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અખબાર  યાદ                                                   તા. ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ 
 
મ મતિવ તાર િવષય િવગતો 

1.  ૬૧-લ બડ  ૬૧-લ બડ  િવધાનસભા મતિવ તારમા ં
થયેલ હસક મુલા બાબતે. 

૬૧-લ બડ  િવધાનસભાના કંથાર યા ગામના 
થુ નબંર ૩૦૯ અને ૩૧૦ તથા ભસ ળ 

ગામના થુ નબંર ૨૯૪ ના ક ેસના થુ 
એજ ટ ઉપર ભાજપના કાયકતાઓ ારા 
હસક ુમલો તથા ભાજપના ઉમેદવારના 
માણસો ારા બોગસ મતદાન ગે. 

2.  થુ ક ચર ગ બાબત. ૬૧-લ બડ  િવધાનસભાના ગેડ  ગામના થુ 
નબંર ૧૦ અને ૧૧ તથા ઝાખણ ગામના થુ 
નબંર ૯૩ મા ં થુ ક ચર ગ તથા બોગસ 
મતદાન તા કાલીક ધોરણે અટકાવી યાયીક 
ર તે મતદાન થાય તે ગે. 

3.  ૬૫-મોરબી ૬૫-મોરબી િવધાનસભા મતિવ તારમા ં
મતદાન ચા  ુ હોય યાર બહારના 
ય તઓ રોકાઈ શક નહ  ક ચાર કર  

શક નહ . 

૬૫-મોરબી િવધાનસભા મતિવ તારમા ં
જુરાતના ુ યમં ી ી િવજયભાઈ 
પાણીના ધમપ ન જલીબેન પાણી 

બી પીના કાયકતાઓ સાથે ચાર- સાર 
અથ ફર  રહલ છે. મતદાનની યા ચા  ુ
છે તે દર યાન ભારતીય ૂટંણી પચંના 
િનયમો અ સુાર મતિવ તારના બહારના 
ય તઓ  તે મતિવ તારના મતદાતા ન 

હોય તો તે િવ તારમા ંરોકાઈ શક નહ  તેમજ 
ચાર કર  શક નહ  તે ગે. 

4.  ૧૪૭-કરજણ ૧૪૭-કરજણમા ંસાધલીમા ં ક ેસના થુ 
એજ ટોને પોલીસ ટશનમા ં બોલાવી 
વારંવાર હરાનગિત કરવા બાબત 

૧૪૭-કરજણ િવધાનસભામા ંિશનોર તા કુાના 
સાધલી ગામમા ં થુ ન.ં ૧૯૮ અને ૧૯૮/૧ 
મા ં ક ેસના ૂટંણી થુ એજ ટને વારંવાર 
પોલીસ ટશન બોલાવા અને તેમને થુ 
છોડ  ુ પડ તે ર તે પોલીસ તરફથી સતત 
દબાણ અને ધમક ઓ આપવા આવે તે ગે. 
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5.  ૧૪૭-કરજણમા ં િવધાનસભા િવધાનસભા 
મતિવ તારમા ં મતદાન ચા  ુ હોય યાર 
ભાજપના ધારાસ યો બહારના ય તઓ 
રોકાઈ શક નહ  ક ચાર કર  શક નહ  

૧૪૭-કરજણ િવધાનસભા મતિવ તારમા ં
ભાજપના ધારાસ યો તથા ભાજપના 
કાયકતાઓ સાથે ચાર- સાર અથ ફર  
રહલ છે. હાલમા ંમતદાનની યા ચા  ુછે 
તે દર યાન ભારતીય ૂટંણી પચંના િનયમો 
અ સુાર મતિવ તારના બહારના ય તઓ 
 તે મતિવ તારના મતદાતા ન હોય તો તે 

િવ તારમા ંરોકાઈ શક નહ  તેમજ ચાર કર  
શક નહ . તેવી પ ટ જોગવાઈ તેમ છતા ં
ભાજપના ધારાસ યો અને કાયકતાઓ સાથે 
કરજણ િવધાનસભા િવ તારની દર ચાર 
કર  ર ા ં છે અને મતદારોને ભાજપ તરફ  
મતદાન કરવા માટ ુ ં ચાર કર  ર ા ંછે તે 

ગે. 
6.  કોટના કાય ે મા ં દખલ થયેલ હોઈ 

ઓુમોટો લેવા બાબત. 
તા. ૨-૧૧-૨૦૨૦ ના રોજ પાદરાના ધારાસ ય 
ી દનેશભાઈ બી. પટલ ( દ મુામા)ના  

લેટરપેડ ઉપર સાસંરોદના મા  સરપચંને 
લે ખતમા ં ખાતર  આપી છે ક, સાસંરોદના 
મા  સરપચં ી ગનીભાઈ લાખાની ઉપર 
ટલા પણ કસ છે તેમા ંકોટ ચા  ુથાશે યાર 

તેમા ંસમાધાન કરાવી આપીશ અને તમામને 
િનદ ષ છોડાવવા માટની જવાબદાર  
ધારાસ ય ી દનેશ બી. પટલ ( દ મુામા) 
એ આપેલી છે. તા. ૩-૧૧-૨૦૨૦ના રોજ 

જુરાત િવધાનસભાની કરજણ સીટની 
પેટા ૂટંણીના અ સુધંાને ભાજપના 
ધારાસ ય ીએ ભાજપના ઉમેદવાર ી 
અ યભાઈ પટલની તરફણ કરવા માટ 
આવી લે ખત ખાતર  આપેલ તે ગે. 

 

 જુરાત િવધાનસભાની આઠ બેઠકોની પટેા ૂટંણીના મતદાન દર યાન ક સેપ  ારા ૂટંણીપચંને કરલ 
ફ રયાદોની િવગતો આપતા ૂટંણી સકંલન સિમિતના અ ય ી બા ભુાઈ પટલ અને ક ેસ લીગલ સલેના 
અ ય ી યોગશે રવાણીએ જણા ુ ંહ ુ ંક, આઠય િવધાનસભા પેટા ૂટંણીમા ંયેનકન કાર તવા માટ ભાજપા 
એ તમામ અનૈિતક હથકંડા અપના યા હતા. પૈસાથી મત ખર દવા, મતદારોને લલચાવવા, ગેરકાયદસર મતદાન 
મથકમા ં સૂ ુ,ં બોગસ મતદાન, ધાકધમક  મતદાન દવસે પિ કા િવતરણ અને અનઅિધ ૃતર તે મત ે  
બહારના લોકોએ હાજર રહ ને મતદારો અને મતદાનને ભાિવત કરવાનો યાસ કય   ગે ૂટંણીપચંને 
ક સેપ  તરફથી િવ તૃ થુ નબંર અને ફ રયાદની િવગતો લે ખત વ પે કરવામા ંઆવી હતી.  
 

(ડૉ. મિનષ એમ. દોશી) 
ુ ય વ તા 


