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

આપણાં ગજુરાતના કોઈ યિ ત ફરીથી દશેના ધાનમં ી બનવા જઈ ર ાં હોય યારે ૧લી મ,ે 
ગજુરાતના થાપના દવસ ેકોઈ ગજુરાતીની ઈ યા ન કરવી જોઈએ અન ેિવપ  ેપણ 

ી નરે ભાઈ મોદી ન ેશભુે છા આપવી જોઈએ - ી ભરત પડંયા 
------------ 

NCPના નતેા ી શંકર સહ વાઘલેાએ ભાજપના ધારાસ યો મારા સપંકમાં છે અન ે 
૨૩ મ ેપછી ભાજપ સરકાર તટૂી જશે તવેુ ંિનવદેન આજે ‘‘૧લી એિ લ’’ સમ ન ેવાત કરી લાગ ેછે.  

- ી ભરત પડંયા 
------------ 

તમેના ંમાટ ેNCP પાટ  નવી હશ,ે ટપેરકેડ નવુ ંહશ,ે પરતં ુકસેટે તમેણ ેજૂની જ વગાડી છે. 
------------ 

ક સે અન ેઅ ય િવપ  ગજુરાતન,ે ગજુરાતની જનતાન,ે ગજુરાતના નતેૃ વન ેટાગટ કરીન ેમા  બદનામ કરવા યાસ 
કર ેછે, તથેી જ ગજુરાતની જનતા ક ેસ ક ેઅ ય પાટ ન ેસમથન આપતી નથી. 

------------ 
૧લી મ,ે ગજુરાત થાપના દવસ ેનેગટેીવ નહ , પોઝીટીવ વાત કરવી જોઈએ. 

કોઈપણ ‘સમ યા’નાં સમાધાન માટે સમજણ કળેવીએ. 
યાંય ‘વરેઝેર’ નહ , શાંિત- ેમ-એકતા ફલેાવીએ. 

એકલી ‘વદેના’ નહ , સવેા સાથનેી સવંદેના ગટાવીએ. 
આવો, આપણ ેસહુ સાથે મળીન ેગજુરાતના ગૌરવન ેઆગળ વધારીએ. 

------------ 
ગઢ િચરોલી ખાત ેથયલે નકસલવાદીઓના હુમલાન ેસ ત શ દોમા ંગજુરાત ભાજપ વખોડી કાઢ ેછે અન ે

શહીદોન ે દયપવૂકની િવરાજંલી અન ે ધાજંિલ આપ ેછે. 
------------ 

સ કલ અન ેએર ાઈક મુ  ેદેશનો િવપ  પા ક તાનની પડખે ઊભા ંરહીન ે 
દશેના સિૈનકોના પરા મ સામ ેશકંા ઊભી કરીન ેપરુાવા માંગવા એ દશેિહત િવરોધમાં જ ગણાય. 

------------ 
ગુજરાત ભાજપા દેશ વકતા ી ભરત પંડયાએ જણા યંુ હતુ ં ક,ે NCPના નતેા ી શંકર સહ વાઘેલાએ 

ભાજપના ધારાસ યો મારા સંપકમાં છે અન ે૨૩ મે પછી ભાજપ સરકાર તૂટી જશે તેવુ ં િનવેદન આજે ૧લી એિ લ 
(એિ લ લ) સમ ન ેવાત કરી લાગે છે પરંત ુઆજે ૧લી મે, ગુજરાતનો થાપના દવસ છે. ગજુરાતની જનતાની 
સેવા માટ ેભાજપ અકબધં છે અને રહેશે. તેમના આ કારના વ નો કયારયે પૂરાં નહ  થાય. તેમની પાટ  નવી હશે 
ટેપરેકડ નવંુ હશે, પરંતુ કસેટે તેમણે જૂની જ વગાડી છે. તેમણ ેકરેલાં તમામ જૂ ઠા આ ેપોન ેભાજપ વખોડી કાઢે છે. 
આ બધાં જૂ ઠા આ ેપોને ગુજરાતની જનતાએ કારો આપીને ભાજપને ગુજરાતમાં તાડી હતી અન ે૨૩મી મે - એ 
કે માં પણ ભાજપની સરકાર બનશે તેવો અમને િવ વાસ છે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
ી પડંયાએ જણા યંુ હતુ ંકે, આપણાં ગજુરાતના કોઈ યિ ત ફરીથી દેશના ધાનમં ી બનવા જઈ ર ાં હોય 

યારે ૧લી મે ગુજરાતના થાપના દવસે કોઈ ગજુરાતીની ઈ યા ન કરવી જોઈએ અને ઉદારમને ી મોદી ને શુભે છા 
આપવી જોઈએ. જો ી શંકર સહ  NCPના રા ીય અ ય  કે કોઈ રાજયના ગવનર બનશે અન ેજો ી અહેમદભાઈ 
પટેલ ક ેસના રા ીય અ ય  બનશે તો અમે તેમને ગજુરાતી તરીકે શુભે છા આપીશંુ. આ લોકો મા  ગજુરાતના નતેૃ વ 

ી નરે ભાઈ મોદીની ઈ યા કરીને ખોટી રીત ેબદનામ કરવા જ સતત યાસ કરી ર ાં છે. ક સે અને અ ય િવપ  
ગુજરાતન,ે ગજુરાતની જનતાન,ે ગુજરાતના નતેૃ વને ટાગટ કરીને મા  બદનામ કરવા યાસ કર ે છે. તથેી જ 
ગુજરાતની જનતા ક સે કે અ ય પાટ ન ેસમથન આપતી નથી.  

ી પંડયાએ જણા યંુ હતુ ં ક,ેગજુરાતના થાપના દવસ ે નેગેટીવ વાત કરવાને બદલ ે પોઝીટીવ વાત કરવી 
જોઈએ, િત ામાં ઉખેડવાને બદલે ઉછેરવાની વાત કરવી જોઈએ. ગુજરાત ૬૦માં વષ વેશે છે યારે ચાલો આપણે 
સહુ... 

કોઈપણ ‘સમ યા’ના ંસમાધાન માટ ેસમજણ કળેવીએ.  
 યાંય ‘વરેઝેર’ નહ , શાિંત- મે-એકતા ફલેાવીએ.  
 એકલી ‘વદેના’ નહ , સવેા સાથનેી સવંદેના ગટાવીએ.  
 આવો, સાથ ેમળીન ેગજુરાતના ગૌરવન ેઆગળ વધારીએ.... આ કારની િત ા લીધી હોય તો સા  ંહતુ.ં  

ી પંડયાએ જણા યંુ હતું કે, આતંકવાદ સામે લડાઈ લડવા માટે અને સ કલ અને એર ાઈક સમયે િવ વ 
આખું ભારતની પડખે ઊભંુ રહીને દેશના સિૈનકો અને દેશના નેતૃ વના એકશનની સરાહના કરી હોય યારે દેશનો િવપ  
પા ક તાનની પડખ ેઊભાં રહીને દેશના સિૈનકોના પરા મ સામે શંકા ઊભી કરીને પુરાવા માંગવા એ દેશિહત િવરોધમાં 
જ ગણાય.  

મહારા ના ગઢ િચરોલી ખાત ેથયેલ નકસલવાદીઓના હુમલાને સ ત શ દોમાં ગુજરાત ભાજપ વખોડી કાઢે છે 
અને શહીદોને દયપૂવકની િવરાંજલી અન ે ધાંજિલ આપ ેછે. શહીદોના પરીવારના દુઃખમાં સહભાગી છીએ તેમજ 
સરકાર વારા હુમલાખોરો પર કડકમાં કડક એકશન લવેામાં આવશે તેમ ી પડંયાએ અંતમાં જણા યંુ હતુ.ં 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 


