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અખબાર� યાદ�                                                  તા. ૧૨-૦૬-૨૦૨૦ 
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કોરોના મહામાર� સામે લડવામા,ં લોકોના �વ બચાવવામા ં િન� !ય અને િન ફળ ભાજપ સરકાર 

લોકશાહ� (*ુયોને બા+ુ પર (કુ�ને શામ- દામ- દંડ ભેદની નીિતથી . ૂટંણી �તવાના 2ય3નોમા ં

લાગી છે. 
 

ક67સેના ધારાસ9યોને સ:ાની લાલચ, દબાણ અને ;લેકમેઈલ=ગ કરવામા ંઆવે અને તો પણ ના 

?ક@ તો સ:ાના જોર@ ડરાવવાનો - ધમકાવવાનો 2ય3ન કર� રહ� છે. ઉનાના ક67ેસ પBના 

ધારાસ9ય Cી DુEંભાઈ વશંને રાFયની ભાજપ સરકાર પોલીસ મારફતે હ@રાનગતી કર� રહ� છે. 
 

ઉનામા ં૨૯ મે ૨૦૨૦ ના રોજ નગરપાHલકામા ંસામસામે લડ@લા +ૂથો વIચે ઝઘડો થાય છે અને તે 

બનાવની FIR મા ંLાય નામ ક@ ઉ*લેખ ના હોવા છતા ં૫ +ુન ૨૦૨૦ ના રોજ Nથાિનક ધારાસ9ય 

Cી DુEંભાઈ વશંને તપાસ માટ@ સમOસ મોકલવામા ંઆવે છે, Pમા ં૮ +ુન ૨૦૨૦ ના રોજ ૧૧:૦૦ 

કલાક@ હાજર થવા જણાવવામા ંઆSTુ ં હU ુ,ં 3યાર@ પોલીસ Vારા સવાર@ ૧૧:૦૦ થી સાજંના ૦૬:૩૦ 

Xધુી Dછુપરછ કરવામા ંઆવી, તે જ Yદવસે ફર�થી DુEંભાઈ વશંન ેDછુપરછ અZરુ� રહ� હોવા[ુ ં

જણાવી ૦૯ +ુનના રોજ Dછુપરછ માટ@ આવવા[ુ ંબી+ુ ંસમOસ આપવામા ંઆSTુ ંતમેા ંપણ સતત 

૪ કલાક Xધુી Cી DુEંભાઈની Dછુપરછ કરવામા ં આવી, 3યારબાદ સDંણૂ] Dછૂરપછ થઇ .કુ� 

હોવા[ુ ંઅને તેમના જવાબોથી સUં ુટ હોવા[ુ ંમૌHખક ર�તે જણાSયા બાદ પણ ફર�થી ૧૦ +ુનના 

રોજ `ી+ુ ંસમOસ ઈaT ુકર� ૧૧ +ુનના રોજ તેમન ેDછુપરછ માટ@ આવવા[ુ ંકહ@વામા ંઆવે છે. 
 

૨ સમOસમા ંલાબંી Dછૂરપછ, તેમા ંસDંણૂ] સવાલોના જવાબ આbયા, પોલીસ પણ તેમના જવાબોથી 

સUં ુટ હોવા છતા ં`ી+ુ ંસમOસ ઈaT ુકરવામા ંઆવતા Cી DુEંભાઈ વશંે લેHખતમા ંરાFયસભાની 

. ૂટંણીના અ[સુધંાને ૧૯ તાર�ખ Xધુી આ Dછુપરછથી (cુdત આપવામા ંઆવે તેવી ર+ૂઆત કર� 
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હતી, તેમ છતા ં ૧૧ +ુનના રોજ નવેસરથી સમOસ ઈaT ુકરવામા ંઆવ ેછે ક@ ૧૧ તાર�ખે સમOસ 

ઈaT ુકર� ૧૨ તાર�ખે સાજં ૦૪:૦૦ કલાક@ પોલીસ Nટ@શન ઉપcNથત થવા[ુ ંકહ@વામા ંઆSTુ,ં 
 

૪ ટમ]ના ધારાસ9ય, કોળ� સમાજના મોટા આગેવાન, ૩૦ વષ]થી Pઓ Eહ@ર �વનમા ંસY!ય Cી 

DુEંભાઈ વશં[ુ ંFIR મા ંનામ નથી, ફર�યાદ� Vારા કોઈ ઉ*લેખ કરવામા ં નથી આSયો, કાવતgંુ 

કરનારની ધરપકડ થઇ .કુ� છે તેમ છતા ંતેમને વારંવાર Dછુપરછ માટ@ બોલાવવામા ંક@મ આવે 

છે? પોલીસ DુEંભાઈ પાસેથી hુ ંકઢાવવા માગેં છે એ સમEUુ ંનથી. 
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ક67સે પB[ુ ંડ@Hલગશેન Yદ*હ� ખાતે . ૂટંણી પચંને મળ�ને હોસ] k@ડ=ગથી લઈને સ:ાનો lુgુપયોગ 

કર�ને Hબનલોકશાહ� ર�તે . ૂટંણી �તવાના 2ય3નો સામે તટNથ ર�તે . ૂટંણી થાય, કોઇપણ 

ધારાસ9યને પોલીસ -2શાસન Vારા હ@રાન કરવામા ંના આવે તે mગે ર+ૂઆત કરશે 
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પોલીસ િવભાગ સરકારના રાજક�ય એજOડાનો હાથો ના બને, ખોટ� ર�તે . ૂટંાયેલા 

જન2િતિનિધઓને હ@રાન કરવાના 2ય3નો સામ ેક67ેસ પB . ૂટંણી પચં સમB જશે, Oયાયાલયના 

Vાર પણ ખખડાવશે તેમજ જનતાની અદાલતમા ં જઈન ે પણ Hબનલોકશાહ� ઢબની ભાજપ 

સરકારની નીિત ર�તી સામે લડાઈ લડવામા ંઆવશ.ે 
 

 
 

 

 

જયરાજિસnહ પરમાર 

મો. 9825096601 
 

 

Hબડાણ: 

આ સાથ ેજoર� દNતાવે� Dરુાવા સામેલ છે. 


