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ગીની દુિનયામાં િમ.નટવરલાલ 
એક �ાન્ડનેમ કહેવાય છ� પણ હવે 
િમ.નટવરલાલની આ મોનોપોલી 
એક ગુજરાતીએ તોડી નાખી છ�! 

ઠગીની દુિનયામાં જ્યારે પણ વાત થતી હતી ત્યારે 
અત્યાર સુધી સૌથી પહેલું નામ િમ.નટવરલાલનું જ 
આવતું હતું પરંતુ હવે એ વાત ભૂતકાળ બની ગઈ છ�. 
હવે જો ઠગીની વાત નીકળશે તો કદાચ �કરણભાઈ 
પટ�લનું નામ લેવામાં આવશે! આ નામ 16 માચર્ની 
રાતથી સોશ્યલ મી�ડયા પર વાયરલ છ�. તેણે પોતાને 
દેશની સૌથી શ�ક્તશાળી ઓ�ફસ ગણાતા વડા 
�ધાન કાયાર્લયના એ�ડશનલ �ડરેક્ટર ગણાવ્યા અને 
કાશ્મીરમાં જઈને Z+ ક�ટ�ગરીની જેમ સુરક્ષા લીધી! 
VVIP વાહન, સુરક્ષા માટ� જામર, સાથે સુરક્ષા 
દળના વધુ 2 વાહનો વગેરે ઠાઠમાઠ સાથે આ ઠગનો 
કાફલો હતો! જ્યારે તે ગુલમગર્ની મુલાકાત લેવા 
ગયો ત્યારે ત્યાં અિધકારીઓની જેમ સુરક્ષા દળના 
જવાનો તેને ચારે તરફથી દીવાલ બનીને ઊભા હતા! 
મજાની વાત તો એ છ� ક� તે મા� સરકારની VIP 
�ીટમેન્ટને એન્જોય નહોતો કરતો પણ કલેક્ટરથી 
લઈને િવિવધ �ડપાટ�મેન્ટના અિધકારીઓ સાથે બેઠકો 
પણ કરતો હતો! આ ગુજરાતીએ ખરા અથર્માં ગામ 
ગજવી મૂક્યું છ�. અહીં સૌથી મોટો સવાલ એ થાય છ� 
ક� -  દેશની ઇન્ટ�િલજન્સ એજન્સીઓ શું કરતી હતી? 
કાશ્મીર જેવા સંવેદનશીલ સ્ટ�ટમાં એક ગુજરાતી આ 

રીતે અભેદ સુરક્ષામાં છીંડાં પાડી શકતો હોય તો 
દેશનો દુશ્મન શું ન કરી શક�? ક્યાં છ� NIA, રો, 
દેશની ખુ�ફયા એજન્સીઓ? આ ગુજરાતીએ ખરેખર 
ગામ ગજવ્યું!

એક તસવીર વાયરલ થઈ રહી છ�, ડૉ.�કરણ જે. 
પટ�લની. તસવીરમાં ચાઈ - િબસ્ક�ટ છ�! િબસ્ક�ટ 
ચાઇમાં બોળતો હાથ દેખાડવામાં આવ્યો છ�. ડો.�કરણ 
જે.પટ�લે સોશ્યલ મી�ડયામાં આ તસવીર પોસ્ટ કરી 
હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છ�. અલબત્ત, ચાઈ - િબસ્ક�ટ 
સમજ્યા પણ ચોંકાવનારું આ તસવીરમાં જે એિલમેન્ટ 
છ� એ િબસ્ક�ટ છ�! જી, ચાઈ તો અસલી છ� પણ િબસ્ક�ટ 
સોનાનું છ�! ઉપર લખ્યું છ� - સવારના ચા - િબસ્કીટ. 
હવે તમે જ કહો આવા સવારના ચા - િબસ્કીટ 
કોના હોય શક�? અમદાવાદના �કરણ પટ�લના જ 
તો વળી! એ જ �કરણ પટ�લ જે PMO એ�ડશનલ 
�ડરેક્ટર હોવાનું કહીને છ�લ્લા 6 મિહનાથી જમ્મુ-
કાશ્મીરમાં ધામા નાખી સરકારનો જમાઈ બની, Z+ 
િસક્યુ�રટીથી લઈને તમામ હાઈફાઈ ફ�િસિલટીનો 
લાભ ઉઠાવતો હતો. આ ગુજરાતીએ ખરા અથર્માં 
ગામ ગજવી મૂક્યું છ�. �કરણભાઈ પટ�લના કારનામા 
આટલા સુધી સીિમત નથી, તેઓ પોતાના સોશ્યલ 
મી�ડયા હેન્ડલ પર જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા ગાડ� 
સાથે મુસાફરી કરતા હોવાના વી�ડયો પોસ્ટ કરતા 
હતા. તેના ટવીટર બાયો પર એક નજર નાખશો તો 
બાયોમાં તેણે પોતાને બહુમુખી તરીક� બતાવવાનો 

�ેષ્ઠ �યાસ કય� છ�. ટવીટર પર 
લખેલી શૈક્ષિણક લાયકાત મુજબ 
�કરણભાઈ પટ�લે દાવો કય� છ� ક� 
તેમણે વિજર્િનયાની કોમનવેલ્થ 
યુિનવિસર્ટીમાંથી Ph.D, IIM 

િતરુિચરાપલ્લીમાંથી MBA કયુ� છ�. આ સાથે તેણે 
કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં MTech કયુ� હોવાનો પણ દાવો 
કય� છ�.  તેણે પોતાને એક િવચારક, વ્યૂહરચનાકાર, 
િવ�ેષક અને �ચાર �બંધક તરીક� પણ ગણાવ્યા છ�. 
આ િસવાય તેણે તાજેતરની ટવીટર સબસ્�ાઈબ બ્લૂ 
પોિલસીમાં પૈસા ભરીને બ્લૂ �ટક પણ મેળવી લીધું છ�! 
અલબત્ત, સવાલ એ છ� ક� આ બધું સામાન્ય માણસને 
�ભાિવત કરવા માટ� પૂરતું હશે પરંતુ કાશ્મીર ઉચ્ચ 
સુરક્ષા ક્ષે�માં છ� અને જો વ�રષ્ઠ અિધકારીઓ 
છ�તરિપંડી કરનારની જાળમાં ફસાઈ જાય તો સવાલો 
ઊભા થવાના છ�.

અહીંથી સવાલો વધુ ગંભીર બને છ� ક� 2 
રાજકારણીઓ કોણ છ�? સુરક્ષા કોના નામે લેવામાં 
આવી? જો િસક્યો�રટી તેના નામે હતી તો આ વ્ય�ક્ત 
તેનો ઉપયોગ ક�વી રીતે કરી રહ્યો હતો? તે 4 મિહનામાં 

4 વખત કાશ્મીર જઈ આવ્યો અને VIP �ોટોકોલની 
મજા માણી આવ્યો! તેની પત્ની અને બાળકો પણ 
એક-બે વી�ડયોમાં સાથે જોવા મળ� છ�. �કરણ પટ�લ 
ઉરીમાં આમ� કમાન્ડ પોસ્ટ પર પણ ગયા હતા. 
લાલ ચોક પર CRPF જવાનો સાથેનો તેમનો ફોટો 
પણ છ�. ત્યાં તેણે સ્માટ� િસટી �ોજેક્ટના ચીફ તરીક� 
CRPF અિધકારીઓને પોતાનો પ�રચય આપ્યો હતો. 

છ�લ્લા ક�ટલાક િદવસોમાં મોટાભાગની ટવીટ જમ્મુ-
કાશ્મીર સાથે સંબંિધત છ�. તે કાશ્મીરના િવકાસ િવશે 
લખતો હતો, એક તસવીરમાં તે પુલવામામાં છ�. દાવો 
કરવામાં આવી રહ્યો છ� ક� તસવીરમાં તેમની સાથે 
ઊભેલા અન્ય વ્ય�ક્ત પુલવામાના ડ�પ્યુટી કિમશનર 
બશીર ચૌધરી છ�. ઘણા અહેવાલો અનુસાર, DC 
પુલવામા પર સુરક્ષા આપવાનો આરોપ હતો, પરંતુ 
DC પુલવામાએ આવા તમામ આરોપોને નકારી 
કા�ા છ�. તેમનું કહેવું છ� ક� પુલવામામાં 120 ફૂટનો 
િ�રંગો લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે લોકો 
ફોટો�ાફ લેવા આવે છ�. ઘણા લોકો તેની સાથે 
ફોટો�ાફ પણ લે છ�. તો પછી સવાલ એ રહે છ� ક� 
તેને સુરક્ષા ક�વી રીતે મળી? સુરક્ષા કોણે માગી? તેણે 
કયા અિધકારીને બાટલીમાં ઉતાયાર્?

ખરેખર તો �કરણ પટ�લે આપણી આંખ ખોલી 
નાખી છ�. આ ઉપરાંત સરકારના િવિવધ િવભાગો 
વચ્ચે રહેલા સંકલનના જબરદસ્ત અભાવનો પદાર્ફાશ 
કય� છ�. ગુજરાતી વડા �ધાન હોવાથી એક ગુજરાતી 
વ્ય�ક્ત પોતાને PMOના આિધકારી જણાવીને 
ભલભલા સરકારી િવભાગોની આંખમાં ધૂળ નાખતો 
રહે અને મિહનાઓ સુધી કોઈને ખબર ના પડ�, એ 
ક�વું કહેવાય?

પોતાને વડા �ધાન કાયાર્લયમાં રણનીિત અને 
અિભયાનોના ચાજર્માં એ�ડશનલ �ડરેક્ટર તરીક�ની 
ઓળખ આપતાં �કરણ પટ�લની લગભગ 10 િદવસ 
પહેલાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જો ક�, પોલીસે 
તેમની ધરપકડ ગુપ્ત રાખી હતી. ગત ગુરુવારે 
મેિજસ્��ટ� તેને જ્યુ�ડશ્યલ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા બાદ આ 
મામલો જાહેરમાં આવ્યો હતો.

�કરણ પટ�લ ગુજરાતના અમદાવાદના દસકોઈ 
તાલુકાના નાઝ ગામનો રહેવાસી છ�. છ�લ્લા ક�ટલાક 
સમયથી અમદાવાદ શહેરમાં રહે છ�. એક વષર્ પહેલાં 
તેણે અમદાવાદના પોશ િવસ્તાર િસંધુભવન પાસે 
નવો બંગલો ખરી�ો હતો. ગુજરાતમાં મોટાભાગના 
લોકો તેમને BJPના નેતા તરીક� ઓળખે છ�. �કરણ 
પટ�લ ઘણી વાર BJP પાટ� કાયાર્લયમાં જોવા મળતા 
હતા. ઘણા મોટા નેતાઓની સાથે તેમની તસવીરો 
પણ સોશ્યલ મી�ડયામાં જોવા મળી રહી છ�. એવી 
ચચાર્ છ� ક� તે પોતાનો �ભાવ વધારવા માટ� આ 
તસવીરોનો ઉપયોગ કરતો હતો. 

તે પહેલી વાર કાશ્મીર ગત ઓક્ટોબરમાં ગયો 
હતો. ત્યાં પોતાને PMOના એ�ડશનલ �ડરેક્ટર 
ગણાવી ક�ટલાક અિધકારીઓને બાટલીમાં ઉતારી 
બધી સરકારી સુિવધા મેળવી લીધી હતી! અલબત્ત, 
જયારે તેની �ીનગરની 5 સ્ટાર હોટલ લિલતના 
રૂમ નંબર 1107માંથી ધરપકડ કરવામાં આવી 
ત્યારે આ જોઈ સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ મુંઝવણમાં 

મુકાઈ ગઈ હતી. તેમને પહેલો �ોટોકોલ વોટ્સએપ 
મેસેજના આધારે મળ્યો હતો, એવો આરોપ છ� ક� 
એક IAS ઓ�ફસરે તેને ફોરવડ� કય� હતો. આ 
મેસેજ ADG િસક્યુ�રટી સુધી પહોંચ્યો અને ફરી 
િસક્યુ�રટી શરૂ થઈ ગઈ હતી. એવું કહેવાય છ� ક� 
દેશના મોટાભાગના અિધકારીઓને પણ ખબર નથી 
ક� PMOમાં મોટા હો�ા પર બેઠ�લા લોકો કોણ છ�? 
વાસ્તવમાં �કરણ પટ�લે આ મુંઝવણનો લાભ લીધો 
હતો કારણ ક� ગૂંચવાડો ગમે તે હોય પરંતુ કાશ્મીરમાં 
જ્યાં સુરક્ષા આટલી કડક છ�, જ્યાં દરેક વ્ય�ક્ત પર 
નજર રાખવામાં આવે છ�, ત્યાં આવી ઘટના બહાર 
આવે તો એ મોટા લૂપ હોલ તરફ ઈશારો કરી રહી 
છ�. 4 મિહના સુધી બધું જ ચાલતું હતું. આના પરથી 

સૌથી મોટો સવાલ - મહા ઠગ �કરણ પટ�લ વધારે હોંિશયાર છ� ક� દેશમાં ઇન્ટ�િલજન્સ ફ�લ્યોર? �કરણ 
પટ�લ કાશ્મીર જેવા સંવેદનશીલ િવસ્તારમાં એવું કરી શકતો હોય તો દુશ્મન શું ના કરી શક�?

ઠ

એક તસવીર વાયરલ થઈ રહી છ�, ડૉ.�કરણ જે. પટ�લની. તસવીરમાં 
ચાઈ - િબસ્ક�ટ છ�! િબસ્ક�ટ ચાઇમાં બોળતો હાથ દેખાડવામાં આવ્યો 
છ�. ડો.�કરણ જે. પટ�લે સોશ્યલ મી�ડયામાં આ તસવીર પોસ્ટ કરી 
હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છ�. અલબત્ત, ચાઈ - િબસ્ક�ટ સમજ્યા પણ 

ચોંકાવનારું આ તસવીરમાં જે એિલમેન્ટ છ� એ િબસ્ક�ટ છ�! જી, ચાઈ તો 
અસલી છ� પણ િબસ્ક�ટ સોનાનું છ�! આવું �કરણ પટ�લ જ કરી શક�!

€ દીપક આશર


