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ભારતીય જનતા પાટ�એ �જુરાત રા�યના ��ખુ તર�ક� �ી પી.આર. પાટ�લની િનમ�ુકંને ભાજપના 

રાજક�ય દ�વાળા તર�ક� ગણાવતા ં�જુરાત �દ�શ ક&'ેસ સિમિતના )વૂ+ ��ખુ�ી અ-ુ +નભાઈ મોઢવા1ડયાએ 

જણા34ુ ંહ6 ુ ંક�, સાડા છ કરોડ �જુરાતીઓ:ુ ં�િતિનિધ<વ કર� શક� તેવો કોઈ કાય+કર ભાજપ પાસે નહોતો ક� 

=થી =મની સામે એક સમયે ૧૦૭ =ટલા �નુાઓ કોટ+મા ંન&ધાયેલા હતા અને પોલીસ કોBCટ�બલ તર�ક� 

દાEની હ�રફ�રમા ંસડંોવણી ઉપરાતં ડાયમડં �4બુીલી બHક અને �જુરાત આIકલીઝ એBડ ક�મીકIસ લી. અને 

K.આઈ.ડ�.સી. ની જમીનોમા ંકૌભાડં કરનાર �ી સી.આર. પાટ�લની િનમ�ુકં કરવી પડ�. 

�ી અ-ુ +નભાઈ મોઢવા1ડયાએ �ી સી.આર. પાટ�લની લોકસભા ૨૦૧૪ ની O ૂટંણીના ઉમેદવાર તર�ક� 

ર-ુ કર�લ સોગદંનામાની નકલો ર-ુ કરતા ં જણા34ુ ં હ6 ુ ં ક�, �ી સી.આર. પાટ�લે તેમના સોગદંનામાના 

ન�નુા ન.ં ૨૬ ના ભાગ- ખ થી પેરા ૧૧ (પેઈજ Ð ૨૫) ની કોલમ ૫મા ંCપVટપણે દશા+34ુ ંછે ક� કૌટ+ બે વષ+ 

ક� તેથી વધાર� ક�દની જોગવાઈ પાX �નુાઓ માટ� આરોપ ઘડZા હોય તેવા �નુાની સ[ંયા ૧ છે અને કોટ\ 

�નુાની ન&ધ લીધી હોય તેવા પડતર ક�સોની સ[ંયા ૧૦૭ છે. માX �જુરાતમા ંજ નહ] પરં6 ુસમ' દ�શમા ં

આટલા ક�સો કોટ+મા ંન&ધાયેલા હોય તેવા �દ�શ ��ખુ દ�વો લઈને શોધવા જઈએ તો પણ મળે નહ] તેવા 

Ôઉ_જવળÕ કારક�દ� વાળા મહા:ભુાવને ભારતીય જનતા પાટ�એ �જુરાતના �દ�શ અaયb બના3યા અને 

Xણ વખત લોકસભાની ટ�ક�ટ પણ આપી. 



 આ િસવાય પણ �ી સી.આર. પાટ�લની કારક�દ� cબુ જ ઉ_જવળ રહ� છે. મોદ� સાહ�બને રCતે 

ચાલીને તેઓએ અeયાસમા ં પણ ઉ_જવળ કારક�દ� બનાવી હતી. તેઓ ધો-૧૧ મા ં ÔfચાÕ માક+સ સાથે 

નાપાસ થયા હતા અને આઈ.ટ�.આઈ. મા ં ટન+રની g�ન]ગ મેળવીને ૧૯૭૫મા ં પોલીસ કોBCટ�બલ તર�ક� 

ભરતી થયા હતા ગેરકાયદ�સર દાEની હ�રફ�રમા ં તેઓની સડંોવણી બહાર આવતા ં તેમની ધરપકડ કર�ન ે

તેઓને છ વષ+ માટ� તેમને સCપેBડ કરવામા ંઆ3યા હતા. પોલીસ 4િુનયનની રચના કરવાના �યાસ સદંભi 

તેઓને ફર�થી સCપેBડ કરવામા ંઆ3યા હતા. ૧૯૯૫મા ંઓકgોય ચોર�નો ક�સ પણ તેઓની સામે થયો હતો.  

૨૦૦૨ની સાલમા ં માધવ)રુા બHક સ1હત ભારતીય જનતા પbના આગેવાને એ સહકાર� બHકોના ં

કૌભાડંો કર�ને લગભગ ૭૦ =ટલી સહકાર� બHકોને jુબાડ� હતી. kરુતની ડાયમડં �4બુીલી બHકમાથંી E. ૯૪ 

કરોડની લોન કૌભાડંને કારણે સી.આર. પાટ�લની ધરપકડ કર�ને તેઓને =લમા ંમોકIયા હતા.  

ભારતીય જનતા પાટ�એ સી.આર. પાટ�લની ÔસવેાઓનીÕ ન&ધ લઈને તેઓને �જુરાત સરકાર 

�જુરાત આIકલીઝ એBડ ક�મીકIસ lુ.લી. ના ચેરમેન બના3યા હતા તે દરmયાન સચીન kરુતમા ં૪૮ એકર 

જમીનમા ં૬૫ હoર ફલેટ બનાવવાની િવવાદાCપદ યોજના બનાવી હતી. આ િવવાદ હK પણ )ણૂ+ થયો 

નથી. �જુરાત ઔqોગીક િવકાસ િનગમને E. ૬ કરોડ આપીને ૬ એકર જમીન ૯૦ વષ+ના ભાડા પટ� મેળવી 

હતી. પરં6 ુબાક� રહ�લા નાણા ંભયા+ વગર જ જમીનનો કબજો મેળવી લીધો હતો એr ુલોક�ખુ ેચચા+ય છે. 

�ી અ-ુ +નભાઈ મોઢવા1ડયાએ ભારતીય જનતા પાટ�ના રાsVgય કbાના આગેવાનો ઉપર કટાb 

કરતા ંજણા34ુ ંહ6 ુ ંક�, ભાજપના વત+માન ��ખુ�ી K6ભુાઈ વાઘાણીની લાયકાતમા ંકઈ ખામી હતી ક� તેને 

બદલવા પડZા અને ભાજપના વત+માન નેતાગીર�માથંી રા�ય એકમના ��ખુ બનવા કઈ Ô�ણુવtાÕ 

પર�)ણૂ+ ન કર� શuા ક� =થી સી.આર. પાટ�લ =વા જલગાવમા ંખેતીની જમીન ધરાવતા ÔબXીસ લbણાÕ 

ને �દ�શ ��ખુ બનાવવા પડZા તેની ભારતીય જનતા પાટ� �જુરાતની જનતા ચોખવટ કર�. 

�ી અ-ુ +નભાઈ મોઢવા1ડયાએ જણા34ુ ં હ6 ુ ં ક�, સી.આર. પાટ�લના િનમ�ુકં પછ� ભારતીય જનતા 

પાટ�:ુ ંરાજક�ય ચ1રX ક�ટલી હદ kધુી નીOુ ંઉત4ુv છે તેની �િતિત કરાવવાની સાથે �જુરાતની અwCમતા 

ઉપર પણ વxઘાત કયy છે. 
 

 

(જયરાજિસzહ પરમાર) 
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