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અખબાર  યાદ         તા.૨૫.૦૯.૨૦૨૦ 

જુરાત અને ખાસ કર ને સૌરા  ના ઔ ો ગક શહરો અને સાગર કનાર ભાજપ આિ ત િવિવધ માફ યા 

ગગોની વકરલી ુડંાગીર ની આકર  ઝાટકણી કાઢતા જુરાત દશ ક સે સિમિતના ખુ ી અ ુનભાઈ 

મોઢવા ડયાએ છે  લા પાચં વષથી મનગર શહરમા ંભાજપના રા યા ય અને ચો સ પોલીસ અિધકાર ઓ અને 

રાજનતેાઓની સાઠંગાઠંથી સોપાર  આપીને નુો કરાવનાર, અનકે વેપાર ઓ, બ  ડરોની જમીનો પડાવી લેનાર અને 

મના નામ ઉપર ૪૦ થી વધાર ગભંીર નુાઓ ન ધાયેલા છે તવેા જયેશ રાણપર યા ઉફ “જયલા”એ િવદશની 

ધરતીમાથંી િવના રોકટોક પોતાના મળતીયાઓ ારા ુ  લે આમ માફ યા નટેવક ચલાવતો હોય છતા ંઆ નેટવક 

તોડવામા ંભાજપ સરકાર િન  ફળ ગઈ છે. 

ી અ ુનભાઈ મોઢવા ડયાએ એક િનવદેનમા ં જણા  ુ ં હ ુ ં ક જુરાતમા ં મા  ક ન પહરનાર સામા  ય 

નાગર ક પોલીસ સામે ક રવ   ુઅિધકાર ઓ સામે રકજક ક દલીલો કર તો તમેને પાસામા ં રુ ને લમા ંધકલી 

દવાય છે. પરં  ુ મનગરના જયલાએ અનેક બ  ડરોની પોતાના મળતીયાઓ મારફત .૧૫૦ કરોડ કરતા ંવધાર 

કમતંની જમીનના ખોટા દ  તાવજેો બનાવી લીધા ંછે. તેમ ુ ંનટેવક બહાર લાવનાર વક લની સોપાર  આપીન ેહ  યા 

કરાવી છે, દાણચોર થી કરોડો િપયાની સીગારટનો ુ ામાલ પકડાયો તેમા ંસડંોવાયો છે. ખોટા દ  તાવજેોથી જમીનો 

પોતાના મળતીયાઓના નામે દ  તાવજેો બનાવવાના ક  સાઓ તો મનગરથી માડં ને રુત ધુીના છે તેના 

દ  તાવે  રુાવાઓ છે. સોપાર  આપીને એક બ  ડરની હ  યા કરાવવાની કોશીશનો નુો તો થોડા અઠવા ડયા પહલા ં

જ બનેલો છે. જયલો પોતાના મળતીયાઓ સાથે િવદશમા ંબેસીને ુ  લે આમ ટલીફોનીક વાતો કર છે અને વેપાર ઓ 

બ  ડરોને ધમક ઓ આપીને સોદાઓ-સેટલમે  ટ કરાવીન ેસમાતંર સરકાર ચલાવે છે. 

પોલીસ, વહ વટ તં  અને ગાધંીનગર ુ ં સચીવાલય જયલાના નટેવકના ટપોર ઓ, અ કુ બ  ડરો અને 

રાજક ય આકાઓના નામ ણે છે છતા ં રા યની ભાજપ સરકાર પગલા ંલેવા તો ૂર ર ા પરં  ુઆવા ત  વોને 

રા યા ય આપે છે. ભાજપની નમાલી સરકાર જયલા અને તેમના નેટવક સામે નતમ  તક થઈને ઉભી છે. 

ી અ ુનભાઈ મોઢવા ડયાએ જણા  ુ ંહ ુ ંક ભારતીય જનતા પ ના ૨૫ વષના શાસનમા ં  લ-ે  લે નવા 

ુડંાઓ અને માફ યાઓ ઉભા થયા છે અને આવા માફ યાઓ પોતે બે રોક-ટોક પોતાનો કારોબાર ચલાવી શક તે માટ 

ભાજપના સ  યો, હો ેદારો અને ભાજપના પચંાયતથી નગરપાલકા થી માડં ને ધારાસ  ય અને સસંદમા ંપણ ુટંાયા 
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છે અને હવે તો ૧૦૭ ટલા રકોડ કે નુાઓ ન ધાયેલા હોય અને એક વષ લમા ં જઈ આવેલા હોય તેવા 

ન નુદેાર દશ ખુ ભાજપને મ યા છે એટલે  લ-ે  લે આવા માફ યા ત  વો ગેલમા ંઆવી ગયા છે. 

ી અ ુનભાઈ મોઢવા ડયાએ જણા  ુ ંહ  ુક સૌરા  , જુરાતના મોટા અને નાના શહરોમા ંજમીનોના ભાવો 

ઉચકાતા અને જમીન િવવાદોનો િનકાલ કરવામા ંભાજપ ુ ં ક ાગરા વહ વટ તં  અને િન  ફળ ગ ુ ં છે. ગરેકાયદ 

ખાણકામ, દા ુ- ુગારના અડાઓ, ખુાગીર  કરવા ત વોએ પોલીસ, ભાજપ ની સગંાથે સમાજ વનનો ક  જો લઈ 

સમાતંર સરકાર ચલાવે છે અને મનગર કાયદો અને  યવ  થાની તમે ુ ં ઉ મ ઉદાહરણ બ  ુ ં છે પરં  ુબી  

 લાઓની કાયદો અને  યવ  થાની િ  થિત પણ મનગરથી ઓછ  બદતર નથી. 

ી અ ુનભાઈ મોઢવા ડયાએ જયલા સાથે સકંળાયેલા માફ યા નટેવક અને બ-ે ણ નામચીન બ  ડરો અને 

રાજક ય આકાઓ સામે જુસીટોક એકટ લગાડવા અને જયલાનો રા યા ય ૂર કરાવીને જયલાને તા  કા લક જ બે 

કરવાની માગણી કર  હતી. મા  મનગરમા ં જ નહ  પરં  ુસમ  રા યમા ંભાજપના રા યા ય હઠળ ચાલતા 

માફ યા નેટવકને ને  ત ના દૂ કરવાની પણ ી અ ુનભાઈએ માગંણી કર  હતી. 

 

 

 

(ડૉ. મનીષ એમ. દોશી) 
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