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અખબંરટર ંદટરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરર                                                  તા. ૦૩.૦૫.૨૦૧૮ 
       

   
�જુરાતમા ંખે�તૂ ન હોય તેવા લોકોને ખે�તૂ બનાવીને અબજો �િપયાના ભષ્ાાારરુ ં ષયંં  

ભાજપ સરકાર ધવારા ાાલી રરુ ં ે. માં રક જ જક�સામા ંકં કના તમામ ા�તાવેત વરુાવા ાેસ અને  

મીજષયાને આપવામા ંઆવયા  ે તે જમીન   ામા ં  છ ૨૦૦૦ કરોષની  ે. 
 

 આપણો ાંશ ર �ૃિ  ા્ાન ાંશ  ે અને ખેતીની જમીન ખે�તૂો પાસે જ રહ ંતે મા્ં �તૂકાકમા ં

�બુજ ��ુદવવૂૂક ખે�તૂ ન હોય તે ખેતીની જમીન ખરછાછન શકં તેવો રાષરછય કાયાો કંયદ સરકારં 

બનાવેલ  ે. ખે�તૂોને ખેતીની આવક ઇયકમ્ં�ના કાયાામામંી થ ુ�તને પાં  ે. મા્ં ખો્ા ખે�તૂો બનીને 

ઇયકમ્ં�ના કાયાાની ખે�તૂો મા્ંની જો વાગનો નુરપયો  ન માય તે મા્ં પણ પબન ખે�તૂ ખેતીની 

જમીન ન ખરછાછ શકં તે કાયાો જ�રછ  ે. 
 
 અમાાવાાના રક પબલષર ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ શાહ ધવારા સાંતર ખોખંુ પેપછનાથુ ંં�ુ ંકરછને 

ફતાત   ાત પરમારના વારસાાર તરછકં પોતાની અ્ક �પાવીને ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ શાહ   

મહમંાાવાા તા�કુાના  ોકકવરુ  ામના સવ� નબંર ૯૨ મા ંખે�તૂ તરછકં ાાખલ મગ  યા હતા. ( ખો્ા 

પેપછનામાનંી નકલ પાના ંનબંર -૧   પર સામેલ  ે). વારસાગ રયરછ મ ુંર માય તે પહલંા ખે�તૂ 

ામાણપં મેકવી ને ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ શાહ ધવારા બાવકા તા�કુામા ંતેમજ સાણાં અને અયય 

જગયા  ર   ામા ં  ો બબર જકકમતે જોતા ૨૦૦૦ કરોષની િમલકતો ખરછાછ લેવામા ંઆવી હતી. ખોખંુ 

ામાણપં મેકવયા બાા ાકાસણીમા ંરયરછ રા માય તે પહલંા ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ શાહ ફતાત 

  ાતની જમીન મામંી પોતાનો જહ�સો ંઉાવી લી્ો હતો. આમ કરવામી ખોખંુ ખે�તૂ ામાણપં પકષાય 

જ નહ�. (પાના નબંર - ૩) 
 
ર ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ શાહ ં�નુાજહત �ૃતય કકુ ુ ે. અને તેના સામે ફોજાારછ �યુહો ાાખલ કરવા 

તેમજ મહ�ંલુી રાહ ંતેમની જમીનો જપત કરવા કલેક્રરી ખેષા, મામલતાારરી મહમંાાવાા, RCD ખેષા 

િવ ેરં સ�મ અિ્કારછ ર આાંશ કયાૂ હતા ક આાંશો પાના ંનબંર ૪ મી ૭   સામેલ  ે. આમ �પષ્ 

હકછકત  તા ંભાજપની સરકારના મો્ા મામા ના સી્ા આશીવાૂા અને બબુજ મો્છ રકમની ફંરબાલના 

કારણે ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ શાહ સામે હ ુ �ુ્ ી ફોજાારછ ફજરયાા પણ ાાખલ નમી મગ કં તેની જમીન 

ખાલસા કરછને રીસરકાર ખાતે ાષાવવામા ંઆવી નમી. કાયાાની જો ાવી થજુબ ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ 

શાહની ખો્ા ખે�તૂ તરછકં ાાપત કરંલી તમામ જમીન સરકારં ખાલસા કરછને જમીન િવહોણા 

ાપલત,આજાવાસી,બ�ીપાંના ખેત મજનૂરોને સામણી મી આપી ાંવી જોગર. 
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 ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ શાહ નવરતન   �નાઇઇર રય્ ષંવલોપસૂ પબલષસૂ મા ં MD અને થખુય 

કતાૂ હતાૂ  ે. આ પબલષર ધવારા કલહાર બ ંલોઇ, કલહાર રકઇો્છકા,કલહાર  ક ુરય્ ્ીન  ોલફ 

�લબ,નવરતન પબઇનેશ પાકૂ,કૌસબંી,કિનષઉ અને કાંબ કવા  લેલસ તેમજ સેયલલ મોલ �લુમહોર મોલ 

અને જકકગસ ��વેર મોલ કવા મોલ બનાવવામા ંઆવેલ  ે. 

 

 આવા �નુાજહત �ૃતયમા ંસષંોવાયેલા ાંવા ં જાનેશભાગ શાહના  નવરતન પબઇનેસ પાકૂને ૨૦૧૭ની 

� ૂં્ ણી ારમયાન �જુરત સરકારં ભાગયે જ વાપરવાના અિ્કારો કલમ ૨૯ નીાેના વાપરછને NOC આપી 

ર��રા  FSI ફાકવી �બુ મો્ો ફાયાો કરાવયો હતો. ક બતાવે  ે કં ાંવા ંભાગ જાનેશભાગ શાહ સામે 

ભાજપની સી્ી સાઉં ાઉં  ે. 

 
રુ�ગે્રસ રકંલ�મ્રુરીરકેર ીુ,  

(૧)રુોેુટરશ્નંરાહુકરસકટરસમરસહો્્ર ીુ્રનિનર�યંનંરઅનેરેક્નરખંો્ંરનિનર�યંનંરુ ્ંલારર

કંટીરનંકદંરરિંઈુહટાનંરેેર્ંિીબન્રદીખરીખરન્ીેર�સં્રુરયંકંલરઆયે. 

(૨)રર�ંતું�ોુરઅીર�્ર FIR દ�રુરયંકંલરઆયેરઅનેરદીયંલ�્ંઈર દનેી્ંઈરીંિર��ંર�ેનંર�યંરર

ખહટંરખે��ૂરબનેોંઓન્રેક્નરખંો્ંરુરટરખે�રક�ૂરહનેરઆસ્રદીયંકંલરઆયે. 

(૩)રર૨૦૦૦રુરહાન્ર ુતક�્ન્રેક્નહરખરટદનંરરદીયંલ�્ંઈર દનેી્ંઈરીંિન્રઆયુર�સં્યંકંલરર

આયેરઅનેરુહઈરરંેુટ રકહટંરકં�ંર ીુરકહટંર્નદટરઅકધુંરટ�હલરું�લનં�હલરરહું ેોરકેર ીુર ીુકર�ેન્ર

�સં્રુરયંકંલરઆયે. 

(૪)રર�બનખે��ૂરખે��ૂરનરેરબન્રી ીુર�ેયહર ીુન્્ રું દહરિહયંરક�ંલરઆરું દંન્રેહ�યંઈર�્રર

કય�હધધર�ર લુઈ સ રસતહર ીુરસતરત યિંરહર� ંરિહ ર�ેરઅ ્ંયંલર્ર�મં રઅનેર�ેર�ંતું�ોુરરદર

�યંરેહઈએ. 

(૫)રર�હે રં�નંર�કંકરુોેુટરશ્ઓરઆર�ુંરનંર ુા્ંઓકંલર�ંતું�ોુરું ાયંિટરુરીરઅનેરેહર�ેર ૂુ ર

ુરી�હર�ેકન્ર્ંકેરુાુરું ાયંિટરુરયંકંલરઆયે. 
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