
 

�ેસનોટ           તા. ૧૪.૧૨.૨૦૧૮ 

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

સરકારસરકારસરકારસરકારની અણીશુની અણીશુની અણીશુની અણીશુ�ધતા તથા પારદશ�કતા �ધતા તથા પારદશ�કતા �ધતા તથા પારદશ�કતા �ધતા તથા પારદશ�કતા ઉઉઉઉપરપરપરપર    સુિ�મ કોસુિ�મ કોસુિ�મ કોસુિ�મ કોટ�નીટ�નીટ�નીટ�ની    મહોરમહોરમહોરમહોર        
––––    �ી �ી �ી �ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    

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

ક��સેના નતેાઓએ ક��સેના નતેાઓએ ક��સેના નતેાઓએ ક��સેના નતેાઓએ પોતાના શપોતાના શપોતાના શપોતાના શ�દો પાછા ખ�ચીન ેનિૈતકતા બતાવતાં�દો પાછા ખ�ચીન ેનિૈતકતા બતાવતાં�દો પાછા ખ�ચીન ેનિૈતકતા બતાવતાં�દો પાછા ખ�ચીન ેનિૈતકતા બતાવતાં    """"હરેમાં માફી માંગેહરેમાં માફી માંગેહરેમાં માફી માંગેહરેમાં માફી માંગે        
––––    �ી �ી �ી �ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    

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

સિુ(મ કોટ*ના સિુ(મ કોટ*ના સિુ(મ કોટ*ના સિુ(મ કોટ*ના આજના ચૂકાદાથીઆજના ચૂકાદાથીઆજના ચૂકાદાથીઆજના ચૂકાદાથી    દધૂનુંદધૂનુંદધૂનુંદધૂનું    દધૂ અન ેપાણીનુ ંપાણીદધૂ અન ેપાણીનુ ંપાણીદધૂ અન ેપાણીનુ ંપાણીદધૂ અન ેપાણીનુ ંપાણી    ––––    �ી �ી �ી �ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------    

િવરોધ પ1ના નતેાિવરોધ પ1ના નતેાિવરોધ પ1ના નતેાિવરોધ પ1ના નતેાનાનાનાના    ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપવાસ આંદોલનમાં પણ પણ પણ પણ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ધારાસ6યો પણ ભગેા કરી ન શકનારી ક��સેધારાસ6યો પણ ભગેા કરી ન શકનારી ક��સેધારાસ6યો પણ ભગેા કરી ન શકનારી ક��સેધારાસ6યો પણ ભગેા કરી ન શકનારી ક��સે    માટે માટે માટે માટે આજે આજે આજે આજે 
ભાજપાના નતેાઓ તેમના સપંક*માંભાજપાના નતેાઓ તેમના સપંક*માંભાજપાના નતેાઓ તેમના સપંક*માંભાજપાના નતેાઓ તેમના સપંક*માં    છે તેવંુ કહેછે તેવંુ કહેછે તેવંુ કહેછે તેવંુ કહેવંુ વંુ વંુ વંુ જ એક જ એક જ એક જ એક હા8યા8પદહા8યા8પદહા8યા8પદહા8યા8પદ    બાબત બાબત બાબત બાબત         

––––    �ી �ી �ી �ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------    

કેકેકેકેટલા ટકા અનામત કઇ �ણેીમાં કયા 9ાિતસમુહન ેઆપશેટલા ટકા અનામત કઇ �ણેીમાં કયા 9ાિતસમુહન ેઆપશેટલા ટકા અનામત કઇ �ણેીમાં કયા 9ાિતસમુહન ેઆપશેટલા ટકા અનામત કઇ �ણેીમાં કયા 9ાિતસમુહન ેઆપશે    તે તે તે તે ક��સેના (મુખ અન ેિવરોધ પ1ના નતેા ક��સેના (મુખ અન ેિવરોધ પ1ના નતેા ક��સેના (મુખ અન ેિવરોધ પ1ના નતેા ક��સેના (મુખ અન ેિવરોધ પ1ના નતેા તથા તથા તથા તથા 
તેમના મળિતયા સાથે (ેતેમના મળિતયા સાથે (ેતેમના મળિતયા સાથે (ેતેમના મળિતયા સાથે (ેસ કો;ફર;સ કરી ગજુરાસ કો;ફર;સ કરી ગજુરાસ કો;ફર;સ કરી ગજુરાસ કો;ફર;સ કરી ગજુરાતની જનતાન ેજણાવેતની જનતાન ેજણાવેતની જનતાન ેજણાવેતની જનતાન ેજણાવે            

––––    �ી �ી �ી �ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------    

ભાજપના �દેશ અ�ય��ી �તુભાઈ વાઘાણીએ આજે ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલેક+ોિનક મીડીયા સાથે 
વાતિચત કરતા જણા1યુ હતુ કે, સુિ�મ કોટ4 આજે સમ5 રા6ના સંવેદનશીલ મુ8ા રાફેલ ડીલ ઉપર એક મહ;વનો 
ચૂકાદો આ=યો છે, જેથી સાિબત થાય છે કે પારદશ@કતા પૂણ@ રાફેલ ખરીદી કરાર થયેલ છે. ;યારે સમ5 દેશ અને 
ગુજરાતના કB5ેસના નેતાઓ Dયારે આ મુ8ા ઉપર દેશના સપૂત એવા �ધાનમંFી�ી નરેGHભાઇ મોદી પર ખોટા 
આ�ેપો પર આ�ેપો કરીને બદનામ કરવાના તથા કઠેડામાં ઉભા કરવાના િનરથ@ક �યાસો કB5ેસ કરી રહી હતી 
;યારે, સુિ�મ કોટ4 આજના ચૂકાદામાં જણા1યુ છે કે, રાફેલ ડીલમાં તમામ �JKયા યોLય થયેલ છે, Mકમત યોLય છે 
તથા પાટ@નર પસંદગીમા ંસરકારનો કોઇ રોલ નથી. સરકારની અણીશુ�ધતા તથા પારદશ@કતા ઉપર સુિ�મ કોટ4 
મહોર મારી છે. 

�ી વાઘાણીએ જણા1યુ હતુ કે, આવા રા6ીય સુર�ા મુ8ે દેશના કB5ેસના નેતાઓ Nવારા Oહેરમાં ખોટા 
િનવેદનો કરીને દેશના સૈિનકોનંુ મોરલ ડાઉન કયુ@ છે, દેશની જનતાને ગેરમાગ4 દોરી છે તેમજ દેશની �િતQાને 
હાિન પહોચાડવાનંુ પાપ કયુ@ છે ;યાર,ે કB5ેસના નેતાઓએ પોતાના શRદો પાછા ખSચીને નૈિતકતા બતાવતા ં
Oહેરમાં માફી માંગવી જોઇએ તેવી અપે�ા રાખુ છંુ.   

........૨૨૨૨........    



 

........૨૨૨૨........    
 

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા1યુ હતુ કે, જેની ગળથુથીમાં જ જુUઠાણા અને કૌભાંડ છે ;યારે વચેટીયાઓ 
Nવારા બોફોસ@, અગWતા વેXટેલેGડ જેવા અનેક કૌભાંડો આચરનાર કB5ેસ સરકાર સામે હાલની ભાજપાની કેGH 
સરકારે XપYપણે આવા વચેટીયાઓને દૂર કયા@ છે ;યારે કB5ેસને તેમના કરલેા પાપો તેમને યાદ આવવા જોઇએ. 
આ મુ8ે દેશને છેતરવાનો રાહુલ ગાંધી અને સમ5 કB5ેસના �યાસ ત8ન િનWફળ ગયો છે. સુિ�મ કોટ@ના આજના 
ચૂકાદાથી દૂધનંુ દૂધ અને પાણીનંુ પાણી થઇ ગય ુછે ;યારે, કB5ેસે દેશની સુર�ા બાબતે નૈિતક િહZમત દાખવીને 
જનતાની માફી માંગવી જોઇએ.      

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા1યુ હતુ કે, Dયારે Dયારે કB5સ સ[ામાં આવી છે ;યારે ભાગબટાઇ કરીને 
હંમેશા પોતાના ઘર ભરવાના જ કાય\ કરતી રહી છે, ]યારેય સ[ાનો સદૂપયોગ કરીને જનતાની સેવાકાય\ કયા@ 
નથી. તેની સામે ભાજપાની સરકાર હંમેશા સવ@Xવીકૃત િનણ@યો લઇને જનતાની સેવાકાય\ કરતી આવી છે.  

ગુજરાતના કB5ેસના �મુખ�ીને જણાવતા ક_ ુ હતુ ક,ે અગાઉ કB5ેસની નીિત-રીિતથી FXત એવા 
કB5ેસના જ નેતાઓ પાટ` છોડીને ભાજપામાં આ1યા છે, કB5ેસના મહ;વના આંદોલનો તથા કાય@Kમોમાં Dયાર ે
તેમના જ કાય@કરો અને નેતાઓ નજરે પડતા નથી. િવરોધ પ�ના નેતાના ઉપવાસ આંદોલનમાં પણ ૨૦ 
ધારાસaયો પણ ભેગા કરી ન શકનારી કB5ેસ Nવારા આજે ભાજપાના નેતાઓ તેમના સંપક@મા ંછે તેવું કહેનાર 
કB5ેસની દયા આવે છે તથા  આના જેવી બી� કોઇ હાXયાXપદ બાબત નથી. 

�ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા1યુ હતુ કે, ચંૂટણી સમયે હંમેશા જુUઠાણા ફેલાવી દેશની જનતાને ગેરમાગ4 
દોરનારી કB5ેસ હાલમાં જસદણની પેટા ચંૂટણી ચાલી રહી છે ;યારે ખેડૂત તથા અનામત જેવા અનેક મુ8ે કેટલાક 
bાિતસમુહને ભોળવવાના �યાસ કરી રહી છે. અનામત મુ8ે ઓબીસી અને પાટીદાર સમાજને િનયમ િવc�ધ 
અનામત અપાવવાના જુUઠાણા ફેલાવીને કB5ેસ છેતરી રહી છે અને યેનકેન �કારે જસદણ પેટા ચંૂટણી ટાણ ે
કB5ેસ હવામાં હવાિતયા મારે છે ;યાર ેકB5ેસને જો અનામત અપાવવા સ�મ હોય તો કB5ેસના �દેશ �ભારી, 
કB5ેસના �મુખ અને િવરોધ પ�ના નેતા તથા તમેના મળિતયા સાથે �ેસ કોGફરGસ કરી ગુજરાતની જનતાને 
જણાવે કે કેટલા ટકા અનામત કઇ �ેણીમાં કયા bાિતસમુહને આપશે ? 

 

 (ડૉ. હષ@દ પટેલ)    
�દેશ કGવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


