ેસનોટ-૦૧

તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૮
------------------

કેસના નેતાઓના પ ોના રાજકારણ સામે ભાજપાની િતયા – ‘‘હોજ
‘‘હોજ સે ગઇ વો બુદં સે નહી આતી
– #ી ભરત પં$યા’’
યા’’
------------------

કેસ સ&ામાં હોય 'યારે (િહતના
(િહતના કામો કરતી નથી અને સ&ામાં ન હોય 'યારે
પ ો લખીને મગરના આંસુ સારવાના
સારવાના તરકટો કરે છે – #ી ભરત પં$યા
------------------

૧૦ વષ2ના કે34માં કેસ શાસન સમયે નમ2દા યોજનાને
યોજનાને ખોરંભે ચઢાવી 'યારે #ી એહમદ પટેલે નમ2દા માટે પ ો
કેમ ન લ9યા ? 'યારે ગુજરાત િહત અને ખેડત
ૂ િહત કેમ યાદ ન આ=યું ? – #ી ભરત પં$યા
------------------

ફી િનયમન મુ?ે કેસના વાણી – વત2ન - =યવહાર

વાલી - િવ@ાથAઓના િહત િવરોધી જ છે – #ી ભરત પં$યા
------------------

કેસ (િહતમાં હવે બેધારી નીિત સાથે બેમોઢાની વાત બંધ કરે – #ી ભરત પં$યા
------------------

દેશ વતાી ભરત પંયાએ કેસના નેતાઓના પ ોના રાજકારણને આડે હાથ લેતાં જણા(યું હતુ
કે, કેસ +યારે પોતે સ,ામાં હોય છે /યારે 0િહતના કામ કરતી નથી અને સ,ામાં નથી હોતી /યારે પ ો
લખીને તરકટો રચે છે . કેસ સ,ામાં હોય /યારે મા 56ાચાર કરે છે અને સ,ામાં ન હોય /યારે ના7યા/મક
અને નકારા/મકતા સાથે જૂ 9ઠાણા અને ઉ<કેરાટ ફેલાવવાનો યાસ કરે છે .
ી પંયાએ જણા(યું હતુ કે, કેસના ી એહમદ પટેલે નમ>દા યોજના માટે કે?@માં કેસ સરકારના
સમયે પ ો લAયા હોત તો સાBં હતુ, કે?@માં ૧૦ વષ>ના શાસન સમયે નમ>દા યોજના આડે રોડા નાખનાર
કેસને તે સમયે ખેડૂતોની Dચતા થતી ન હતી અને અ/યારે ખેડૂતો માટે મગરના આંસુ સારી રFા છે .
નમ2દા ડેમની Cચાઇ,
ે ા નમ2દાને રોકવાનું પાપ કરનાર કેસને નમ2દા
Cચાઇ, ડેમના દરવા( અને િવEથાિપતોને મુ?ે હંમશ
કે ખેડત
ૂ ો માટે બોલવાનો લેશમા અિધકાર નથી.
નથી.
ી પંયાએ વધુમાં જણા(યું હતુ કે, કેસના વતા ડૉ. મનીષ દોશીએ કેસ ન લડવા માટે ી કિપલ
િસIબલને (યિતગત પ લAયો તે સારી વાત છે પરંતુ કેસનું આ તરકટ Kપ6 દેખાય છે . આમ, એક બાજુ
કેસ િવપL તરીકે યારેય પણ 0 કMયાણના સકારા/મક કાયN, ગરીબ કMયાણની યોજનાઓ જે ભાજપા લાગુ
કરે છે તેને કેસ Kવીકારી શકતી નથી, િવરોધ પL તરીકે કેસ હંમેશા નકારા/મક અને સમાજ િહત િવરોધી
ઉ<કેરાટ ફેલાવવાનો યાસ કરે છે .
//૨//

//૨//
ી પંયાએ કેસ માટે ‘‘હોજ
‘‘હોજ સે ગઇ વો બુદં સે નહી આતી’’
આતી’’ ઉિત ઉPચારીને આજે કેસને પાંચ
Qનોનો જવાબ આપવા જણા(યું હતુ. કેસ જવાબ આપે,
૧. કેસ શા માટે ભાજપાના (કGયાણ અને ગરીબલHી િનણ2યોનો િવરોધ કરે છે ?
૨. કેસના ૧૦ વષ2ના કે34 શાસનમાં નમ2દા યોજના ખોરંભે ચડાવી હતી 'યારે #ી એહમદ પટેલને પ
લખવાનું કેમ સુJયું નહી?
નહી?
૩. કેસે નમ2દા ડેમના Cચાઇ,
Cચાઇ, દરવા( અને િવEથાિપ
િવEથાિપતો
Eથાિપતો મુ?ે?ે વારંવાર કેમ અડચણો ઉભી કરી અને ૧૦ વષ2
સુધી ડેમના દરવા(ની
દરવા(ની મંજુરી કેમ ન આપી ?
૪. િવધાનસભામાં ફી િનયમન કાયદો ભાજપા સરકારે પસાર કયN 'યારે કેસે તેનું સમથ2ન કેમ ન કયુO ? અને
ગૃહમાં હાજર કેમ ન રQા અને ગૃહનો બૉયકોટ
બૉયકોટ કેમ કયN હતો ?
૫. કેસ શાળા સંચાલકો સામે ફી ઘટાડવા માટે પીટીશન કેમ નથી કરતી ?
ી પંયાએ વધુમાં જણા(યું હતુ કે, વડાધાની નરે?@ભાઇ મોદીના ધાનમં ી બ?યા પછી નમ>દા
ડેમના દરવા0ની મંજુરી Sવારા ડેમના દરવા0નું કામ પૂણ> થયેલ છે તે ગુજરાતની જનતા 0ણે છે પરંતુ કેસને
તે યાદ નથી લાગતું. ભાજપા સરકારે હંમેશા ખેડૂત િહતના પગલાંઓ અને િનણ>યો લીધા છે , ખાતર િનયિમત
રીતે મળી રહે, વીજદરમાં ૨૦ વષ>થી એકપણ પૈસો વધાયN નથી, ટપક Dસચાઇ પVધિત Sવારા વધુમાં વધુ ખેતી
થઇ શકે તે માટે સબસીડી આપવાની વાત હોય કે ખેતપેદાશો જે વી કે, મગફળી, કપાસ, દાળ વગેરેને ટેકાના ભાવે
ખરીદી કરી છે અને મુ9યમં ી#ી િવજયભાઇ Vપાણી અને નાયબ મુ9યમં ી#ી નીિતનભાઇ પટેલની ભાજપા
સરકાર હજુ પણ ખેડૂતોના િહતલLી િનણ>યો લેતી જ રહેશે. ભાજપા સરકાર વાલી-િવWાથXઓના િહતમાં ફી
ઘટાડાના મુZે મકમ અને ક[ટબVધ છે . કેસે ચૂંટણીઓ સમયે 0ને ફી િનયમન મુZે ગેરમાગ\ દોરીને વોટબ]કની
રાજનીિત કરી હતી અને હવે +યારે નામદાર કોટ\ ગુજરાત ભાજપા સરકારના િનણ>યને સાચો ઠેર(યો છે /યારે
હજુ પણ કેસ િવWાથXઓના ભિવ^ય સાથે ચેડા કરી રહી છે અને વાલીઓ સાથે દુરાહ રાખીને તેમને આ_થક
નુકશાન થાય તેવા દુ^કાયNને ો/સાિહત કરી રહી છે તે યો`ય નથી. કેસ 0િહતમાં હવે બેધારી નીિત સાથે
બેમોઢાની વાત બંધ કરે તેમ ી પંયાએ અંતમાં જણા(યું હતુ.ં
(ડૉ. હષદ પટેલ)
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ેસનોટ-૦૨
દેશ અય

ી

તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૮

------------------

તુભાઇ વાઘાણીની અય તામાં સતત ી દવસે આજે દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’’’ ખાતે ભાજપા ગુજરાત
દેશ પાલામ(ે )ી બોડની બેઠક યોઇ
------------------

દેશ ભાજપા મીડયા િવભાગની યાદી જણાવે છે કે, સતત ી! દવસે આજે દેશ કાયા#લય ‘‘&ી કમલમ્’’ ખાતે દેશ
અ+ય,&ી -તુભાઇ વાઘાણીની અ+ય,તામાં ભાજપા ગુજરાત દેશ પાલા#મે34ી બોડ#ની બેઠક યો!ઇ હતી. આજની આ બેઠકમાં
મુ8યમં ી&ી િવજયભાઇ 9પાણી, નાયબ મુ8યમં ી&ી નીિતનભાઇ પટેલ, કેિ3:ય મં ી&ીઓ &ી પરષો=મભાઇ 9પાલા, &ી
મનસુખભાઇ માંડવીયા, સિહતના પાલા#મે34ી બોડ#ના સ>ય&ીઓ હાજર ર?ા હતા. રા@ીય સહસંગઠન મહામં ી&ી વી. સતીષપણ આજની બેઠકમાં ઉપિBથત ર?ા હતા.
આગામી ફેEુઆરી મિહનામાં યો!નાર ૦૨ -Fલા પંચાયતની ૧૧૦ બેઠકો, ૧૭ તાલુકા પંચાયતની ૪૩૬ બેઠકો અને
૭૫ નગરપાિલકાની ૨૧૧૬ બેઠકો આમ, કુલ મળીને ૨૬૬૨ બેઠકો પર ભાજપાના ઉમેદવારોની પસંદગી માટે સતત ણ દવસ
દેશ કાયા#લય &ી કમલમ્ ખાતે પાલા#મે34ી બોડ#ની બેઠકો યો!ઇ હતી.
આજે ૧૪ -Fલાની ૪૦ નગરપાિલકાની ૧૧૩૬ બેઠકો પર ઉમેદવારોની પસંદગીની Iયા હાથ ધરાઇ હતી, જે ની
માિહતી નીચે મુજબ છે .
તારીખ
મ
 લાનું નામ
ન.પા.
ન.પા.
બેઠકો
પા.
પા. વોડ
1
2
3
4
5
6

20.01.2018
શિનવાર

7
8
9
10
11
12
13
14

સુરે નગર
બોટાદ
ભાવનગર
જૂ નાગઢ .
ગીર સોમનાથ
પોરબંદર
અમરેલી
મનગર .
દેવભૂિમ વારકા
રાજકોટ
મોરબી
ક"છ
પાટણ
મહેસાણા

02

18

72

01

7

28

03

23

92

06

40

160

01

7

28

03

20

80

04

26

104

03

21

84

03

20

80

05

42

168

01

7

28

02

14

56

03

19

76

03

20

80

આ અગાઉ ભાજપા સંગઠને જે િવBતારોમાં ચૂંટણીઓ યો!વાની છે Lયાં, ‘‘ઘર-ઘર ચલો અિભયાન’’ થકી તારીખ ૧૬૧૭-૧૮ !3યુઆરીના રોજ જનસંપક# પૂણ# કરેલ છે . દરેક જOયાએ ભાજપાને અથાગ ેમ અને આવકાર મળેલ છે . આવનારી
ચૂંટણીઓમાં ભાજપા ચોQકસ પણે ખૂબ જં ગી બહુ મતીથી િવજય ાRત કરશે અને Bથાિનક એકમે સેવાયSમાં સહભાગી થઇ
જનતા જનાદ#નની સેવા થકી િવકાસયા ાને અિવરતપણે આગળ વધારશે.
(ડૉ. હષ#દ પટેલ)
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