ેસનોટ

તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૮

------------કેસે માઈકો તોડી,
તોડી, કાચ ફોડીને હસાનું વરવું દશન એ લોકશાહીના કલંકપ છે . - "ી ભરત પંડયા
------------૧૫૦મી
૧૫૦મી ગાંધી* જ,મજયંિત વષમાં કેસ અહસા,
અહસા, ેમ, શાંિત અને એકતાને બદલે હસા,
હસા, વેરઝે ર અને
અશાંિતના કાય2મો કરી રહી છે . તે શરમજનક છે . - "ી ભરત પંડયા
------------કેસમાં તી3 આંતરીક જૂ થબંધી છે . કેસનું નેત8ૃ વ પોતાની હતાશા -િનરાશા અને િન9ફળતા
િન9ફળતા છુ પાવવા
ભાજપ ઉપર જૂ <ઠા આ>ેપો કરે છે .
-------------

ગુજરાત દેશ ભાજપ વકતા ી ભરત પંડયાએ ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકામાં ક%&ેસના કોપ'રેટરો (વારા
કરવામાં આવેલ *હસા+મક દેખાવોના સંદભ-માં િનવેદન આપતાં જણા/યું હતું કે, ગાંધીનગર મહાનગર પાિલકામાં ભાજપ
પાસે 1પ2 બહુ મિત હોવાથી ક%&ેસ હતાશા-િનરાશામાં *હસા પર ઉતરી આવી છે . ક%&ેસના કોપ'રેટરો માઈકો તોડે, કાચ
ફોડે અને ભાજપ ઉપર જૂ <ઠા આ>ેપો કરે છે તે િમડીયા (વારા ગુજરાતની જનતાએ જોયું છે .
ી પંડયાએ જણા/યું હતું કે, આ અગાઉ પણ ગુજરાત િવધાનસભા ગૃહમાં ક%&ેસના ધારાસ@યોએ માઈકો તોAયા
હતાં અને *હસા કરી હતી. એ ગુજરાતની જનતા ભૂલી નથી. આજે ગાંધીનગરનાં મહાનગર પાિલકાનાં ગૃહમાં ક%&ેસના
કોપ'રેટરોએ જે વી રીતે તોડફોડ કરી છે , *હસા ફેલાવી છે . તે શરમજનક છે અને લોકશાહીને કલંકBપ એવું આ ક%&ેસનું
વરવું દશ-ન છે . જે ક%&ેસ Cિતવાદ, ાંતવાદ ફેલાવીને તેમજ ઉDકેરીને *હસા ફેલાવવા માટે ય+ન કય' છે પરંતુ તેમાં તે
િનEફળ રહી. +યારબાદ ક%&ેસે 1ટેGયુ ઓફ યુિનટીનો િવરોધ કરીને સરદાર પટેલ, દેશનીએકતા અને ગુજરાતના ગૌરવનું

અપમાન કયુJ હતું અને ગુજરાતમાં ઉDકેરાટ ફેલાવવા માટે ય+ન કય' તેમાં પણ ક%&ેસિનEફળ રહી. ક%&ેસે પોતાના
કાય-Kમો, િનવેદનો અને આ કારની તોડફોડની ઘટનાઓ (વારા ગુજરાતમાં વેરઝેર, *હસા, અશાંિત ફેલાવવાના યાસો
કયાJ છે . તેને ગુજરાતની જનતાએ િનEફળ બના/યાં છે .
ી પંડયાએ જણા/યું હતું કે, ભાજપ સરકાર અને ગુજરાતની જનતા એકબાજૂ મહા+મા ગાંધીNની ૧૫૦મી
જOમજયંિત િનિમPે 1વGછતા,ખાદી, અ*હસા, ેમ, શાંિત - એકતાના કાય-Kમો યોN રહી છે . +યારે બીNબાજૂ ક%&ેસ
*હસા, વેરઝેર અને અશાંિત કાય-Kમો યોN રહી છે . તે શરમજનક છે .
ક%&ેસમાં તાલુકા, િજQલા અને દેશ ક>ાએ આંતરીક તીR જૂ થબંધી છે . ક%&ેસના નેતૃ+વ સામે જ આKોશ છે .
ક%&ેસ પોતાના અંદરોઅંદરના ઝઘડાને કારણે પોતાના સ@યોને સાચવી શકતી નથી તેથી કેટલીક તાલુકા, િજQલા
પંચાયતમાં સPા પSરવત-ન થયું હતુ.ં ક%&ેસ પોતાની િનEફળતા છુ પાવવા માટે ભાજપ ઉપર જૂ <ઠા આ>ેપો કરે છે , તેમ
ી પંડયાએ અંતમાં જણા/યું હતું.
(ડૉ. હષ-દ પટેલ)
દેશ કOવીનર, મીડીયા િવભાગ

