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ી પરેશ ધાનાણીના વીટ સામે ી ભરત પંડયાનો આ ોશ –
ી નરે ભાઈ મોદીને લોક દય, લોકમન અને લોકમતમાં થાન મળે છે યારે
ક ેસને તેની ખૂબ ઈ યા આવે છે . ક ેસને થયેલા ઈ યારોગ અને હારની હતાશામાં
ક ેસની િવચાર-વાણી-વતન કુઠં ીત થઈ ગયાં છે .– ી ભરત પંડયા
-----------ક ેસના નેતાએ ી સરદાર પટેલની િતભા-િવ વની િવરાટ િતમાને ભંગાર કહેવ,ું
ને મુખ કહેવી અને હવે દંભી રા વાદ અને ઝેરી ઈ જે કશનથી માણસનાં મગજને મૂ છત કરી દીધું છે
તેમ કહીને ક સ
ે ે રા વાદને વરેલી જનતાનું ભયંકર અપમાન કયુ છે .
-----------ક ેસને સુિ મ કોટને ચૂટં ણીપંચ, EVM, બંધારણીય યવ થાઓ, િમડીયા કે

કોઈની ઉપર િવ વાસ ધરાવતી નથી અને તમામ પર જૂ ઠા આ પ
ે કરે છે.
-----------ક ેસના મુખ ી રાહુ લ ગાંધી આતંકવાદી મસૂદને “મસૂદ ” કહીને બોલાવે, ક સ
ે ના નેતા આતંકવાદી ઓસામાને
“ઓસામા ” કહીને બોલાવે. સ કલ અને એર ાઈક કરનાર સૈિનકોના પરા મ પર શંકા કરીને પા ક તાનની ભાષા બોલનાર
ક ેસી કયા મોઢે રા વાદની વાત કરે છે ?
-----------આતંકવાદીઓ “ ” કહીને સ માન આપવું અને આતંકવાદ સામે લડાઈ લડનાર રા વાદી
ી નરે ભાઈ મોદીનું અપમાન કરવુ.ં શું આ ક સ
ે નો રા વાદ છે ? - ી ભરત પંડયા
-----------ભાજપને ગુજરાતમાં 62.2 % મત એટલે કે 1.80 કરોડ મત, 13 રા યોથી વધુ રા યોમાં 50 % મત, દેશમાં 38 %થી વધુ
મત ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં મ યાં હોય યારે દેશની જનતાને મૂખ અને ઝેરી ઈ જે કશનથી
મૂ છત થઈ છે તેમ કહેવું
એ રા વાદને વરેલી જનતાનું ભયંકર અપમાન છે .
-----------ક ેસ અને ક ેસના નેતાઓ પોતાના કૂિવચારો, િવકૃત િનવેદનો, નકારા મક કાય મોનો જડબાતોડ જવાબ જનતાએ લોકસભાનાં
પરીણામોમાં આપી દીધો છે . – ી ભરત પંડયા
-----------ગુજરાત ભાજપ દેશ વકતા ી ભરત પંડયાએ ક ેસના પરેશ ધાનાણીના વીટ સામે તી
હતું કે, ક ેસના નેતાઓના

યાઘાત આપતાં જણા યું

દય અને મનમાં – કુિવચારો, િવકૃત િનવેદનો અને નકારા મક કાય મો જ પડેલાં છે . તેથી

એકબી માં ક ેસને તેનો જ પડઘો જ સંભળાય છે . ક ેસ હાર પચાવી શકતી નથી. ક ેસને સુિ મ કોટને ચૂંટણીપંચ, EVM,
બંધારણીય યવ થાઓ, િમડીયા કે
કોઈની ઉપર િવ વાસ ધરાવતી નથી અને તમામ પર જૂ ઠા આ ેપ કરે છે .
ને મૂખ
કહે છે . હવે દંભી રા વાદના ઝેરી ઈ જે કશનથી
મૂ છત થઈ ગઈ છે તેમ કહીને રા ભિ તને વરેલી
નું અપમાન કરી રહી
છે . ક ેસ અને ક ેસના નેતાઓને ી નરે ભાઈ મોદીના યિ ત વ, નેતૃ વની ઈ યા આવે છે . ી નરે ભાઈ મોદીને લોક દય,
લોકમન અને લોકમતમાં થાન મળે છે એટલે ક સ
ે ને તેની ખૂબ ઈ યા આવે છે અને તે “ઈ યા રોગ” ને કારણે માનસ કતાથી
પીડાય છે . ક સ
ે ને થયેલા ઈ યારોગથી ક સ
ે ની િવચાર-વાણી-વતનકુઠં ીત થઈ ગયાં છે .
..૨..

ી પંડયાએ િવપ ના નેતા ી પરેશ ધાનાણીને

..૨..
ન પૂછતા જણા યું કે,

ી સરદાર પટેલની િતભા િવ વની િવરાટ

િતમાને “ભંગાર” શ દ સાથે સરખાવીને શું તમે સરદાર પટેલ અને ગુજરાત-દેશની જનતાનું ભયંકર અપમાનન હતું કયુ. ?
ચૂંટણીના પરીણામ પહેલાં જ ી નરે ભાઈ મોદીને મત આપનારા મુખાઓ છે તેમ કહીને શું તમે જનતાનું અપમાન કયુ નથી ?
દંભી રા વાદ અને ઝેરી રા વાદ શ દ યોગો શું યો ય છે ? રા વાદ એ રા વાદ જ હોય છે . ક ેસના મુખ ી રાહુ લ ગાંધી
આતંકવાદી મસૂદને “મસૂદ ” કહીને બોલાવે, ક ેસના નેતા આતંકવાદી ઓસામાને “ઓસામા ” કહીને બોલાવે. સ કલ અને
એર ાઈક કરનાર સૈિનકોના પરા મ પર શંકા કરીને પા ક તાનની ભાષા બોલનાર ક ેસી કયા મોઢે રા વાદની વાત કરે છે .
આતંકવાદ સામેની લડાઈ લડીને આતંકવાદીઓનો ખા મો કરવા સ કલ અને એર ાઈકનો િનણય લેનાર રા વાદી ી
નરે ભાઈ મોદી સામે “મોતના સોદાગર” થી માંડીને “ચોકીદાર ચોર હૈ” જે વા િવકૃત િનવેદનો કરનાર ક ેસનો યો રા વાદ છે ?
ક ેસના મોઢે રા વાદ કે િવકાસની વાતો શોભતી નથી.
ી ભરત પંડયાએ વધુમાં જણા યું હતું કે, અમરેલીમાં ભાજપને 5,29,035 મતો મ યાં છે તે મતદારોને પૂછી લો યા
ઈ જે કશનથી મત આ યાં હતાં ? તમારા સગા હાલાં, િમ વતુળ, કાયકતાઓને પણ પૂછો કે તમે કેમ ી નરે ભાઈ મોદીને મત
આ યાં છે ? ગુજરાતમાં 62.2 ટકા મતો એટલે કે 1.80 કરોડ મતો ભાજપને મ યા છે જયારે દેશમાં 38 ટકાથી વધુ મતો સાથે
ભાજપએ 304 બેઠકો ા ત કરી છે તેમજ 13 રા યો અને કે શાિસત દેશોમાં ભાજપનો વોટ શેર 50 ટકાથી વ યો હોય
યારે દેશની જનતાને મૂખ અને ઝે રી ઈ જે કશનથી
મૂ છત થઈ છે . તેમ કહેવાને બદલે ક ેસ અને ક ેસના નેતાઓ પોતાના
કૂિવચારો, િવકૃત િનવેદનો, નકારા મક કાય મોનું એનાલીસીસ કરે. બસ, બહુ ં થયું. ક ેસ આખા જગતને ગાળો આપવાનું, જૂ ઠા
આ ેપો કરવાનું બંધ કરે. નહ તર ભિવ યમાં હજૂ પણ “સૂપડાં સાફ થઈ જશે” તેવું લોકમુખે ચચાઈ ર ું છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ
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સુરતમાં મૃ યુ પામેલા િવ ાથ ઓને

-----------દયપૂવકની
ધાંજિલ અને તેમના પરીવારજનો

યે સંવેદના

યકત કરતા દેશ વકતા ી ભરત પંડયાએ જણા યું હતું કે, સુરત ત િશલા એપાટમે ટમાં બનેલ ઘટના દુઃખદ,
દદનાક અને કમનશીબ છે . આ ઘટનાની ઝડપી અને સંપૂણ તપાસ થવી જોઈએ. મુ યમં ી ી િવજયભાઈ
પાણીએ મૃતકોના પરીવારજનોને 4-4 લાખ આપવાની

હેરાત કરી છે અને તા કાિલક તપાસ અને બચાવ

રાહતકાયના આદેશો આ યાં છે . નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટેલ અને િશ ણ મં ી ી ભૂપે

સહ

ચુડાસમાએ અિધકારી ીઓ સાથે સતત સંપકમાં રહીને જ રી સેવાઓ અને સૂચનો આપી ર ાં છે . સમ તં
બચાવ અને રાહતકાયમાં લા યું છે . ભાજપ આ ઘટના
કસુરવાર હોય તેને કડકમાં કડક સ

યે લાગણીસભર સંવેદના યકત કરે છે અને જે પણ

થાય તેવી લાગણી યકત કરે છે . મૃતકોના પરીવારજનોને દુઃખની આ ઘડીમાં

ભગવાન શિ ત આપે તેવી ાથના કરે છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

