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ક��સેની ક��સેની ક��સેની ક��સેની ““““જૂ�ઠાણા ંફેલાવો યોજનાજૂ�ઠાણા ંફેલાવો યોજનાજૂ�ઠાણા ંફેલાવો યોજનાજૂ�ઠાણા ંફેલાવો યોજના” ” ” ” થી ગજુરાત ક ેદશેની જનતા કયારયે �િમત થવાની નથીથી ગજુરાત ક ેદશેની જનતા કયારયે �િમત થવાની નથીથી ગજુરાત ક ેદશેની જનતા કયારયે �િમત થવાની નથીથી ગજુરાત ક ેદશેની જનતા કયારયે �િમત થવાની નથી. . . . ––––    ભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયા    
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ક��સેના દબાણથી જ લોન આ ભાગડેઓુને આપવામા ંઆવી હતીક��સેના દબાણથી જ લોન આ ભાગડેઓુને આપવામા ંઆવી હતીક��સેના દબાણથી જ લોન આ ભાગડેઓુને આપવામા ંઆવી હતીક��સેના દબાણથી જ લોન આ ભાગડેઓુને આપવામા ંઆવી હતી, , , , ત ેદેશની '( સુપરે ે(ણ ેછેત ેદેશની '( સુપરે ે(ણ ેછેત ેદેશની '( સુપરે ે(ણ ેછેત ેદેશની '( સુપરે ે(ણ ેછે....    
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ભોપાલ ગસે કાડંના મ*ુય આરોપી એ,ડરસનને ભોપાલ ગસે કાડંના મ*ુય આરોપી એ,ડરસનને ભોપાલ ગસે કાડંના મ*ુય આરોપી એ,ડરસનને ભોપાલ ગસે કાડંના મ*ુય આરોપી એ,ડરસનને ભારત પરત લાવવાની ક��સેે કોિશશ સુ-ધા ંપણ કરી નથીભારત પરત લાવવાની ક��સેે કોિશશ સુ-ધા ંપણ કરી નથીભારત પરત લાવવાની ક��સેે કોિશશ સુ-ધા ંપણ કરી નથીભારત પરત લાવવાની ક��સેે કોિશશ સુ-ધા ંપણ કરી નથી. . . .     
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ક��ેસના ંનેતાઓના જૂ�ઠા આ�ેપોન ેફગાવતા ંગુજરાત ભાજપના ં�દેશ �વકતા�ી ભરત પંડયાએ જણા#યંુ હતંુ 

કે, કે&'ની ક��ેસનાં દબાણમાં ગુજરાત ક��ેસના નેતાઓ જૂ�ઠા િનવેદનો કરી ર+ા ં છે. ક��ેસની ‘‘જૂ�ઠાણા ં ફલેાવો 
યોજના’’ થી ગુજરાત કે દેશની જનતા કયારેય 2િમત થવાની નથી. દેશની જનતા 3ણે છે કે, મેહુલ ચોકસી, િનરવ 
મોદી, િવજય મા5યાના બ6ક લોનના કૌભાડંો ક��ેસના શાસનના સમયમાં થયાં હતા.ં ક��ેસના દબાણથી જ લોન આ 
ભાગેડુઓન ેઆપવામા ંઆવી હતી. તે દેશની �3 સપુેરે 3ણે છે.  

�ી પંડયાએ જણા#યંુ હતંુ કે, �ધાનમં9ી�ી નરે&'ભાઈ મોદીના નેતૃ<વવાળી કે&' સરકારે સસંદમાં કૌભાંડકારો 
સામે અનેક કડક કાયદાઓને પસાર કયા? છે. તમામ @ડફો5ટરો પર અનેક દરોડાઓ પાડીન ેતેમની સંપિતઓ જBત કરવાની 
કાયCવાહી આદરી છે અને તેમાં સફળતા મેળવી છે. કે&' સરકાર આ તમામ ગુનેગારોના �<યારોપણ માટ ેઆંતરરાDીય 
Eતરે િવિવધ દેશો સાથ ેકરાર કરીન ેતેમને ભારત પરત લાવવા માટ ેબનતા તમામ �યાસો સ@Fય રીતે કરી રહી છે. દરેક 
દેશનાં કાયદા જૂદા હોય છે, તેમ છતાંય તેમની સામે આંતરરાDીય Eતરે કેસ કરીને ભાગેડુઓના �<યારોપણ માટે �યાસ 
કરી રહી છે. તે સહુ 3ણે છે.  

�ી પડંયાએ ક��ેસ પર તીG �<યાઘાત આપતા ંજણા#યંુ કે, ક��ેસના શાસન દરIયાન મJય�દેશમા ં‘‘ભોપાલ ગેસ 
કાંડ’’ માં હ3રો નાગરીકોના મૃ<યુ થયાં હતા. ઝેરી ગેસની અસર વષM સુધી રહી હતી. �ી અજૂCનNસહ જેવાં ક��ેસી 
નેતાઓની સાઠંગાઠંના કારણે ફેકટરીના આરોપી માિલક એ&ડરસનન ેભગાડવામાં ક��ેસ ેસ@Fય ભુિમકા ભજવી હતી, તે 
દેશની જનતા હજૂ સુધી ભુલી શકી નથી. વષC ૨૦૧૩ મા ં એ&ડરસનનુ ં મૃ<યુ થયંુ તે પહેલા ં ક��ેસે તેના શાસનમા ં 
એ&ડરસનને પરત લાવવાની કોિશશ સુSધાં પણ કરી નથી. ક��ેસ આ ઘટનાFમનો જવાબ આપવાને બદલે ભાજપ પર 
આ�ેપ લગાવે તે Nનદનીય છે. રાDવાદી ભાજપને જનતા જનાદCનનુ ંસમથCન છે અને ક��ેસની આ ‘‘જૂ�ઠાણાં ફલેાવો 
યોજના’’ દેશની જનતા સારી રીતે સમT ચુકી છે, તેમ �ી પડંયાએ અંતમાં જણા#યંુ હતંુ. 
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