તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૯

ગોવાના મુ ય ધાન વગ થ ી મનોહર પ રકર ને

ધાંજલી આપતો ઠરાવ

--------------ભારતીય જનતા પાટ , દેશ ચૂંટણી સિમિતની આજની બેઠકમાં ગોવાના મુ ય ધાન વ. ી મનોહર
પ રકર ના તારીખ ૧૭ મી માચ ૨૦૧૯ના રોજ ૬૩ વષની વયે થયેલ દુઃખદ્ િનધનને પગલે

ધાંજલી

પાઠવવામાં આવી.
વ. ી પ રકર નો જ મ ૧૩ ડસે બર, ૧૯૫૫ના રોજ ગોવાના માપુસામાં થયો હતો. આઇ.આઇ.ટી.
મુંબઇ જે વી શૈ િણક ે ે િતિ ત સં થામાંથી નાતકની પદવી મેળવનાર વ. ી પ રકર ની શૈ િણક કાર કદ
અિત તેજ વી હતી. તેઓ નાની મરે રા ીય વયં સેવક સંઘના વયં સેવક તરીકે જોડાયા હતા.
આઇ.આઇ.ટી.માંથી નાતક થઇ સમ ભારતમાં ધારાસ યપદે ચૂંટાનાર તેમજ મુ યમં ી બનનાર તેઓ
થમ યિ ત હતા. ચાર વખત ગોવાના મુ યમં ી પદે અને ણ વષ સુધી કે

સરકારમાં સંર ણ ધાન રહી

ચૂકેલા વ.પ રકર એ ઉ કૃ કામગીરી બ વી હતી. ઉરીના આતંકી હુ મલામાં સ કલ
સંર ણ મં ી તરીકે તેઓ ીને

ાઇકનો યશ પણ

ય છે .

વનમાં સાદગી, વભાવની સહજતા અને સરળતા તેમજ સામા ય જન સાથેનો સીધો સંપક તેને દેશને
રા યના િવકાસ માટે પગલાં અને તેના અમલીકરણની દૂરંદેશી તેઓની િવશેષતા હતી. ભારતના રાજકારણમાં
તેઓનું થાન એક કદાવર નેતાનું હતુ. છે લા ઘણા સમયથી નાદુર ત તબીયત હોવા છતાંય સતત કાયશીલ રહી
ગોવાના િવકાસમાં તેઓ ી માગદશક ર ા. તેઓ ીએ

હેર

વનમાં ઉ ચ મુ યો

ળવીને પારદશક

િભમુખ સરકાર કેવી રીતે આપી શકાય તે થાિપત કરી બતા યુ. કે સર જે વી ગંિતર િબમારીને પણ તેઓ
સતત પડકાર આપતા ર ા. પ ીય રાજકારણથી ઉપર ઉઠનાર આ દવંગત નેતાને સમ દેશમાંથી

ધાંજલી

અપાઇ રહી છે .
તેઓ ી કહેતા કે, રાજકારણમાં આવવાનો મારો કોઇ ઇરાદો નહોતો, પરંતુ કોઇ મને તે તરફ દોરી ગયુ
અને હુ ં સફળતાપૂવક તે નદીમાં તરી ગયો.
તેઓ ીના અવસાનથી દેશના સામા ક

વન અને વ છ રાજકારણનો એક જળહળતો તારલો

આપણા વ ચેથી અ ત પા યો છે . તેઓના િનધનથી મા ગોવાના જ નહ પરંતુ સમ રા ના

હેર

વનને

તેમજ ભાજપાના ઉ ચ નેતૃ વમાં પૂરી ન શકાય તેવી ખોટ પડી છે .
ભાજપા

દેશ ચૂંટણી સિમિત આજ રોજ મળેલી બેઠકમાં તેઓ ીના અવસાનની દુઃખદ્ ન ધ લઇ

તેઓ ીને હદયપૂવક

ધાંજલી આપે છે અને પરમ કૃપાળુ પરમા મા તેઓ ીના આ માને શાંિત આપે તેવી

ાથના કરે છે . આ કપરા સમયનો સામનો કરવા ઇ વર તેઓના બંને સુપુ ો અને અ ય કુટુંબીજનોને સામ ય
આપે તેવી આપણે સૌ ાથના કરીએ.

