ેસનોટ

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

તા. ૦૧.૦૫.૨૦૧૯

આપણાં ગુજરાતના કોઈ યિ ત ફરીથી દેશના ધાનમં ી બનવા જઈ ર ાં હોય યારે ૧લી મે,
ગુજરાતના થાપના દવસે કોઈ ગુજરાતીની ઈ યા ન કરવી જોઈએ અને િવપ ે પણ
ી નરે ભાઈ મોદી ને શુભે છા આપવી જોઈએ - ી ભરત પંડયા
------------

NCPના નેતા ી શંકર સહ વાઘેલાએ ભાજપના ધારાસ યો મારા સંપકમાં છે અને
૨૩ મે પછી ભાજપ સરકાર તૂટી જશે તેવું િનવેદન આજે ‘‘૧લી એિ લ’’ સમ ને વાત કરી લાગે છે .
- ી ભરત પંડયા
------------

તેમનાં માટે NCP પાટ નવી હશે, ટેપરેકડ નવું હશે, પરંતુ કેસટે તેમણે જૂ ની જ વગાડી છે .
------------

ક સ
ે અને અ ય િવપ ગુજરાતને, ગુજરાતની જનતાને, ગુજરાતના નેતૃ વને ટાગટ કરીને મા બદનામ કરવા યાસ
કરે છે , તેથી જ ગુજરાતની જનતા ક ેસ કે અ ય પાટ ને સમથન આપતી નથી.
------------

૧લી મે, ગુજરાત થાપના દવસે નેગટે ીવ નહ , પોઝીટીવ વાત કરવી જોઈએ.
કોઈપણ ‘સમ યા’નાં સમાધાન માટે સમજણ કેળવીએ.
યાંય ‘વેરઝે ર’ નહ , શાંિત- ેમ-એકતા ફેલાવીએ.
એકલી ‘વેદના’ નહ , સેવા સાથેની સંવદે ના ગટાવીએ.
આવો, આપણે સહુ સાથે મળીને ગુજરાતના ગૌરવને આગળ વધારીએ.
------------

ગઢ િચરોલી ખાતે થયેલ નકસલવાદીઓના હુ મલાને સ ત શ દોમાં ગુજરાત ભાજપ વખોડી કાઢે છે અને
શહીદોને દયપૂવકની િવરાંજલી અને ધાંજિલ આપે છે .
-----------સ કલ અને એર ાઈક મુ ે દેશનો િવપ પા ક તાનની પડખે ઊભાં રહીને
દેશના સૈિનકોના પરા મ સામે શંકા ઊભી કરીને પુરાવા માંગવા એ દેશિહત િવરોધમાં જ ગણાય.
-----------ગુજરાત ભાજપા દેશ વકતા ી ભરત પંડયાએ જણા યું હતું કે, NCPના નેતા ી શંકર સહ વાઘેલાએ
ભાજપના ધારાસ યો મારા સંપકમાં છે અને ૨૩ મે પછી ભાજપ સરકાર તૂટી જશે તેવું િનવેદન આજે ૧લી એિ લ
(એિ લ લ) સમ ને વાત કરી લાગે છે પરંતુ આજે ૧લી મે, ગુજરાતનો થાપના દવસ છે . ગુજરાતની જનતાની
સેવા માટે ભાજપ અકબંધ છે અને રહેશ.ે તેમના આ કારના વ નો કયારેય પૂરાં નહ થાય. તેમની પાટ નવી હશે
ટેપરેકડ નવું હશે, પરંતુ કેસટે તેમણે જૂ ની જ વગાડી છે . તેમણે કરેલાં તમામ જૂ ઠા આ ેપોને ભાજપ વખોડી કાઢે છે .
આ બધાં જૂ ઠા આ ેપોને ગુજરાતની જનતાએ કારો આપીને ભાજપને ગુજરાતમાં તાડી હતી અને ૨૩મી મે - એ
કે માં પણ ભાજપની સરકાર બનશે તેવો અમને િવ વાસ છે .
..૨..

..૨..
ી પંડયાએ જણા યું હતું કે, આપણાં ગુજરાતના કોઈ યિ ત ફરીથી દેશના ધાનમં ી બનવા જઈ ર ાં હોય
યારે ૧લી મે ગુજરાતના થાપના દવસે કોઈ ગુજરાતીની 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 અને જો ી અહેમદભાઈ
પટેલ ક ેસના રા ીય અ ય બનશે તો અમે તેમને ગુજરાતી તરીકે શુભે છા આપીશું. આ લોકો મા ગુજરાતના નેતૃ વ
ી નરે ભાઈ મોદીની ઈ યા કરીને ખોટી રીતે બદનામ કરવા જ સતત યાસ કરી ર ાં છે . ક સ
ે અને અ ય િવપ
ગુજરાતને, ગુજરાતની જનતાને, ગુજરાતના નેતૃ વને ટાગટ કરીને મા બદનામ કરવા યાસ કરે છે . તેથી જ
ગુજરાતની જનતા ક સ
ે કે અ ય પાટ ને સમથન આપતી નથી.
ી પંડયાએ જણા યું હતું કે,ગુજરાતના થાપના દવસે નેગેટીવ વાત કરવાને બદલે પોઝીટીવ વાત કરવી
જોઈએ, િત ામાં ઉખેડવાને બદલે ઉછે રવાની વાત કરવી જોઈએ. ગુજરાત ૬૦માં વષ વેશે છે યારે ચાલો આપણે
સહુ ...
કોઈપણ ‘સમ યા’નાં સમાધાન માટે સમજણ કેળવીએ.
યાંય ‘વેરઝેર’ નહ , શાંિત- મ
ે -એકતા ફેલાવીએ.
એકલી ‘વેદના’ નહ , સેવા સાથેની સંવદે ના ગટાવીએ.
આવો, સાથે મળીને ગુજરાતના ગૌરવને આગળ વધારીએ.... આ કારની િત ા લીધી હોય તો સા ં હતુ.ં
ી પંડયાએ જણા યું હતું કે, આતંકવાદ સામે લડાઈ લડવા માટે અને સ કલ અને એર ાઈક સમયે િવ વ
આખું ભારતની પડખે ઊભું રહીને દેશના સૈિનકો અને દેશના નેતૃ વના એકશનની સરાહના કરી હોય યારે દેશનો િવપ
પા ક તાનની પડખે ઊભાં રહીને દેશના સૈિનકોના પરા મ સામે શંકા ઊભી કરીને પુરાવા માંગવા એ દેશિહત િવરોધમાં
જ ગણાય.
મહારા ના ગઢ િચરોલી ખાતે થયેલ નકસલવાદીઓના હુ મલાને સ ત શ દોમાં ગુજરાત ભાજપ વખોડી કાઢે છે
અને શહીદોને દયપૂવકની િવરાંજલી અને ધાંજિલ આપે છે . શહીદોના પરીવારના દુઃખમાં સહભાગી છીએ તેમજ
સરકાર વારા હુ મલાખોરો પર કડકમાં કડક એકશન લેવામાં આવશે તેમ ી પંડયાએ અંતમાં જણા યું હતુ.ં
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

