને ૪ વષ લ ભેગા 

થયા.  

૨૦૦૨ થી આજ ધુી ના હસાબો પોલીસ સમ  ર ુ  કરવા છતા ં ભિવ ય મા ંકોઈ સમાજ સેવક પી ડતોની, 

ખાસ કર ને ુ લમ પી ડતોના યાય માટ લડત ના આપે તે માટ યેન કન કાર હરાન કર   એક દાખલો 

બેસાડવા માગેં છે.  

૨૦૦૨ ના ંવષ થી આજ દન ધુી ના ં હસાબો પોલીસ સમ  ર ુ  કરવા છતા ંએક ૪૨૦ વી ન વી 

ફ રયાદ મા ંહાઇકોટ એ અર  નામં ૂર કરતા રોકટ ગિતએ જુરાત ની અિત ઉ સાહ  પોલીસ િત તાબને 

ના ઘર  અટક કરવા કવી ર તે પહોચી ગઈ ???  ભિવ ય મા ંકોઈ સમાજ સેવક પી ડતોની ખાસ કર ને 

ુ લમ પી ડતોના યાય માટ લડત ના ંઆપે તે માટ એક દાખલો બસેાડવા માગેં છે .  

તમામ કસો નો િવગતવાર અ યાસ કર  દરક કસ ની હક કત મે ટ કોટ થી વક લો થી માડં  છેક ુ ીમ 

કોટ ના ંવક લો ને કસ સમ વી રાત દવસ મોજ શોખ ક ુ ુ ંબ સાથે ગાળવાને બદલે ફ ત યાય  

મેળવવા પી ડતો  ને મદદ કર   તે જ  સા ુ ંબ લદાન છે પણ આ   બદલાયેલા સમીકરણો મા ં ુ લમોએ 

સહન કર ુ ંજ ર ુ ં.  


