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ુ ા મોરચાના પ્રમખ
ુ શ્રી પવન તોમર
અમદાવાદ ગોમતીપરુ વોર્ડ ના ભાજપના યવ
પર જીવલેણ હમ
ુ લો આમ આદમી પાટીના કાર્ડકરો દ્વારા કરવામાાં આવ્ર્ો.

---ુ ાગદી કરી જીવલેણ હુમલા
આપના કાર્ડકરો હતાશ થઇ કેજરીવાલના ઇશારે ગર્
ુ રાત શાાંત રાજર્ છે અને આ રાજર્ને બદનામ કરવા નનમ્ન
કરી રહ્યા છે . ગજ
કક્ષાની રાજનીતી આમ આદમી પાટી કરી રહી છે . – શ્રી ર્ો.ર્જ્ઞેશ દવે

---આમ આદમી પાટીના કાર્ડકરોએ ભાજપના કાર્ડકર પર જીવલેણ હમ
ુ લો કર્ો તે
ખ ૂબ જ શરમજનક છે . – શ્રી ર્ો. પ્રશાાંત કોરાટ
----

ુ રાત પ્રદે શ મીડર્ર્ા નવભાગ એક અખબારી ર્ાદીમાાં જણાવે છે
ભારતીર્ જનતા પાટી ગજ
ુ ા મોરચાના પ્રમખ
ુ શ્રી પવન તોમર પર
કે, અમદાવાદ ગોમતીપરુ વોર્ડ ના ભાજપના યવ
જીવલેણ હુમલો આમ આદમી પાટીના કાર્ડકરો દ્વારા કરવામાાં આવ્ર્ો છે . શ્રી પવન તોમર પર
છરી વર્ે જીવલેણ હુમલો થતા ગાંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થર્ા અને તાત્કાલલક સારવાર માટે
અમદાવાદ શારદાબેન હોસ્સ્પટલમાાં લઇ જવાર્ા હતા. આ ઘટનાને પ્રદે શ મીડર્ર્ા નવભાગના
ુ ા મોરચાના પ્રમખ
ુ શ્રી ર્ો.પ્રશાાંતભાઇ કોરાટે વખોર્ી
કન્વીનરશ્રી ર્ો. ર્જ્ઞેશભાઇ દવે અને યવ
હતી.
આ ઘટના અંગે ર્ો.ર્જ્ઞેશભાઇ દવેએ મીડર્ર્ામાાં પ્રનતડિર્ા આપતા જણાવ્ય ાંુ કે, આ ઘટના
ખ ૂબ જ દુખદ છે આ ઘટનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આમ આદમી પાટી ગુજરાતમાાં નનમ્નકક્ષાની
રાજનીતી કરી રહી છે . આમ આદમી પાટીને જનતાનો સાથ ન મળતા અને પાટીના નેતાઓના
જુઠ્ઠાણા રોજ બ રોજ સામે આવી રહ્યા છે જેનાથી આપના કાયયકરો હતાશ થઇ કેજરીવાલના

ઇશારે ગુડાગદી કરી જીવલેણ હમ
ુ લા કરી રહ્યા છે . ગુજરાત શાાંત રાજય છે અને આ રાજયને
બદનામ કરવા નનમ્ન કક્ષાની રાજનીતી આમ આદમી પાટી કરી રહી છે . ગુજરાતની જનતા
રાજયમાાં આવી હલ્કી કક્ષાની રાજનીતી નહી ચલાવે.
આ ઘટનાને વખડતા યુવા મોરચાના પ્રદે શ પ્રમુખશ્રી ડો.પ્રશાાંત કોરાટે જણાવયુાં કે, આમ
આદમી પાટીના કાયયકરોએ ભાજપના કાયયકર પર જીવલેણ હુમલો કયો તે ખ ૂબ જ શરમજનક છે .
આમ આદમી પાટી ગુજરાતની શાાંતીને ડહોળવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે . ગુજરાતમાાં કયારે ય
આવી નનમ્ન કક્ષાની રાજનીતી થઇ નથી.

ર્ૉ ર્જ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીડર્ર્ા કન્વીનર)

