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ક��સેની ક��સેની ક��સેની ક��સેની ૩૩૩૩    
દવસની 
દવસની 
દવસની 
દવસની ‘‘‘‘‘‘‘‘�ચતા બેઠક�ચતા બેઠક�ચતા બેઠક�ચતા બેઠક’’’’’’’’માંમાંમાંમા ં   
મા� મા� મા� મા� ચંૂટણી લડવાનો અને અશાિંતચંૂટણી લડવાનો અને અશાિંતચંૂટણી લડવાનો અને અશાિંતચંૂટણી લડવાનો અને અશાિંત,,,,    અરાજકતા કવેી અરાજકતા કવેી અરાજકતા કવેી અરાજકતા કવેી રીત ેરીત ેરીત ેરીત ેઊભી કરીનેઊભી કરીનેઊભી કરીનેઊભી કરીને    
ગજુરાતને બદનામ કમે કરવંુ ગજુરાતને બદનામ કમે કરવંુ ગજુરાતને બદનામ કમે કરવંુ ગજુરાતને બદનામ કમે કરવંુ ????    ત ેત ેત ેત ેબે બે બે બે જ જ જ જ એજ)ડા હતાંએજ)ડા હતાંએજ)ડા હતાંએજ)ડા હતાં. . . . ----    ભરત પ-ંયાભરત પ-ંયાભરત પ-ંયાભરત પ-ંયા    

---------------- 

ક��સેની ક��સેની ક��સેની ક��સેની ‘‘‘‘‘‘‘‘શિ/તશિ/તશિ/તશિ/ત’’ ’’ ’’ ’’ એપ એ અદંરોઅદંરની એપ એ અદંરોઅદંરની એપ એ અદંરોઅદંરની એપ એ અદંરોઅદંરની ‘‘‘‘‘‘‘‘નારાજગીનારાજગીનારાજગીનારાજગી’’’’’’’’    અને અને અને અને ‘‘‘‘‘‘‘‘અિવ0વાસઅિવ0વાસઅિવ0વાસઅિવ0વાસ’’’’’’’’ની એપ છેની એપ છેની એપ છેની એપ છે....    
---------------- 

તાલુકાતાલુકાતાલુકાતાલુકા,,,,    23લાના ં23લાના ં23લાના ં23લાના ંઆગવેાનોઆગવેાનોઆગવેાનોઆગવેાનો, , , , ધારાસ6યોને ક��સેના ધારાસ6યોને ક��સેના ધારાસ6યોને ક��સેના ધારાસ6યોને ક��સેના નેત8ૃવ નેત8ૃવ નેત8ૃવ નેત8ૃવ પર પર પર પર અને અને અને અને રાહુલ ગાધંીનેરાહુલ ગાધંીનેરાહુલ ગાધંીનેરાહુલ ગાધંીને    
9દશે ક��સે ઉપર ભરોસો નથી 9દશે ક��સે ઉપર ભરોસો નથી 9દશે ક��સે ઉપર ભરોસો નથી 9દશે ક��સે ઉપર ભરોસો નથી અને અને અને અને 9<ને રાહુલ ગાધંી ઉપર ભરોસો નથી9<ને રાહુલ ગાધંી ઉપર ભરોસો નથી9<ને રાહુલ ગાધંી ઉપર ભરોસો નથી9<ને રાહુલ ગાધંી ઉપર ભરોસો નથી....    

---------------- 

ક��ેક��ેક��ેક��ેસ ગજુરાતની સં=કારીસ ગજુરાતની સં=કારીસ ગજુરાતની સં=કારીસ ગજુરાતની સં=કારીતા અને માનિસતા અને માનિસતા અને માનિસતા અને માનિસકકકકતા સમ2ને ગજુરાતની શાિંત એકતા અનેતા સમ2ને ગજુરાતની શાિંત એકતા અનેતા સમ2ને ગજુરાતની શાિંત એકતા અનેતા સમ2ને ગજુરાતની શાિંત એકતા અને    
િવકાસમા ંસહયોગ આપ ેતવેી િવકાસમા ંસહયોગ આપ ેતવેી િવકાસમા ંસહયોગ આપ ેતવેી િવકાસમા ંસહયોગ આપ ેતવેી ન> ન> ન> ન> અપીલઅપીલઅપીલઅપીલ. . . . ––––    ભરત પ-ંયાભરત પ-ંયાભરત પ-ંયાભરત પ-ંયા    

---------------- 

ગુજરાત ભાજપ �દેશ �વકતા�ી ભરત પંડયાએ જણા!યંુ હતંુ કે, ક#$ેસ ડામાડોળ છે. તાલુકા, *+લા અન ે�દેશ 
ક-ાના આગેવાનો અને ધારાસ0યો - ક#$ેસના ંનેતૃ2વ સામે નારાજગી સાથે આ4ોશ !યકત કરી ર5ા ં છે. ક#$ેસની ૩ 
7દવસની ‘‘9ચતા બઠેક’’ ચાલી રહી હતી. ભાજપ હંમેશા �>િહતનું 9ચતન કરે છે. જયારે ક#$ેસ પોતાના ઘર 
સંભાળવાની 9ચતા કરે છે અને ગજુરાગજુરાગજુરાગજુરાતમા ંઅશાિંત તમા ંઅશાિંત તમા ંઅશાિંત તમા ંઅશાિંત અને અરાજકતા કવેી રીત ેઅને અરાજકતા કવેી રીત ેઅને અરાજકતા કવેી રીત ેઅને અરાજકતા કવેી રીત ેઊભી કરવી તવેા ંજ િવચારો અને કાય?@મો ઊભી કરવી તવેા ંજ િવચારો અને કાય?@મો ઊભી કરવી તવેા ંજ િવચારો અને કાય?@મો ઊભી કરવી તવેા ંજ િવચારો અને કાય?@મો 
ક��સે ક��સે ક��સે ક��સે કર ેછેકર ેછેકર ેછેકર ેછે. મી7ડયાના સમાચારો મુજબ ૯ લોકસભામાં તો ક#$ેસને ઉમેદવારોના નામો મળતા ંજ નથી. ભાજપ તરફી 
જનતાના િમ>જન ેકારણે કોઈ લડવા તૈયાર થતંુ નથી. ક#$ેસમા ંનેતૃ2વનો અભાવ, �>િહતના FિGકોણનો અભાવ અન ે
સેવાના કાયH4મોનો અભાવ છે. ક#$ેસ કયારેય �>માં જતી નથી. માI ચૂટંણી લડવા િસવાય ક#$ેસ પાસ ે �>ના 
કોઈપણ કામો, �Kનો કે તેનાં સમાધાન માટેની માનિસકતા નથી અને ક#$સે પાસે ચૂંટણી િસવાય �> વLચે જવાનો 
સમય પણ નથી.  

�ી પંMયાએ જણા!યંુ હતંુ કે, ક#$ેસ નબળંુ નેતૃ2વ, નબળા િવચારો, અંદરો અંદરના સતત ઝઘડાઓ અન ે
તોડફોડના કાયH4મોન ે કારણે ક#$ેસનો કયારેય જનતામાં �ભાવ વPયો નથી. ગુજરાતને અશાંિત અને અરાજકતા 
ફેલાવવાના ક#$ેસના કારનામાને કારણે જનતામા ં ક#$ેસ માટ ે સતત કુભાવ વધતો >ય છે. જનતાએ તેમન ે સQાનો 
મેRડેટ નથી આSયો છતાયં સQા લાલસામા ંસમાંતર સરકારનુ ંગતકડંુ ચલાવ ેછે. હવે, ક#$ેસની નવી નેતાગીરી સામેની 
નારાજગી અને આ4ોશ વPયો છે. ક��સેની ક��સેની ક��સેની ક��સેની ‘‘‘‘‘‘‘‘શિ/તશિ/તશિ/તશિ/ત’’ ’’ ’’ ’’ એપ એ અદંરોઅદંરની એપ એ અદંરોઅદંરની એપ એ અદંરોઅદંરની એપ એ અદંરોઅદંરની ‘‘‘‘‘‘‘‘નારાજગીનારાજગીનારાજગીનારાજગી’’ ’’ ’’ ’’ અને અને અને અને ‘‘‘‘‘‘‘‘અિવ0વાસઅિવ0વાસઅિવ0વાસઅિવ0વાસ’’’’’’’’ની એપ છેની એપ છેની એપ છેની એપ છે. . . . 
તાલુકાતાલુકાતાલુકાતાલુકા    ----    22223લાને 9દશેની નેતાગીરી પર ભરોસો નથી3લાને 9દશેની નેતાગીરી પર ભરોસો નથી3લાને 9દશેની નેતાગીરી પર ભરોસો નથી3લાને 9દશેની નેતાગીરી પર ભરોસો નથી....    રાહુલ ગાધંીને પણ 9દશેના નેત8ૃવ પર ભરોસો નથીરાહુલ ગાધંીને પણ 9દશેના નેત8ૃવ પર ભરોસો નથીરાહુલ ગાધંીને પણ 9દશેના નેત8ૃવ પર ભરોસો નથીરાહુલ ગાધંીને પણ 9દશેના નેત8ૃવ પર ભરોસો નથી. . . . 9<ને 9<ને 9<ને 9<ને 
રાહુલ ગાધંી પર ભરોસો નથીરાહુલ ગાધંી પર ભરોસો નથીરાહુલ ગાધંી પર ભરોસો નથીરાહુલ ગાધંી પર ભરોસો નથી....    તેથી જ અનેક રાTયો અને કેRU સરકારમાંથી ક#$ેસ સQા Vથાનેથી સાફ થઈ ગઈ છે. 
ક��સે ગજુરાક��સે ગજુરાક��સે ગજુરાક��સે ગજુરાતની જનતાની સં=કારીતા અને માનિસતની જનતાની સં=કારીતા અને માનિસતની જનતાની સં=કારીતા અને માનિસતની જનતાની સં=કારીતા અને માનિસકકકકતા સમજે અતા સમજે અતા સમજે અતા સમજે અને ગજુરાતની શાિંતને ગજુરાતની શાિંતને ગજુરાતની શાિંતને ગજુરાતની શાિંત,,,,    એકતા અને િવકાસમા ંસહયોગ એકતા અને િવકાસમા ંસહયોગ એકતા અને િવકાસમા ંસહયોગ એકતા અને િવકાસમા ંસહયોગ 
આપ ેતવેીઆપ ેતવેીઆપ ેતવેીઆપ ેતવેી    Aી Aી Aી Aી પ-ંયાએ અપીલ કરી હતીપ-ંયાએ અપીલ કરી હતીપ-ંયાએ અપીલ કરી હતીપ-ંયાએ અપીલ કરી હતી.... 

    
 (ડૉ. હષHદ પટેલ)    

�દેશ કRવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


