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

પોતાનુ ંરાપોતાનુ ંરાપોતાનુ ંરાપોતાનુ ંરાજકીય અિ�ત�વ ટકાવી રાખવા હવાિતજકીય અિ�ત�વ ટકાવી રાખવા હવાિતજકીય અિ�ત�વ ટકાવી રાખવા હવાિતજકીય અિ�ત�વ ટકાવી રાખવા હવાિતયા મારતી યા મારતી યા મારતી યા મારતી ક��સે હવે આવેદન પ�ો આપી ક��સે હવે આવેદન પ�ો આપી ક��સે હવે આવેદન પ�ો આપી ક��સે હવે આવેદન પ�ો આપી સમાજ અન ે��ન ેસમાજ અન ે��ન ેસમાજ અન ે��ન ેસમાજ અન ે��ન ે
ગરેમાગ! દોરવાના િન"ફળ �યાસો કરી રહી છેગરેમાગ! દોરવાના િન"ફળ �યાસો કરી રહી છેગરેમાગ! દોરવાના િન"ફળ �યાસો કરી રહી છેગરેમાગ! દોરવાના િન"ફળ �યાસો કરી રહી છે    ––––    &ી &ી &ી &ી 'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી    

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

ક��સેક��સેક��સેક��સે    �હરે કરે કે તે શુ ંઓબીસીમાંથી અનામત આપશ ે�હરે કરે કે તે શુ ંઓબીસીમાંથી અનામત આપશ ે�હરે કરે કે તે શુ ંઓબીસીમાંથી અનામત આપશ ે�હરે કરે કે તે શુ ંઓબીસીમાંથી અનામત આપશ ે? ? ? ? આંદોલનકારીઓઆંદોલનકારીઓઆંદોલનકારીઓઆંદોલનકારીઓ    પણ �પ2 કરે કે શુ ંક��સે ેતેમન ેપણ �પ2 કરે કે શુ ંક��સે ેતેમન ેપણ �પ2 કરે કે શુ ંક��સે ેતેમન ેપણ �પ2 કરે કે શુ ંક��સે ેતેમન ે
ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની કોઇ ફો3યુ4લા કે બાંહધેરી આપી છેઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની કોઇ ફો3યુ4લા કે બાંહધેરી આપી છેઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની કોઇ ફો3યુ4લા કે બાંહધેરી આપી છેઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની કોઇ ફો3યુ4લા કે બાંહધેરી આપી છે    ????    ––––    &ી &ી &ી &ી 'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી    

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

ક��સે ઓબીસીમાંથી ક��સે ઓબીસીમાંથી ક��સે ઓબીસીમાંથી ક��સે ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની માંગણી કરતુ ંઆવદેનઅનામત આપવાની માંગણી કરતુ ંઆવદેનઅનામત આપવાની માંગણી કરતુ ંઆવદેનઅનામત આપવાની માંગણી કરતુ ંઆવદેનપપપપ����    કમે નથી આપતી કમે નથી આપતી કમે નથી આપતી કમે નથી આપતી ? ? ? ? 
––––    &ી &ી &ી &ી 'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી    

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

ક��સે હંક��સે હંક��સે હંક��સે હંમેશા બ ેમોઢાની વાતો મેશા બ ેમોઢાની વાતો મેશા બ ેમોઢાની વાતો મેશા બ ેમોઢાની વાતો કરતી રહીકરતી રહીકરતી રહીકરતી રહી    છેછેછેછે. . . . ‘‘‘‘‘‘‘‘ચોરન ેકહ ેચોરી કરચોરન ેકહ ેચોરી કરચોરન ેકહ ેચોરી કરચોરન ેકહ ેચોરી કર    અન ેિસઅન ેિસઅન ેિસઅન ેિસપાપાપાપાહીહીહીહીન ેકહ ેન ેકહ ેન ેકહ ેન ેકહ ે�ગતો રહજેે�ગતો રહજેે�ગતો રહજેે�ગતો રહજેે’’’’’’’’....    
––––    &ી &ી &ી &ી 'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી    

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

લોકતં�માં આંદોલોકતં�માં આંદોલોકતં�માં આંદોલોકતં�માં આંદોલલલલન કરવાનો ન કરવાનો ન કરવાનો ન કરવાનો તેમજ પોતાની માંગણીઓ મુકવાનો બધાન ેઅિધતેમજ પોતાની માંગણીઓ મુકવાનો બધાન ેઅિધતેમજ પોતાની માંગણીઓ મુકવાનો બધાન ેઅિધતેમજ પોતાની માંગણીઓ મુકવાનો બધાન ેઅિધકાકાકાકાર છેર છેર છેર છે    પરંતુ પોતાની માંગ પરંતુ પોતાની માંગ પરંતુ પોતાની માંગ પરંતુ પોતાની માંગ પરુી પરુી પરુી પરુી 
કરવાકરવાકરવાકરવા    જબરજ�તી કરવી તેવંુ ;યારેય ગાંધી'એ પણ ક=ુ ંનથીજબરજ�તી કરવી તેવંુ ;યારેય ગાંધી'એ પણ ક=ુ ંનથીજબરજ�તી કરવી તેવંુ ;યારેય ગાંધી'એ પણ ક=ુ ંનથીજબરજ�તી કરવી તેવંુ ;યારેય ગાંધી'એ પણ ક=ુ ંનથી....    ––––    &ી &ી &ી &ી 'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી    

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

ક��સેના શાસનમાં ગજુરાતના ખેડતુો પાયમાલ હતાક��સેના શાસનમાં ગજુરાતના ખેડતુો પાયમાલ હતાક��સેના શાસનમાં ગજુરાતના ખેડતુો પાયમાલ હતાક��સેના શાસનમાં ગજુરાતના ખેડતુો પાયમાલ હતા, , , , ક��સેના ગુડંારાજમાં ગામક��સેના ગુડંારાજમાં ગામક��સેના ગુડંારાજમાં ગામક��સેના ગુડંારાજમાં ગામડુ ંથરથર @જુતુડુ ંથરથર @જુતુડુ ંથરથર @જુતુડુ ંથરથર @જુતુ    હતંુહતંુહતંુહતંુ    તેમજતેમજતેમજતેમજ    
પાયાની તમામ સિુવધાઓનો પણ ગામડામાં અભાવ હતોપાયાની તમામ સિુવધાઓનો પણ ગામડામાં અભાવ હતોપાયાની તમામ સિુવધાઓનો પણ ગામડામાં અભાવ હતોપાયાની તમામ સિુવધાઓનો પણ ગામડામાં અભાવ હતો....    ––––    &ી &ી &ી &ી 'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી    

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

સૌના સાથ અન ેસૌના િવકાસના મં� સાથે ગજુરાતના તમામ સમાજ અન ેવગBના સવાCગી િવકાસ માટે સૌના સાથ અન ેસૌના િવકાસના મં� સાથે ગજુરાતના તમામ સમાજ અન ેવગBના સવાCગી િવકાસ માટે સૌના સાથ અન ેસૌના િવકાસના મં� સાથે ગજુરાતના તમામ સમાજ અન ેવગBના સવાCગી િવકાસ માટે સૌના સાથ અન ેસૌના િવકાસના મં� સાથે ગજુરાતના તમામ સમાજ અન ેવગBના સવાCગી િવકાસ માટે 
ગજુરાતની ભાજપા સરકાર કDટબEધ છેગજુરાતની ભાજપા સરકાર કDટબEધ છેગજુરાતની ભાજપા સરકાર કDટબEધ છેગજુરાતની ભાજપા સરકાર કDટબEધ છે....    ––––    &ી &ી &ી &ી 'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી'તુભાઇ વાઘાણી    

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

�દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા"ય ુ હતુ કે, પોતાનંુ રાજકીય અિ*ત+વ ટકાવી રાખવા 
હવાિતયા મારતી ક./ેસ હવે આવેદન પ1ો આપી સમાજ અને �2ને ગેરમાગ4 દોરવાના િન5ફળ �યાસો કરી રહી 
છે. પોતાનો અંગત *વાથ: અને િહત સાધવા માટે ક./ેસ સાથે મળીને નીકળી પડેલા કહેવાતા આંદોલનકારીઓ 
અને ક./ેસને હંુ સીધો અને *પ? �@ન પુછવા માંગુ છંુ અને આશા રાખુ છંુ ક ેમારા �@નનો તઓે પણ સીધો 
અને *પ? જવાબ આપશે. ક./ેસ 2હેર કરે કે તે શંુ ઓબીસીમાંથી અનામત આપશે ? આંદોલનકારીઓ પણ 
*પ? કરે કે શંુ ક./ેસે તેમને ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની કોઇ ફોCયુ:લા કે બાંહેધરી આપી છે ?  
 

..૨.. 



 

..૨.. 
તાજેતરમાં ક./ેસ Dવારા મહામહીમ રાEયપાલ�ી તથા આજે મુFયમં1ી�ી િવજયભાઇ Gપાણીને 

આવેદન પ1 આHયું. આ બંને આવેદન પ1ોમાં ક./ેસે અનામતનો Iયાયં ઉKલેખ કયL નથી. આજનંુ આવેદનપ1 
પણ છેતરામMં અને જુNઠુ સાિબત થયુ છે. ક./ેસ ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની માંગણી કરતું આવેદનપ1 
કેમ નથી આપતી ? અગાઉ પાટીદાર પંચાયતમા ં‘‘ઓબીસીમાંથી જ અનામત જોઇએ તેનાથી ઓછંુ કાંઇ ખપતુ ં
નથી’’ તેવી વાતો કરનારા આજે અનામત બાબત ેકેમ ચુપ છે ? આંદોલનકારીઓને સાથે રાખી ક./ેસ સમાજમાં 
વગ:િવ/હ ફેલાવવા માંગે છે. સુખી સમૃ�ધ ગુજરાતની શાંિત ડહોળવા માંગે છે. ક./ેસે હંમેશા વોટબTક અને 
જુNઠાણાંની રાજનીિત કરી છે. ક./ેસે બ�ીપંચને છેતયા:, એસ.સી.એસ.ટી. ને પણ છેતયા: છે અને હવે 
પાટીદારોને પણ છેતરી રહી છે. રાહુલ ગાંધીને હોટલમાં જઇ ખાનગી રીતે મળવું અને બહાર આવી સમાજ 
સામે સાવ જુદી જ વાત કરવી તે દશા:વે છે કે, અનામતના નામે ક./ેસ અને તેના એજUટો Dવારા કલુળીમાં ગોળ 
ભાંગવાનંુ કામ થઇ રV ુછે. ક./ેસના પૂવ: મં1ી કિપલ િસXબલે પણ ચંૂટણી પહેલા અનામતની ફોCયુ:લાની વાત 
કરી હતી. આ ફોCયુ:લા પણ હ� સુધી 2હેર કરવામાં નથી આવી. બંધારણીય રીત ેજો ઓબીસીમાંથી અનામત 
આપી શકાય તેમ હોય તો ક./ેસ 2હેર કરે. ક./ેસ હંમેશા બે મોઢાની વાતો કરતી રહી છે. ‘‘ચોરને કહે ચોરી કર 
અને િસપાહીને કહે 2ગતો રહેજે’’. 

�ી વાઘાણીએ જણા"ય ુહતુ કે, લોકતં1માં આંદોલન કરવાનો તેમજ પોતાની માંગણીઓ મુકવાનો બધાને 
અિધકાર છે પરંતુ પોતાની માંગ પુરી કરવા જબરજ*તી કરવી તેવું Iયારેય ગાંધી�એ પણ કVું નથી. સરકાર એ 
તમામ સમાજ અને વગLનંુ િહત જોવાનંુ હોય છે. +યારે બંધારણના નીિત-િનયમોને આધાZરત યો[ય માંગણીઓ 
હોય તો સરકાર ચોIકસથી તેનો *વીકાર કરે પરતંુ મા1ને મા1 પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવા માટે ઇમોશનલ 
Xલેકમેઇલ\ગ કરવું તે "યાજબી નથી. ભાજપા સરકારે બંધારણની મયા:દામાં રહીને એસ.સી.એસ.ટી. તથા 
ઓબીસીની અનામત જળવાઇ રહે તે રીતે બીન અનામત આયોગ/િનગમ, યુવા *વાવલંબન યોજના વગેરે જેવા 
અનેક પગલાંઓ બીનઅનામત સમાજના િહત માટે લીધા છે. +યારે ફરીથી કહંુ છંુ કે, રાહુલ ગાંધી ખુKલો પ1 
લખીને 2હેર કર ેકે શંુ ક./ેસ પાટીદાર સમાજને ઓબીસીમાંથી અનામત આપશે ?  

�ી વાઘાણીએ જણા"યુ હતુ ક,ે ક./ેસના શાસનમાં ગુજરાતના ખેડુતો પાયમાલ હતા, ક./ેસના 
ગંુડારાજમાં ગામડંુ થરથર ^ુજત ુહતું તેમજ પાયાની તમામ સુિવધાઓનો પણ ગામડામાં અભાવ હતો. Eયાર ે
ભાજપાના શાસનમાં ગામડામાં ૨૪ કલાક વીજળી, રોડ-ર*તા, પીવાનંુ શુ�ધ પાણી, િશ�ણ, આરો[ય જેવી 
તમામ સુિવધાઓ મળી રહી છે. ભાજપાની કૃિષલ�ી નીિતઓને કારણે ગુજરાતનો ખેડૂત સુખી અને સમૃ�ધ 
બUયો છે. ખેડૂતોને ઝીરો ટકા "યાજે લોન, ખેતઓ2રો તથા bીપ ઇરીગેશન માટે સબસીડી, "યાજબી ભાવે 
ખાતર અને બીયારણ વગેરે જેવી અનેક યોજનાઓને લીધે ગુજરાતનો કિૃષિવકાસદર ૧૧ ટકા સુધી પહોcયો છે 
+યારે સૌના સાથ અને સૌના િવકાસના મં1 સાથે ગુજરાતના તમામ સમાજ અને વગLના સવાeગી િવકાસ માટ ે
ગુજરાતની ભાજપા સરકાર કZટબ�ધ છે.     

 (ડૉ. હષ:દ પટેલ)    
�દેશ કUવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


