
 

�ેસનોટ                  તા.05/07/2018     મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણી અને ગહૃમ�ંી�ી ��દપ�સહ �ડ�ેએ ગનેુગારો સામ ેકડકમા ંકડક પગલા ંભરવાની મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણી અને ગહૃમ�ંી�ી ��દપ�સહ �ડ�ેએ ગનેુગારો સામ ેકડકમા ંકડક પગલા ંભરવાની મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણી અને ગહૃમ�ંી�ી ��દપ�સહ �ડ�ેએ ગનેુગારો સામ ેકડકમા ંકડક પગલા ંભરવાની મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણી અને ગહૃમ�ંી�ી ��દપ�સહ �ડ�ેએ ગનેુગારો સામ ેકડકમા ંકડક પગલા ંભરવાની 
સૂચના આપી છેસૂચના આપી છેસૂચના આપી છેસૂચના આપી છે. . . . ––––    ભરત પ+ંયાભરત પ+ંયાભરત પ+ંયાભરત પ+ંયા    

----------------------------------------------------    
એકએકએકએક----બે ઘટનાનો �ચાર કરીને બે ઘટનાનો �ચાર કરીને બે ઘટનાનો �ચાર કરીને બે ઘટનાનો �ચાર કરીને ““““સં/કારી ગજુરાતસં/કારી ગજુરાતસં/કારી ગજુરાતસં/કારી ગજુરાત”, “”, “”, “”, “ગરવા ગજુરાતગરવા ગજુરાતગરવા ગજુરાતગરવા ગજુરાત””””નેનેનેને    
ઝુમતા ગજુરાતઝુમતા ગજુરાતઝુમતા ગજુરાતઝુમતા ગજુરાત    કહીને ક12સે ગજુરાતની સમ2 જનતા અનેકહીને ક12સે ગજુરાતની સમ2 જનતા અનેકહીને ક12સે ગજુરાતની સમ2 જનતા અનેકહીને ક12સે ગજુરાતની સમ2 જનતા અને    

યવુાનોનંુ અપમાન કર ેછે યવુાનોનંુ અપમાન કર ેછે યવુાનોનંુ અપમાન કર ેછે યવુાનોનંુ અપમાન કર ેછે ––––    ભરત પ+ંયાભરત પ+ંયાભરત પ+ંયાભરત પ+ંયા    
----------------------------------------------------    

બસબસબસબસ,,,,    બહુ થયુંબહુ થયુંબહુ થયુંબહુ થયું............ગજુરાતને બદનામ કરવાની વેરઝેર અનેગજુરાતને બદનામ કરવાની વેરઝેર અનેગજુરાતને બદનામ કરવાની વેરઝેર અનેગજુરાતને બદનામ કરવાની વેરઝેર અને    
અપ�ચારની રાજનીિત ક12સે બંધ કરેઅપ�ચારની રાજનીિત ક12સે બંધ કરેઅપ�ચારની રાજનીિત ક12સે બંધ કરેઅપ�ચારની રાજનીિત ક12સે બંધ કરે. . . . ––––    ભરત પ+ંયાભરત પ+ંયાભરત પ+ંયાભરત પ+ંયા    

----------------------------------------------------    ક��ેસનાં ક��ેસનાં ક��ેસનાં ક��ેસનાં ““““મારી નાંખવામારી નાંખવામારી નાંખવામારી નાંખવાનાનાનાના” ” ” ” િનવદેનોિનવદેનોિનવદેનોિનવદેનો,,,,    ગૃહમાં ગાળાગાળીગૃહમાં ગાળાગાળીગૃહમાં ગાળાગાળીગૃહમાં ગાળાગાળી----મારામારીના ��યોમારામારીના ��યોમારામારીના ��યોમારામારીના ��યો,,,,    દૂધ ઢોળવુંદૂધ ઢોળવુંદૂધ ઢોળવુંદૂધ ઢોળવુ,ં,,,    શાકભા!ને ફ#કી દેવાશાકભા!ને ફ#કી દેવાશાકભા!ને ફ#કી દેવાશાકભા!ને ફ#કી દેવા,,,,        
તોડફોડતોડફોડતોડફોડતોડફોડ----�હસા6મક કાય78મો એ ક12સેનંુ �હસા6મક કાય78મો એ ક12સેનંુ �હસા6મક કાય78મો એ ક12સેનંુ �હસા6મક કાય78મો એ ક12સેનંુ ““““�દશ7ન�દશ7ન�દશ7ન�દશ7ન” ” ” ” છેછેછેછે....    

જળસ�ંહજળસ�ંહજળસ�ંહજળસ�ંહ,,,,    �વશેોસવ�વશેોસવ�વશેોસવ�વશેોસવ,,,,    કૃિષ મહોસવકૃિષ મહોસવકૃિષ મહોસવકૃિષ મહોસવ,,,,    યોગ�દવસયોગ�દવસયોગ�દવસયોગ�દવસ,,,,    વ�ૃારોપણ અન ેિનદાન કે�પો જેવાં વ�ૃારોપણ અન ેિનદાન કે�પો જેવાં વ�ૃારોપણ અન ેિનદાન કે�પો જેવાં વ�ૃારોપણ અન ેિનદાન કે�પો જેવાં ................    
જયાર ેભાજપ સતત જયાર ેભાજપ સતત જયાર ેભાજપ સતત જયાર ેભાજપ સતત સેવાના કાય78મો સાથ ેસેવાના કાય78મો સાથ ેસેવાના કાય78મો સાથ ેસેવાના કાય78મો સાથ ે““““જનતાના ંદશ7નજનતાના ંદશ7નજનતાના ંદશ7નજનતાના ંદશ7ન” ” ” ” કર ેછેકર ેછેકર ેછેકર ેછે....    

----------------------------------------------------    
<ાિતવાદ<ાિતવાદ<ાિતવાદ<ાિતવાદ,,,,    વેરઝેરવેરઝેરવેરઝેરવેરઝેર,,,,    અપ�ચારઅપ�ચારઅપ�ચારઅપ�ચાર,,,,    અરાજકતા ફેલાવવાના ક12સેના અરાજકતા ફેલાવવાના ક12સેના અરાજકતા ફેલાવવાના ક12સેના અરાજકતા ફેલાવવાના ક12સેના ““““=ેલર=ેલર=ેલર=ેલર””””    સામ ેિવધાનસભામા ંસતત છ>ઠીવાર ભાજપને સામ ેિવધાનસભામા ંસતત છ>ઠીવાર ભાજપને સામ ેિવધાનસભામા ંસતત છ>ઠીવાર ભાજપને સામ ેિવધાનસભામા ંસતત છ>ઠીવાર ભાજપને 

@તાડીને ગજુરાતની જનતાએ ક12સેને @તાડીને ગજુરાતની જનતાએ ક12સેને @તાડીને ગજુરાતની જનતાએ ક12સેને @તાડીને ગજુરાતની જનતાએ ક12સેને ““““પીકચરપીકચરપીકચરપીકચર” ” ” ” બતાવી દીધંુ છેબતાવી દીધંુ છેબતાવી દીધંુ છેબતાવી દીધંુ છે....    
----------------------------------------------------    

ક12સેના ંનેત6ૃવક12સેના ંનેત6ૃવક12સેના ંનેત6ૃવક12સેના ંનેત6ૃવ, , , , નીિતનીિતનીિતનીિત----રીતીરીતીરીતીરીતી,,,,    કાય7પAધિત સામ ેનારાજગીના કાય7પAધિત સામ ેનારાજગીના કાય7પAધિત સામ ેનારાજગીના કાય7પAધિત સામ ેનારાજગીના ““““=ેલર=ેલર=ેલર=ેલર””””માંમાંમાંમા ં   
ક12સેે ક12સેે ક12સેે ક12સેે 5 5 5 5 @@@@....પંપપંંપં....,,,,    25 25 25 25 તાતાતાતા....પંપપંંપ,ં,,,    ગમુાવી છેગમુાવી છેગમુાવી છેગમુાવી છે. . . . ક12સેના કટેલાકં નેતાઓ અને કાય7કતા7ઓ હજૂ ક12સેના નેત6ૃવને ક12સેના કટેલાકં નેતાઓ અને કાય7કતા7ઓ હજૂ ક12સેના નેત6ૃવને ક12સેના કટેલાકં નેતાઓ અને કાય7કતા7ઓ હજૂ ક12સેના નેત6ૃવને ક12સેના કટેલાકં નેતાઓ અને કાય7કતા7ઓ હજૂ ક12સેના નેત6ૃવને ””””પીકચરપીકચરપીકચરપીકચર” ” ” ” 

બતાવી રEા ંછેબતાવી રEા ંછેબતાવી રEા ંછેબતાવી રEા ંછે....    
----------------------------------------------------    

ક12સેના નેતાઓના િનવેદનોમા ંક12સેની ક12સેના નેતાઓના િનવેદનોમા ંક12સેની ક12સેના નેતાઓના િનવેદનોમા ંક12સેની ક12સેના નેતાઓના િનવેદનોમા ંક12સેની ““““િનરાશાિનરાશાિનરાશાિનરાશા” ” ” ” અને અને અને અને નેત6ૃવની નેત6ૃવની નેત6ૃવની નેત6ૃવની ““““િનFફળતાિનFફળતાિનFફળતાિનFફળતા” ” ” ” છુપાયલેી છેછુપાયલેી છેછુપાયલેી છેછુપાયલેી છે. . . . ––––    ભરત પ+ંયાભરત પ+ંયાભરત પ+ંયાભરત પ+ંયા    
----------------------------------------------------    

ભાજપ �દેશ �વ�તા ી ભરત પંડયાએ મીડીયા સાથેની વાતચીતમાં જણા�યંુ હતું કે, આ ઘટના દુઃખદ છે. 
અસર'(તોની તા*કાિલક યો-ય સારવાર માટે સરકારે સૂચના આપી છે. મુ/યમ0ંીી િવજયભાઈ 2પાણી અને ગૃહરા5ય 
મં0ીી �6દપ7સહ 8ડે8 પોલીસતં0 9વારા આ ઘટના સામે કડકમાં કડક કાય:વાહી કરી ર;ાં છે. ક<'ેસ સામે �*યાઘાત 
આપતા ી પં=યાએ જણા�યંુ હતું કે, ક<'ેસના શાસનમાં લ>ઠાકાડંની હારમાળાઓ સ8:તી હતી પણ તેના પર એકશન 
લેવાતા ન હતાં. ક<'ેસનાં મં0ીીઓના બં-લાઓ ગુનેગારોના આય (થાનો બCયાં હતાં. ક<'ેસના નેતાઓની ગાડીઓમા ં
ખતરનાક હિથયારો પકડાતા ંહતાં. ગુજરાતમાં અનેક ગDગો રાજકીય આયથી Eલીફાલી હતી. ક<'ેસ શાસનના આ ભયંકર 
ભુતકાળ ગુજરાતની જનતા ભુલી નથી. ક<'ેસે એક-બે ઘટનાનો �ચાર કરીને “ઉડતા પં8બ” અને “ઝુમતા ગજુરાત”નો શKદ 
�યોગ કરી ગુજરાતની જનતાની સં(કારીતા અને સમ' યુવા જગતને બદનામ કરવાનો કુ�યાસ કયL છે તેને ભાજપ સ/ત 
શKદોમાં વખોડે છે. 
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ી પં=યાએ જણા�યંુ હતું ક,ે ક<'ેસના �ભારીી રાNવ સાતવે મેઘા પાટકરના સમથ:નમાં Oવીટ કરીને નમ:દા અને 
ગુજરાત િવરોધી માનિસકતાનો પરીચય તેમની િનમQંકના સમયે આપી દીધો હતો. હજૂ નમ:દા મુRે તેમણે ગુજરાતની 
જનતાની માફી માંગી નથી. *યારે ક<'ેસનાં તમામ નેતાઓ ગુજરાતને “ઝુમતા ગજુરાત” કહીને બદનામ કરી ર;ાં છે. ભલ ે
તમે ભાજપ ઉપર જૂ>ઠા આSપેો કરો. પરતં ુસ�ંકારી ગજુરાતપરતં ુસ�ંકારી ગજુરાતપરતં ુસ�ંકારી ગજુરાતપરતં ુસ�ંકારી ગજુરાત,,,,    આગવુ ંગજુરાત અન ેજય જય ગરવી ગજુરાત માટ ેઝુમતા આગવુ ંગજુરાત અન ેજય જય ગરવી ગજુરાત માટ ેઝુમતા આગવુ ંગજુરાત અન ેજય જય ગરવી ગજુરાત માટ ેઝુમતા આગવુ ંગજુરાત અન ેજય જય ગરવી ગજુરાત માટ ેઝુમતા 
ગજુરાત જેવો અપમાન જનક શ�દ ભાજપ ક ેગજુરાત કયારયે સાખંી નહ� લ ેએ ક!"સે યાદ રાખેગજુરાત જેવો અપમાન જનક શ�દ ભાજપ ક ેગજુરાત કયારયે સાખંી નહ� લ ેએ ક!"સે યાદ રાખેગજુરાત જેવો અપમાન જનક શ�દ ભાજપ ક ેગજુરાત કયારયે સાખંી નહ� લ ેએ ક!"સે યાદ રાખેગજુરાત જેવો અપમાન જનક શ�દ ભાજપ ક ેગજુરાત કયારયે સાખંી નહ� લ ેએ ક!"સે યાદ રાખે.... 

મુ/યમ0ંીી િવજયભાઇ 2પાણી અને ગૃહરા5ય મં0ીી �6દપ7સહ 8ડે8 9ધારા પોલીસતં0 કોઇપણની શહે-શરમ 
રા/યા વગર ગુનેગારોને તડીપાર, પાસા સિહત વધુને વધુ સ8 મળે તે રીતે કડકમાં કડક કાય:વાહી કરી રહી છે. કોઈપણ 
ગુનાખોરી સામે ગનેુગારોને 8હેરમાં સરઘસ આકારે ફેરવીને િશSા*મક અને દાખલા2પ પોલીસતં0 પગલા ંભરી ર;ું છે. *યારે 
ક<'ેસ પોલીસત0ંની નૈિતકતાને િબરદાવવાને બદલે તમેની મા0 સતત ટીકા કરીને હતાશ કરવાનો �યાસ કરે છે અને 
ગુનેગારોની તરફેણમાં �ો*સાહન આપવાનંુ કામ કરી રહી છે તે 7નદનીય છે. 

ી પં=યાએ જણા�યંુ હતું કે, ક!"સેના $ભારી%ી અન ે$દેશ ક!"સેના નતેા%ીઓના ં િનવદેનોમા ંક!ક!"સેના $ભારી%ી અન ે$દેશ ક!"સેના નતેા%ીઓના ં િનવદેનોમા ંક!ક!"સેના $ભારી%ી અન ે$દેશ ક!"સેના નતેા%ીઓના ં િનવદેનોમા ંક!ક!"સેના $ભારી%ી અન ે$દેશ ક!"સેના નતેા%ીઓના ં િનવદેનોમા ંક!"સેની હતાશા "સેની હતાશા "સેની હતાશા "સેની હતાશા 
અન ેનતે)ૃવની િન*ફળતા છૂપાયેલી છેઅન ેનતે)ૃવની િન*ફળતા છૂપાયેલી છેઅન ેનતે)ૃવની િન*ફળતા છૂપાયેલી છેઅન ેનતે)ૃવની િન*ફળતા છૂપાયેલી છે.... ક<'ેસના “Vેલર” સામે ગુજરાતની જનતાએ પીકચર બતાવી દીધુ ં છે. Wાિતવાદ, 
વેરઝેર, અફવા, અપ�ચાર, અરાજકતા ફેલાવવાના ક<'ેસના “Vેલર” સામે 2017 િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતની 
જનતાએ 49.10 ટકા મતો સાથે સતત છ>ઠીવાર ભાજપને Nતાડીને “પીકચર” (પ6રણામ) બતાવી દીધું છે. િવધાનસભાની 
ચુંટણી પછી પણ નગરપાિલકા, તાલુકા પંચાયત, N^લા પંચાયતની પેટાચુંટણીઓ હોય કે સરપંચોની ચુંટણીઓ હોય તેમા ં
પણ ભાજપને 75 ટકાથી 80 ટકા પ6રણામ આપીને જનતાએ ક<'સેને પીકચર બતાવી દીધું છે. 
 હવે, ક<'ેસના નેતૃ*વ, નીિત-રીિત અને કાય:પ9ધિત સામે ક<'સેના નેતાઓ અને કાય:કતા:ઓ 8હેરમાં નારાજગી 
�યકત કરી ર;ાં છે. તેનાં કારણો તાજેતરમાં ક<'ેસે 5 N.પં. અને 28 તા.પં. ગુમાવવાનો વારો આ�યો છે. ક<'ેસના નેતાઓ 
અને કાય:કતા:ઓ જ તેનાં નેતૃ*વને પીકચર બતાવી ર;ાં છે *યારે ક<'ેસના નેતાઓએ બી8 ઉપર દોષ દેવાનંુ બંધ કરીને 
પોતાનંુ ઘર સંભાળવામાં dયાન આપવું જોઈએ. 
 ી પં=યાએ જણા�યંુ હતું કે, ક<'ેસ લોકસભાની ચુંટણીમાં �દશ:નની વાત કરે છે. પરંતુ અ*યારે ક<'ેસનાં ધારાસeય 
“મારી નાંખવાના” 7હસા*મક િનવેદનો કરે છે. ક<'સેના કેટલાંક ધારાસeયો િવધાનસભા ગૃહમાં ગાળાગાળી અને અને 
મારામારીના fgયો સજh છે. દૂધ ઢોળી દેવાની અને શાકભાN ફDકી દેવાની સાથે તોડફોડ અને 7હસાના કાય:jમોનંુ �દશ:ન કરી 
રહી છે. ક<'ેસ આ �કારના 7હસા*મક અને વેરઝેરનંુ �દશ:ન છે. 5યારે ભાજપ સવેાના કાય:jમો સાથે જનતાના “દશ:ન” કરે 
છે. સતત એક મિહના સુધીના જળસં'હ કાય:jમ, બાળકો માટે શાળા �વશેો*સવ, ખેડૂતો માટે કૃિષ મહો*સવ અને હવ ે
વૃSારોપણ, જળપૂજન, િનદાન કેkપના કાય:jમો ભાજપે હાથ ધયાl છે. ક<'ેસની વેરઝેરની નકારા*મક રાજનીિત સામ ે
ભાજપ હંમેશા લોકસવેા અને િવકાસની રાજનીિત કરશ.ે તેમ ી પંડયાએ અંતમાં જણા�યંુ હતું. 
 

                   (ડૉ. હષ:દ પટેલ)    
�દેશ કCવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


