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ેસનાેટ નં 01                તા 20/10/2018 
 

ી સરદાર પટેલ દેશની અકેતાનુ ં િત બબ  િતક અન ે ેરણાબળ છે – ી ભરત પંડયા 
------------- 

ી નરે ભાઈ માેદ અ ેસરદાર પટેલને માન સ ાન અને ગાૈરવ આપવા માટે જયાર ેિવ ની સાથૈી ઊંચી િતમા 182 મીટર બનાવવાનું 
વ  સાકાર કય ુહાેય ાર ે િતમા સામે કાદવ ઉછાળવાની કૂચે ા િનદનીય છે   

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

ી સરદાર પટેલે 562 રજવાડાને અકે કર ને દેશને “કાયદેસર” ર તે અખંડ કયા  
તેની િવરાટ િતમા સામે “ગેરકાયદેસર”ના ેમુ ા ેઉઠાવીને ી સુરશે મહેતાઅ ે 

સરદાર પટેલ  દેશની અકેતા અને ગજુરાતની અ મતાનું અપમાન કયુ છે   
------------- 

પાેતાના િવ તાર “માડંવી”મા ંકાેઈ સાંભળતું નથી અને કાેઈપણ મંચના આેઠા નીચે  
ી મહેતાની ગજુરાત અને ગજુરાત ને વ િવરાેધી અજે ડા સાથે  

કુદ  પડવાની બાબત અ ેજનતામાં હા ા પદ પૂરવાર થઈ છે  
------------- 

ગજુરાતના ી નરે ભાઈ માેદ ની યશ વી વૈ ક ને વથી  
ી મહેતા સતત ઈ યાથી પીડાઈને પાેતાનું માન સક સંતુલન ગુમાવી બેઠા છે  

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

ગજુરાત ભાજપ દેશ વકતા ી ભરત પડંયાઅે જણા ું હતું કે  ગઈકાલનાં ી સરુેશભાઈ મહતેાના સરદાર પટેલ તમા ગેરકાયદેસર 
છે તવેા િનવેદનથી ગજુરાતની જનતામાં અેક આઘાત અન ેિધ ારની લાગણી ઊભી થઈ છે  તેમના િનવેદનમાંથી ચાર કારના ંઅથ નીકળે છે  1  
સરદાર પટેલનું ે યુ આફે યુિનટ  ન બનવું ેઈઅે  2  ગજુરાતના ી નરે ભાઈ માેદ ની યશ વી વૈ ક ને વથી તેઆે ઈ યાથી પીડાઈ 
ર ાં છે  3  કાેઈ મંચના આઠેા હેઠે “પાણીમાંથી પાેરા” કાઢ ને વાદ િવવાદ ઊભાે કરવાે અને ભલા ભાેલા સમાજમાં ઝેર નાખંવાનાે કુ યાસ 
કરવાે  4  તેઆે ગજુરાત િવરાેધી લાેકાેના અજે ડાનાે હાથાે બનવા માંગે છે   

ી પડંયાઅે જણા ું હતું કે  ી સરદાર પટેલ દેશની અકેતાનું િત બબ  િતક અને ેરણાબળ છે  ી નરે ભાઈ માેદ અ ેસરદાર 
પટેલને માન સ ાન અન ેગાૈરવ આપવા માટે જયાર ેિવ ની સાૈથી ઊંચી િતમા 182 મીટર બનાવવાનું વ  સાકાર કય ુહાેય ાર ેદેશની 
અખંિડતતા અને અેકતાના શ પી સરદાર પટેલની “ િતભા” અને િવ ની સાૈથી ઊંચી “ િતમા” સામે ી સુરશેભાઈ મહેતાઅ ેકાદવ 
ઊછાળવાની કૂચે ા કર  છે તે િનદનીય છે તેને ભાજપ સ ત શ દામેાં વખાેડી કાઢે છે  જે િવરાટ િતભાઅ ે562 રજવાડાને અકે કર ને દેશન ે
“કાયદેસર” ર તે અખંડ કયા તનેી િવરાટ િતમા સામ ે“ગેરકાયદેસર”નાે મુ ા ેઉઠાવીને ી મહેતાઅ ેસરદાર પટેલ  દેશની અકેતા અને 
ગજુરાત ગાૈરવ સામે અકે િન  કારની િવકૃત માન સકતા દ શત કર  છે  ે યુ આેફ યુિનટ નાે આડકતરાે િવરાેધ સાૈ થમ રાહુલ ગાંધીઅ ે
કયા પછ  િવપ  નેતા ી પરેશ ધાનાણીઅ ેકયા અને હવે ષડયં ના ભાગ પે ી સરેુશ મહતેા કર  ર ાં છે  તે ગજુરાતની જનતા ણી ચુક  છે  

ી પંડયાઅે જણા ું હતું કે  ે યુ આેફ યુિનટ થી આિદવાસીઆેના ધંધા રાજેગાર ન  થઈ જશ ેઆવંુ િનવેદન કર ને ી મહેતાઅે 
“બુ નું દેવાળું ” દ શત કયુ છે  ટૂર  પાેટ અને ટૂર ઝમનાે િવકાસઅે રાજેગાર નું સજન કરતું હાેય છે  દુિનયાની સાૈથી ઊંચી તમાને વેા 
રાજેના 15000 લાેકાે આવશે  ાં લાખાે લાેકાનેી અવર જવર વધે ાં અેની મેળે ાિનક રાજેગાર માં પુ કળ વધારાે થાય તે સામા ય માણસને 
ખબર પડ ેછે  આજે પાેતાના િવ તારમાં “માંડવી” માં તેમન ેકાેઈ સાંભળતું નથી મા  ચુંટણી આવે ારે કાેઈપણ મંચના આેઠા નીચે ગજુરાત અન ે
ગજુરાત ને વ િવરાેધી અેજ ડા સાથે કુદ  પડવાની બાબત અે જનતામાં હા ા પદ પૂરવાર થઈ છે   

ી પડંયાઅ ેજણા ું હતું કે  મા  જૂ ા આ ેપાે કે ટ કા કરવાવાળાને ગજુરાતની જનતા ારેય વીકારતી નથી  મા  જે લાેકાે કામ કરે 
છે  ગજુરાતના િવકાસ  ગાૈરવ અને જનતાના ઉ કષ માટે કામ કરે છે  તેથી ભાજપ અને ભાજપના ને વને સતત 6 વાર િવધાનસભામાં ગજુરાતની 
જનતાઅે વીકાયુ છે  અેટલ ેજ ી નરે ભાઈ માેદ ને મા  ગજુરાત નહી ંદેશને જનતાઅ ે વીકાયા છે તેમને વડા ધાન બ યાં પછ  િવ માં 
આજ ેમજબુત અને ભાવી નેતા તર કે પણ વીકૃત થયાં છે  ારે તેમની સામે મા  ચુંટણી સમયે “ધળુ નાખંવા” આવતાં નેતાને માંડવીમાં કાેઈ 
યાદ કરતું નથી  ી મહેતાઅ ેપાેતાનુ ંમાન સક સંતુલન ગુમાવીને સરદાર પટેલની િતભા િતમાનાે િવરાેધ કર ને  તેમણે દેશની અકેતા  
ગજુરાતનું ગાૈરવ અને ગજુરાતના ને વ અને ગજુરાતની અ મતાનું અપમાન કયુ છે  તનેે ભાજપ સ ત શ દાેમાં વખાેડી કાઢે છે   

 

 
   - (ડો.હષદ પટલે)  

(મી ડયા િવભાગ) 


