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પંજાબની કોંગ્રેસ સરકારે દે શના વડાપ્રધાનશ્રીની સરુ ક્ષા વ્યવસ્થા સાથે ચેડા કરવાન ંુ ષડયંત્ર
કર્ુ જેના ગંભીર પરુ ાવા મળ્યા તે મામલે ભાજપના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબ
અને રાજયના ગ ૃહમંત્રીશ્રી હષુભાઇ સંઘવીજીએ પ્રદે શ કાયાુ લય શ્રી કમલમ ખાતે પત્રકાર
પરરષદ સંબોધી.
---સમગ્ર ઘટના મામલે પ્રાઇવેટ ચેનલ દ્વારા સસ્ટિંગ ઓપરે શન કરવામાં આવ્ર્ ંુ છે તેમાં જે વાતો બહાર
ુ ગંભીર પ્રકારની છે – શ્રી સી.આર.પાટીલ
આવી છે તે ખબ
---ુ જ ગંભીર બનાવ
વડાપ્રધાનશ્રીને રોકવાનો બનાવ પહેલી વાર આપણા દે શમાં બન્યો છે . આ ખબ
છે . – શ્રી સી.આર.પાટીલ
---પંજાબ સરકારે દે શના વડાપ્રધાનશ્રીનો જીવ જોખમમાં આવે તે રીતે વાતાવરણ બનાવવાનો
પ્રયત્ન કયો છે તેના માટે પ્રજા તેમને કયારે ય માફ નહી કરે અને કોંગ્રેસને આન ંુ પરરણામ ભોગવવ ુ
પડશે. – શ્રી સી.આર.પાટીલ
---ભારતીય જનતા પાટી ગુજરાત પ્રદે શ મીરડયા વવભાગ અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, દે શના લોક લારડલા વડાપ્રધાનશ્રી
નરે ન્રભાઇ મોદી સાહેબની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં પંજાબ સરકારની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે . વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્રભાઇ મોદી સાહેબ
પંજાબના પ્રવાસે રફરોઝપુર જજલ્લાના મુદકી પાસે જઇ રહ્યા હતા ત્યારે વડાપ્રધાનશ્રીનો કાફલો આશરે 20 વમવનટ સુઘી ફ્લાયઓવર
પર અટવાયો હતો. પંજાબની કોંગ્રેસ સરકારે દે શના વડાપ્રધાનશ્રીની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે ચેડા કરવાનું ષડયંત્ર રચી જીવ જોખમમાં
મુકવાનો પ્રયાસ કયો હતો જેના ગંભીર પુરાવા મળ્યા છે . આ મામલે ભાજપના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબ અને રાજયના
ગહૃ મંત્રીશ્રી હષુભાઇ સંઘવીજીએ પ્રદે શ કાયાુ લય શ્રી કમલમ ખાતે પત્રકાર પરરષદ સંબોધી હતી.
શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે પત્રકાર પરરષદને સંબોધતા જણાવ્ર્ું કે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્રભાઇ મોદી સાહેબ
પંજાબમાં રે લીને સંબોધન કરવા હવાઇ માગે જવાના હતા પરં ત ુ હવામાન ખરાબ હોવાથી રૂટ બદલાયો અને તેમણે રોડ માગુ જવાનું
નક્કી થર્ુ.ં આ રૂટ બાબતે તેમણે મુખ્યમંત્રી, રાજયના મુખ્યસચચવ, રડજીપીને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. રડજીપીએ વડાપ્રધાનના
રૂટ મામલે મંજૂરી પણ આપી હતી. આ સમગ્ર ઘટના મામલે પ્રાઇવેટ ચેનલ દ્વારા સસ્ટિંગ ઓપરે શન કરવામાં આવ્ર્ું છે તેમાં જે વાતો
બહાર આવી છે તે ખુબ ગંભીર પ્રકારની છે . આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્રભાઇ મોદી સાહેબના રૂટ પર ગરબડ થશે તેમ સીઆઇડીના
ડીસીપી તરફથી રરપોટુ આપવામાં આવ્યો હોવા છતાં તેને અવગણવામાં આવ્યો હતો. વડાપ્રધાનના રૂટ પર જે આંદોલનકારીઓ ભેગા

થયા હતા તેમને પંજાબ પોલીસે રોકવાનો કોઇ પ્રયત્ન નથી કયો પંજાબ પોલીસ આવા આંદોલનકારીઓ સાથે ચા પી રહ્યા હતા હસી
મજાક કરી રહ્યા હતા તેનો અથુ એ છે કે પંજાબ સરકાર અને અવધકારીઓએ વડાપ્રધાનની સુરક્ષાની વાતને ગંભીરતાથી લીધી નથી.
શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે જણાવ્ર્ું કે,ખાલીસ્તાની સંગઠન દ્વારા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીને બુટ દે ખાડનાર વ્યક્તતને એક
લાખ ડોલર આપવાનું ઇનામ જાહેર કર્ુુ હતું તે બાબત જાણતા હોવા છતા વડાપ્રધાનશ્રીના રૂટ પર આંદોલનકારીઓને આવવા દીધા
હતા. વડાપ્રધાનશ્રીના કાફલા ને જે ઓવરબ્રીજ પર રોકવામાં આવ્યો હતો ત્યાથી બોડુ ર ફકત 10 રકમી હતી અને 10 રકમીની રે ન્જ કોઇ
પણ દુશ્મન દે શ સરળતાથી ટાગેટ કરી શકે તેવી હતી ઓવરબ્રીજની આસપાસ મોટી ચબલ્ડીંગો હતી અને કોઇ પણ વવરોધી વનશાન
બનાવી શકે તેમ હોવા છતા પોલીસ દ્વારા આંદોલનકારીઓને રોકવાનો પ્રયત્ન નહતો કયો .
શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વધુમાં જણાવ્ર્ું કે, દે શના વડાપ્રધાન જે રૂટ પર જવાના હોય તે પહેલેથી વસલ કરવામાં આવે છે .
પરં ત ુ પજાબ સરકાર દ્વારા આવો કોઇ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો ન હતો. પંજાબના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્ર્ું કે હુ અંહીનો રરપોટુ વપ્રયંકા
ગાંઘીને આપતો હોવાથી કામમાં વ્યસ્ત હતો. તેમના આ જવાબમાં સી.આર. પાટીલ સાહેબે જણાવ્ર્ું કે વપ્રયંકા ગાંધી કોંગ્રેસના કાયુકતાુ
છે . અને તેમને પંજાબ સરકાર અને મુખ્યમંત્રી આનો રરપોટુ આપે તે કેટલુ યોગ્ય છે .
શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વધુમાં જણાવ્ર્ું કે, વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્રભાઇ મોદી સાહેબના જીવ ને જોખમ થાય અને તેના કારણે
સમગ્ર દે શભરના લોકો ચચિંતામાં આવે તે પ્રકારનું વાતાવરણ હોવા છતા ઉડાઉ જવાબ ત્યાના મુખ્યમંત્રીએ આપ્યો હતો. અને પંજાબના
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્ર્ું હતું કે રે લીમાં ભીડ એકત્ર થવાની ન હતી પરં ત ુ હકીકતમાં ત્યાં એક લાખથી વધુ લોકો ઉપક્સ્થત રહેવાના હતા.
શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વધુમાં જણાવ્ર્ું કે ,વડાપ્રધાનશ્રીને રોકવાનો બનાવ પહેલી વાર આપણા દે શમાં બન્યો છે . આ
ખુબજ ગંભીર બનાવ છે જે પ્રાઇવેટ ચેનલમાં સ્ટીંગ ઓપરે શન થર્ું તેમાં પણ સપષ્ટ છે કે પંજાબ સરકાર દ્વારા જે વનણુયો થયા તેમનું
જે રીતે વતુન હતું તે માટે કોંગ્રેસે દે શના લોકોની માફી માંગવી જોઇએ. પંજાબ સરકારે દે શના વડાપ્રધાનશ્રીનો જીવ જોખમમાં આવે તે
રીતે વાતાવરણ બનાવવાનો પ્રયત્ન કયો છે તેના માટે પ્રજા તેમને કયારે ય માફ નહી કરે અને કોંગ્રેસને આનું પરરણામ ભોગવવુ પડશે.
આ પત્રકાર પરરષદ દરવમયાન રાજયના ગહૃ મંત્રીશ્રી હષુભાઇ સંઘવીજી, પ્રદે શના સહપ્રવકતાશ્રી રકશોરભાઇ મકવાણા
ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા.
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