ેસનોટ

તા.૦૭.૦૧.૨૦૧૯

---------------િબનઅનામત
િબનઅનામત વગ માટે સરકારી નોકરીઓ તથા શૈિણક ેે ૧૦ ટકા અનામતની જોગવાઈના
જોગવાઈના કે સરકારના
ઐિતહાિસક િનણયને આવકારતું ભાજપા (દેશ સંગઠન
---------------સમાજના તમામ વગ+ની આશાઆશા-આકાંાઓને પૂણ કરવાની ભાજપાની (-ક.યાણકારી રાજનીિતનો (િતઘોષ
એટલે
આજની િબનઅનામત
િબનઅનામત વગ માટે ૧૦ ટકા અનામતની -હેરાત - 3ી આઈ કે -ડે---------------ક56ેસના ‘‘ચા
‘‘ચાવવાનાં
ચાવવાનાં અને બતાડવાનાં
બતાડવાનાં’’’’ જુ દા છે , એટલે ક5ગી શાિસત રા<યોમાં
આવી જોગવાઇની >યારેય અમલવારી ન કરનાર ક56ેસને આ િનણયથી પેટમાં ચૂકં ે તે ?વભાિવક છે
- 3ી આઇ.
આઇ.કે.-ડે---------------આજરોજ ધાનમંી ી નરેભાઈ મોદીના નેતૃવમાં કેીય કેિબનેટ %વારા િબનઅનામત વગ( માટે

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 માટે
કેની એનડીએ-ભાજપા સરકાર અને ધાનમંીી નરેભાઈ 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 ધાનમંી ી નરેભાઈ મોદીના નેતૃવમાં ભાજપાની કે સરકારે સFાના સૂો

સંભાGયા પછી એ જનધન યોજના હોય કે ઉHજવલા યોજના હોય, Jટાટ( અપ હોય કે Jટેડ અપ યોજના

હોય, ધાન મંી ફસલ બીમા યોજના હોય કે ગરીબ વગ( માટે સૌભાMય યોજના હોય - સમાજના તમામ વગ@ને

તેમના સામાિજક, આNથક ઉથાન માટે કોઈપણ કારના ભેદભાવ ભરી રાજનીિત િસવાય ‘‘સૌના
સૌના સાથ,
સાથ, સૌના
િવકાસ’
િવકાસ’’ના મૂળમંને કેવતR રાખીને ભાજપા સરકારે /ની સેવા કરવાની સકારામક 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.કે./ડે/એ ી પરેશ

ધાનાણીને કTUેસની ભૂતકાળની લોલીપોપની રાજનીિતની યાદ દેવડાવી હતી. ૨૦૧૭ની િવધાનસભાની

ચૂંટણીઓ દરVયાન ગુજરાતમાં િનVન ક-ાની રાજનીિત કરીને સમાજના િવિવધ વગ@ને િવભાWત કરવા માટે
જુ દી જુ દી રીતે લોલીપોપ બતાડનાર કTUેસને ગુજરાતની શાણી /એ તેનું મૂળ Jથાન બતાવી દીધુ હતુ તેમ ી
આઇ.કે./ડે/એ જણા:યુ હતુ.

કTUેસના ‘‘ચા
‘‘ચાવવાનાં
ચાવવાનાં અને બતાડવાનાં
બતાડવાનાં’’’’ જુ દા છે , એટલે કTગી શાિસત રાHયોમાં આવી જોગવાઇની

8યારેય અમલવારી ન કરનાર કTUેસને આ િનણ(યથી પેટમાં ચૂંકે તે Jવભાિવક છે . ભૂતકાળમાં ભાજપાના

શાસનમાં ૧૦ ટકા અનામતની બીનઅનામત વગ( માટે Hયારે જોગવાઇ કરવામાં આવી યારે આજ કTUેસે તેનો
િવરોધ કય@ હતો. ૨૦ ટકા ઇબીસીની ગુલબાંગો પોકારતી ગુજરાત કTUેસે /ને એ વાતનો જવાબ આપવો

જોઇએ કે એકપણ કTગી શાિસત રાHયમાં તેણે બીનઅનામત વગ( માટે અનામતની જોગવાઇ કરી છે ખરી ?
હકીકતમાં કTUેસના દેશ સંગઠનમાં છે Aલા કેટલાય Sદવસોથી ગડમથલ ચાલી રહી છે , કTUેસ સતત તૂટી રહી છે ,

કTUેસ સંગઠન નેતૃવ િવિહન છે અને ખૂદ કTUેસી કાય(કરોને તેમના નેતૃવમાં િવYવાસ નથી તેવું અનેકવાર

ગુજરાતની /એ નજરે િનહાGયુ છે . આથી આજની આ ઐિતહાિસક /હેરાત માટે કોઇ SટZપણી કરવાને
બદલે કTUેસ િવપ- નેતા પોતાનું ઘર સંભાળે એ જ તેમના િહતમાં છે .

(ડૉ. હષ(દ પટેલ)
દેશ કવીનર, મીડીયા િવભાગ

