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

િબનિબનિબનિબનઅનામત વગ� માટે સરકારી નોકરીઓઅનામત વગ� માટે સરકારી નોકરીઓઅનામત વગ� માટે સરકારી નોકરીઓઅનામત વગ� માટે સરકારી નોકરીઓ    તથા શૈતથા શૈતથા શૈતથા શૈ����િણક �ે�ેિણક �ે�ેિણક �ે�ેિણક �ે�ે    ૧૦૧૦૧૦૧૦    ટકા અનામતની જોગવાઈટકા અનામતની જોગવાઈટકા અનામતની જોગવાઈટકા અનામતની જોગવાઈના કે�� સરકારના ના કે�� સરકારના ના કે�� સરકારના ના કે�� સરકારના 
ઐિતહાિસક િનણ�યન ેઆવકારતંુ ભાજપા (દશે સગંઠનઐિતહાિસક િનણ�યન ેઆવકારતંુ ભાજપા (દશે સગંઠનઐિતહાિસક િનણ�યન ેઆવકારતંુ ભાજપા (દશે સગંઠનઐિતહાિસક િનણ�યન ેઆવકારતંુ ભાજપા (દશે સગંઠન    

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

સમાજના તમામ વગ+નીસમાજના તમામ વગ+નીસમાજના તમામ વગ+નીસમાજના તમામ વગ+ની    આશાઆશાઆશાઆશા----આકાં�ાઓન ેપણૂ� કરવાની ભાજપાની (-ક.યાણકારી રાજનીિતનો (િતઘોષઆકાં�ાઓન ેપણૂ� કરવાની ભાજપાની (-ક.યાણકારી રાજનીિતનો (િતઘોષઆકાં�ાઓન ેપણૂ� કરવાની ભાજપાની (-ક.યાણકારી રાજનીિતનો (િતઘોષઆકાં�ાઓન ેપણૂ� કરવાની ભાજપાની (-ક.યાણકારી રાજનીિતનો (િતઘોષ    
એટલેએટલેએટલેએટલે    

આજની િબનઆજની િબનઆજની િબનઆજની િબનઅનામત વગ� માટે અનામત વગ� માટે અનામત વગ� માટે અનામત વગ� માટે ૧૦૧૦૧૦૧૦    ટકા અનામતની -હરેાત ટકા અનામતની -હરેાત ટકા અનામતની -હરેાત ટકા અનામતની -હરેાત ----    3ી આઈ કે -ડ-ે3ી આઈ કે -ડ-ે3ી આઈ કે -ડ-ે3ી આઈ કે -ડ-ે    

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

ક56સેક56સેક56સેક56સેના ના ના ના ‘‘‘‘‘‘‘‘ચાચાચાચાવવાનાંવવાનાંવવાનાંવવાનાં    અન ેબતાડઅન ેબતાડઅન ેબતાડઅન ેબતાડવાનાંવાનાંવાનાંવાનાં’’’’’’’’    જુદા છેજુદા છેજુદા છેજુદા છે, , , , એટલે ક5ગીએટલે ક5ગીએટલે ક5ગીએટલે ક5ગી    શાિસત રા<યોમાં શાિસત રા<યોમાં શાિસત રા<યોમાં શાિસત રા<યોમાં     
આવી જોગવાઇની >યારેય અમલવારી ન કરનાર ક56સેન ેઆ િનણ�યથી પટેમાં ચંૂકે તે ?વભાિવક છેઆવી જોગવાઇની >યારેય અમલવારી ન કરનાર ક56સેન ેઆ િનણ�યથી પટેમાં ચંૂકે તે ?વભાિવક છેઆવી જોગવાઇની >યારેય અમલવારી ન કરનાર ક56સેન ેઆ િનણ�યથી પટેમાં ચંૂકે તે ?વભાિવક છેઆવી જોગવાઇની >યારેય અમલવારી ન કરનાર ક56સેન ેઆ િનણ�યથી પટેમાં ચંૂકે તે ?વભાિવક છે    

----    3ી 3ી 3ી 3ી આઇઆઇઆઇઆઇ....કેકેકેકે....-ડ-ે-ડ-ે-ડ-ે-ડ-ે    

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

આજરોજ �ધાનમં�ી �ી નરે��ભાઈ મોદીના નેતૃ�વમાં કે��ીય કેિબનેટ %વારા િબનઅનામત વગ( માટ ે
સરકારી નોકરીઓ તથા શૈ-િણક -ે�માં અનામતની /હેરાત કરવામાં આવી તેને �દેશ ઉપા3ય-�ી 
આઈ.કે./ડે/એ �દેશ ભાજપા સંગઠન વતી આવકારતા ઐિતહાિસક િનણ(ય ગણાવતા ઉપરો8ત /હેરાત માટ ે
કે��ની એનડીએ-ભાજપા સરકાર અને �ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઈ મોદીને હદયપૂવ(ક અિભનંદન પાઠ:યા હતા. 

સમાજના અનુસૂિચત /િત, અનુસૂિચત જન/િત અને શૈ-િણક રીતે પછાત વગ(ના અિધકારોને 
અબાિધત રાખીને િબનઅનામત વગ( માટે સરકારી નોકરીઓ તથા િશ-ણમાં અનામતની જે /હેરાત કરવામાં 
આવી તે ભાજપાની સમાજના તમામ વગ@ની આશા- આકાં-ાઓને પૂણ( કરવાની �/ કAયાણકારી રાજનીિતના 
�િતઘોષ સમાન છે તેમ �ી આઇ.કે /ડે/એ જણા:યું હતું. 

સને ૨૦૧૪માં �ધાનમં�ી �ી નર�ે�ભાઈ મોદીના નેતૃ�વમાં ભાજપાની ક�ે� સરકારે સFાના સૂ�ો 
સંભાGયા પછી એ જનધન યોજના હોય કે ઉHજવલા યોજના હોય, Jટાટ( અપ હોય કે Jટે�ડ અપ યોજના 
હોય, �ધાન મં�ી ફસલ બીમા યોજના હોય ક ેગરીબ વગ( માટ ેસૌભાMય યોજના હોય - સમાજના તમામ વગ@ને 
તેમના સામાિજક, આNથક ઉ�થાન માટે કોઈપણ �કારના ભેદભાવ ભરી રાજનીિત િસવાય ‘‘સૌના સાથસૌના સાથસૌના સાથસૌના સાથ,,,,    સૌના સૌના સૌના સૌના 
િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ’’’’’ના મૂળમં�ને કે��વતR રાખીને ભાજપા સરકારે �/ની સેવા કરવાની સકારા�મક રાજનીિત કરી છે અને 

..૨.. 



 

..૨.. 
આજની આ /હેરાત તેના અનુસંધાનમાં જ િબનઅનામત વગ(ની આશા-આકાં-ાઓ આધાSરત થયેલ છે અને 
�દેશ ભાજપા સંગઠન આ ઐિતહાિસક િનણ(ય હદયપૂવ(ક આવકારે છે. 

કે�� સરકારના આજના આ ઐિતહાિસક િનણ(યને અનુલ-ીને િવપ-ના નેતા �ી પરેશ ધાનાણીના 
આજના સમાજલ-ી િનણ(યને લોલીપોપ ગણાવતાં િનવેદનને વખોડતા �ી આઇ.ક.ે/ડે/એ �ી પરેશ 
ધાનાણીને કTUેસની ભૂતકાળની લોલીપોપની રાજનીિતની યાદ દેવડાવી હતી. ૨૦૧૭ની િવધાનસભાની 
ચંૂટણીઓ દરVયાન ગુજરાતમાં િનVન ક-ાની રાજનીિત કરીને સમાજના િવિવધ વગ@ને િવભાWત કરવા માટ ે
જુદી જુદી રીતે લોલીપોપ બતાડનાર કTUેસને ગુજરાતની શાણી �/એ તેનું મૂળ Jથાન બતાવી દીધુ હતુ તેમ �ી 
આઇ.કે./ડે/એ જણા:યુ હતુ.  

કTUેસના ‘‘‘‘‘‘‘‘ચાચાચાચાવવાનાંવવાનાંવવાનાંવવાનાં    અન ેબતાડઅન ેબતાડઅન ેબતાડઅન ેબતાડવાનાંવાનાંવાનાંવાનાં’’’’’’’’ જુદા છે, એટલે કTગી શાિસત રાHયોમાં આવી જોગવાઇની 
8યારેય અમલવારી ન કરનાર કTUેસને આ િનણ(યથી પેટમાં ચંૂકે તે Jવભાિવક છે. ભૂતકાળમાં ભાજપાના 
શાસનમાં ૧૦ ટકા અનામતની બીનઅનામત વગ( માટે Hયાર ેજોગવાઇ કરવામાં આવી �યારે આજ કTUેસે તેનો 
િવરોધ કય@ હતો. ૨૦ ટકા ઇબીસીની ગુલબાગંો પોકારતી ગુજરાત કTUેસે �/ને એ વાતનો જવાબ આપવો 
જોઇએ કે એકપણ કTગી શાિસત રાHયમાં તેણે બીનઅનામત વગ( માટ ેઅનામતની જોગવાઇ કરી છે ખરી ? 
હકીકતમાં કTUેસના �દેશ સંગઠનમાં છેAલા કેટલાય Sદવસોથી ગડમથલ ચાલી રહી છે, કTUેસ સતત તૂટી રહી છે, 
કTUેસ સંગઠન નેતૃ�વ િવિહન છે અને ખદૂ કTUેસી કાય(કરોને તેમના નેતૃ�વમાં િવYવાસ નથી તેવું અનેકવાર 
ગુજરાતની �/એ નજરે િનહાGયુ છે. આથી આજની આ ઐિતહાિસક /હેરાત માટે કોઇ SટZપણી કરવાને 
બદલે કTUેસ િવપ- નેતા પોતાનંુ ઘર સંભાળે એ જ તેમના િહતમાં છે.      (ડૉ. હષ(દ પટેલ)    

�દેશ ક�વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


