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------------ભાજપ સરકારમાં છે લા પાંચ વષમાં ૫,૨૬૯ ભરતી મેળા ારા ૧૦,
૧૦,૦૯,
૦૯,૬૫૨ યુવાનોને નોકરીઅને મુા યોજનામાં
યોજનામાં છે લા
૪ વષમાં ૪૪,
૪૪,૨૦,
૨૦,૬૨૩લોકોને
૬૨૩લોકોને %.૩૦,
૩૦,૪૬૮ કરોડનું િધરાણ કરીને લાભાથ-ઓને રોજગારી આપેલ છે . - ભરત પંડયા
------------િવપ1ના નેતા2ીને ભરત પંડયાનો જવાબ
પુન:પરી1ાનો િનણય અને કસૂરવારોને પકડીને ગેરરીતી કરનારા ગુનગ
ે ારોનું નસીબ 67યું છે પરંતુ હ9િશયાર,
હ9િશયાર, પ;ર2મી અને
<માિણક પરી1ાથ-ઓનાં નસીબને સરકારે પુન:પરી1ા માટે અકબંધ રા>યુ છે . – ભરત પંડયા

------------દરેક ને સરકારી નોકરી મળે તેવી વધુ ઈAછા હોય છે . તે તેમનો અિધકાર પણ છે . તે અિધકારને ક9Bેસે
સે સં>યાCમક રીતે
દશાવીને
ીને ઉEકેરાટ અને અપ<ચાર ફેલાવવામાં ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.
જોઈએ. - ભરત પંડયા
------------સરકારનાં નોકરી આપવાનાં <યાસની પણ ક9Bેસ Hનદા કરે છે તે કેટલું યોIય છે ? - ભરત પંડયા

------------પારદJશતા,
પારદJશતા, KLાચાર સામે એકશન અને વાઈMNટનો િવરોધ કરનાર ક9Bેસ નકારાCમક અને ખંડનાCમક <વૃિત કરી રહી છે .
- ભરત પંડયા
------------ભાજપ દેશ વતાએ િવપનાનેતાી પરેશભાઈ ધાનાણીએ રોજગારી અંગે કરેલાં િનવેદન સામે િત&'યા

આપતાં જણા*યું હતું, કે ક-.ેસ હમેશાં ઉ0કેરાટ અને ભડકાવવાની વાત કરીને પોતાનાં રાજકીય રોટલા શેકવાની વૃિત કરી
રહી છે . કે45માં ક-.ેસનાં શાસન વખતે પણ ગુજરાત રોજગારીમાં થમ નંબરે ર9ું હતું. અને આજે પણમુ:યમં;ીી
િવજયભાઈ <પાણી અને નાયબ મુ:યમં;ીી નીિતનભાઈ પટેલની આગેવાનીમાં ભાજપ સરકારમાં ગુજરાત રોજગારીમાં
થમ નંબરે છે . તે હકીકત છે .

ક-.ેસના જૂ >ઠા આેપોનો જવાબ આપતાં ી ભરત પંડયાએ વધુમાં જણા*યું હતું કે, ક-.ેસના શાસનમાં કયારેય

િનયિમત રીતે ભરતી યોAતી ન હતી. જે નોકરીમાં િનમBંક કરવામાં આવતી હતી તે પારદશCક ન હતી. જે નાથી લાખો

હ-શીયાર યુવાનોને અ4યાય થતો હતો. જયારે ભાજપના શાસનમાં દર વષQ <ાઈવેટ સેકટર માટે રોજગારી મેળા <િત વષQ
યોRને છે લા પાંચ વષમાં ૫,૨૬૯ ભરતી મેળા યોRને ૧૦,
૧૦,૦૯,
૦૯,૬૫૨ લાખથી વધુ યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડી છે .

એટલું જ નહS સરકારી 1ેTમાં દર વષQ હUરોની સં>યામાં ભરતી યોજવામાં આવતી હોય છે . ગયા વષQ ૧,૦૦,
૦૦,૦૦૦ સરકારી
નોકરી અપવામાં આવી હતી.
હતી. આ વષQ સતત ભરતીની <Vીયા ચાલુ છે . તેમજ મુા યોજના અંતગત સમB રાજયમાં છે લા
૪ વષમાં ૪૪,
૪૪,૨૦,
૨૦,૬૨૩થી
૬૨૩થી વધુ લાભાથ-ઓને %.
%.૩૦,
૩૦,૪૬૮ કરોડનું િધરાણ કરીને લાભાથ-ઓને પગભર કરવામાં આWયાં છે .
..૨..

..૨..

વષ

૨૦૧૩
૨૦૧૪
૨૦૧૫
૨૦૧૬
૨૦૧૭
૨૦૧૮

(ઓકટોબર -૧૮ સુધી)
ી)

છે લા પાંચ વષમાં ગુજરાતમાં યોજયેલ ભરતી મેળાની િવગત
યોજવામાં
આવેલ ભરતી મેળાની
સંયા

ભરતી મેળામાં હાજર
રહેલ ઉમેદવારોની સંયા

હાજર રહેલ
નોકરીદાતાની સંયા

ભરતી મેળામાં પસંદગી
પામેલ ઉમેદવારોની સંયા

૧,૧૦૭
૧,૧૧૧
૧,૧૩૫
૧,૩૦૭
૬૦૯
૭૫૯

૨,૬૫,૦૭૬
૨,૫૫,૮૪૪
૨,૭૦,૧૫૦
૩,૭૭,૯૮૬
૪,૯૦,૬૩૧
૩,૩૫,૧૯૪

૨,૫૫૯
૩,૨૬૯
૨,૯૦૮
૩,૯૦૨
૬,૩૬૦
૫,૯૭૨

૧,૫૧,૩૯૩
૧,૬૦,૦૯૯
૧,૭૭,૬૮૪
૨,૩૮,૮૪૦
૨,૮૧,૬૩૬
૧,૯૪,૫૭૩

ી પંડયાએ વધુમાં જણા*યું હતું કે, જયારે જયારે સરકારી નોકરીની ભરતી બહાર પડે એટલે યુવાન, યુવતીઓ 5ારા
અરE કરવામાં આવે તે Fવાભાિવક છે . દરેક ને સરકારી નોકરી મળે તેવી વધુ ઈHછા હોય છે . તે તેમનો અિધકાર પણ છે . તે
અિધકારને ક-.ેસ સં:યાIમક રીતે દશાCવીને ઉ0કેરાટ અને અપચાર ફેલાવવામાં ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.
ક-.ેસ પારદશCકતાનો િવરોધ કરે છે . ક-.ેસ LMાચાર સામે એકશનનો િવરોધ કરે છે . ક-.ેસે ભૂતકાળમાં વાઈN4ટનો
િવરોધ કરીને ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણ ન આવે તેવાં ષડયં;ો રHયા હતાં. હવેસરકારનાં નોકરી આપવાનાં યાસની પણ
ક-.ેસPનદા કરે તે યોQય નથી. ક-.ેસની મે4ટાલીટી સંપૂણC નકારાIમક અને ખંડનાIમક છે . ગુજરાત રોજગારીનાં આંકડાઓ
Rયાનમાં લીધાં વગર અપચાર કરીને અશાંિત ફેલાવવાનો યાસ કરનાર ક-.ેસને ગુજરાતનાં િહતમાં નહS ગુજરાતને બદનામ
કરવામાં રસ છે .
ી પંડયાએ ક-.ેસનાં િવપના નેતાીને જવાબ આપતાં જણા*યું હતું, કે પેપરલીક કમનસીબ અને પીડાદાયક
ઘટના છે , પરંતુ પુન:પરીા લેવાનાં િનણCય અને કસૂરવારોને પકડીને ગેરરીતી કરનારા ગુનેગારોનું નસીબ VWયું છે . સરકાર કોઈ
પણ સંજોગોમાં ગુનેગારોને છોડવાની નથી. હ-િશયાર, પરીમી અને માિણક લોકોનાં નસીબને સરકારે પુન:પરીા માટે
અકબંધ રા:યુ છે . કોઈપણ શહેશાહ રા:યાં વગર એક પછી એક ગુનેગાર પકડાઈ રહયાં છે . પોલીસ તં; 5ારા રોજે રોજ
સંપૂણC પારદશCકતાથી મીડીયા 5ારા સમ. ઘટના'મ જનતા સમ મૂકવામાં આવી રહયો છે .
(ડૉ. હષCદ પટેલ)
દેશ ક4વીનર, મીડીયા િવભાગ
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------------િવપ1 નેતા2ી
ા2ી પરેશભાઈ ધાનાણી અને 2ી હાXદકભાઈની મુલાકાત એ “;ફZસ
;ફZસ મેચ” છે . તેઓ અંદરોઅં
રોઅંદર ભલે રમત રમે
પરંતુ ગુજરાતની જનતા સાથે હવે રમત ન રમે - ભરત પંડયા
------------ગુજરાતમાં \ાિત િવBહ અને વેરઝેરનો ક9Bેસ ખતરનાક ખેલ ખેલી રહી છે 2ી હાXદકને ચેતવાની જ%ર છે .
દેશમાં સૌથી પહેલા ભાજપે ગુજરાતમાં ૧૦ ટકા ઈબીસી (આJથક પછાત અનામત)
અનામત) આપવાની Uહેરાત કરીને
તેનો અમલ
અમલ શ% કયa Cયારે તેને ક9Bેસે સમથન આbયું ન હતું.
------------ક9Bેસના િવપ1 નેતાએ િવધાનસભામાં પહેલા ૧૫ ટકા ઈબીસી ખાનગી િબલ મૂZયુ.ં ક9Bેસના કેિNય નેતાઓએ ૨૦ ટકા
ઈબીસીની ગુજરાતમાં Uહેરાત કરી.
કરી. અને ક9Bેસ શાિસત રાજયોમાં ક9Bેસ ૧ ટકો પણ ઈબીસી Uહેર કરતી નથી.
નથી.
ક9Bેસના દેખાડવાનાં અને ચાવવાનાં દાંત જુ દા છે .
------------ભાજપે Uહેર કરેલ ૧૦ ટકા ઈબીસીના સમથનમાં ક9Bેસ સુિ<મ કોટમાં કેમ જોcટ પીટીશન કરતી નથી ?

- ભરત પંડયા
------------ભાજપના દેશ વતાી ભરત પંડયાએ િવપ નેતાી પરેશભાઈ ધાનાણી અને ી હા[દકભાઈની મુલાકાત અંગે
િત&'યા આપતાં જણા*યું કે, તેઓ &ફસ મેચ રમે છે . તેઓ અંદરો અંદર ભલે રમત રમે પરંતુ ગુજરાતની જનતા સાથે હવે
રમત ન રમે તેવી મારી ન\ અપીલ છે .
ક-.ેસની ભયંકર રમત સામે ી હા[દકને ચેતવતાં ી ભરત પંડયાએ જણા*યું હતું કે, ક-.ેસ તમારી સાથે સંપૂણC રમત
રમે છે અને ગુજરાતમાં ]ાિત િવ.હ અને વેરઝેરનો ક-.ેસ ખતરનાક ખેલ ખેલી રહી છે તેનાથી ચેતવાની જ<ર છે . આ
અગાઉ િવધાનસભા ચૂંટણી વખતે ક-.ેસના કાયાCલયમાં ી કિપલ િસ_બલ અને ક-.ેસની ટીમની અડધી રાતે રાહ જોયા
પછી પણ ક-.ેસે સમાજને અનામત માટે કોઈ FપM જવાબ આ`યો નહોતો. પ;કારોને આખી રાત Aગવું પડયું હતુ. ક-.ેસે
કયારે પાટીદાર સમાજને અનામત આપવા બાબતે કયારેય કોઈ Fટે4ડ લીધો નથી. જયારે ભાજપે ૧૦ ટકા ઈબીસી, મુ:યમં;ી
યુવા Fવાવલંબન યોજના, િબન અનામત આaથક િનગમ, મા અમૃતમ સિહત અનેક યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે .
ી ભરત પંડયાએ જણા*યું હતું કે, ભાજપે દેશમાં સૌથી પહેલા ગુજરાતમાં ૧૦ ટકા ઈબીસી (આaથક પછાત
અનામત) આપવાની Aહેરાત કરીને તેનો અમલ શ< કયc હતો. તેને ક-.ેસે સમથCન આ`યું નહS. પરંતુ તેમાં ક-.ેસના ઈશારે
િવdન સંતોષી લોકોએ અટકાવવા યાસ કયc અને તે સમ. મામલો સુિમ કોટCમાં પe&ડગ છે . ક-.ેસના િવપ નેતાએ
િવધાનસભામાં પહેલા ૧૫ ટકા ઈબીસી ખાનગી િબલ મૂયું. ક-.ેસના કેિ45ય નેતાઓએ ૨૦ ટકા ઈબીસીની ગુજરાતમાં
Aહેરાત કરી અને ક-.ેસ શાિસત રાજયોમાં ક-.ેસ ૧ ટકો પણ ઈબીસી Aહેર કરતી નથી. ભાજપે Aહેર કરેલ ૧૦ ટકા
ઈબીસીના સમથCનમાં ક-.ેસ સુિમ કોટCમાં જોfટ પીટીશન કરતી નથી. ક-.ેસના દેખાડવાનાં અને ચાવવાંનાં દાંત જુ દા છે તે
ગુજરાતની જનતા Aણી ચૂકી છે .
(ડૉ. હષCદ પટેલ)
દેશ ક4વીનર, મીડીયા િવભાગ

