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ુ ા મોરચાના
પ્રદે શ મહામંત્રીશ્રી પ્રદીપ સસિંહ વાઘેલાએ ભારતીય જનતા પાટી યવ
ુ શ્રી પવન તોમર પર કેજરીવાલના ગર્
ગોમતીપરુ વોર્ડ ના પ્રમખ
ંુ ા તત્વો દ્વારા છરી વર્ે જે
જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તેમના ખબર અંતર પ ૂછવા શારદાબેન હોસ્પપટલ ખાતે
ુ ાકાત લીધી
મલ
----

કોઇ રાજકીય પાટીના કાયડકર પર જીવલેણ હુમલો કરવોએ ભારતીય જનતા પાટીના સંપકારો
નથી, આ સંપકારો માત્ર અને માત્ર કોમ્યસુ નઝમ સવચારધારા વાળી રાજકીય પાટીઓ ના જ હોય
છે અને આ બદલાયેલા નક્સલવાદન ંુ વરવ ંુ પવરૂપ અબડન નક્સલવાદ છે .શ્રી પ્રદદપસસિંહ વાઘેલા
----

ુ રાતને બંગાળ બનાવવાની જે મનસા ધરાવે છે તેને
આમ આદમી પાટીના કેજરીવાલ ગજ
ુ રાતની જનતા અને ગજ
ુ રાતન ંુ યવ
ુ ા ધન ક્યારે ય સફળ નહીં થવા દે . –
ગજ
શ્રી પ્રદદપસસિંહ વાઘેલા
ુ રાતના
અબડન નક્સલી કોમ્યસુ નપટ સવચારધારા ધરાવતા આમ આદમી પાટીના કલ્ચરથી ગજ
ુ ાનો સાવચેત રહે અને આમ આદમી પાટી ક્યાંય રાષ્ટ્ર સવરોધી પ્રવ ૃસિમાં આપણો ઉપયોગ
યવ
ન કરી જાય તે માટે જાગૃત રહેવાની આપણી સૌની સામ ૂદહક જવાબદારી છે . –
શ્રી પ્રદદપસસિંહ વાઘેલા
----

રાજકીય પક્ષના કાયડકતાડ પક્ષ માટે સારં ુ કાયડ કરતા હોય તેની હત્યા કરવાન ંુ કામ માત્રને માત્ર
ુ ીપટ સવચારધારા વાળી આમ આદમી પાટી જ કરી શકે તે માટે તેમના આ હલકા કૃત્યને
કોમ્યન
સખત શબ્દોમાં વખોર્ી કાઢું છં.- શ્રી પ્રદદપસસિંહ વાઘેલા
----

ુ રાત પ્રદે શ મીદર્યા સવભાગ એક અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે આજરોજ પ્રદે શ
ભારતીય જનતા પાટી ગજ
ુ ા મોરચાના ગોમતીપર
ુ વોર્ડ ના પવન તોમર પર કેજરીવાલના
મહામંત્રીશ્રી પ્રદીપ સસિંહ વાઘેલાએ ભારતીય જનતા યવ
ગર્
ંુ ા તત્વો દ્વારા છરી દ્વારા જે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તેમના ખબર અંતર પ ૂછવા આજે શારદાબેન
ુ ાકાત લીધી હતી.
હોસ્પપટલ ખાતે મલ
ુ ાકાત દરસમયાન મીદર્યાને સંબોધતા શ્રી પ્રદીપસસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્ય ંુ કે યવ
ુ ા મોરચાના કાયડકતાડ
આ મલ
પવન તોમર ભાજપાના ખ ૂબ જ પાયાના અને મજબ ૂત કાયડકતાડ છે અને સવપતારમાં પક્ષન ંુ સોંપેલ કામ ખ ૂબ સનષ્ટ્ઠાપ ૂવડક
ુ રાતમાં
કરે છે તે બાબત આમ આદમી પાટીને પવાભાસવક રીતે ગમતી ન હોય તેમ દે શ સવરોધી પ્રવ ૃસિઓ અને ગજ
ુ ધ
તેમજ સમગ્ર દે શમાં અરાજકતા ફેલાવવાના અનસ
ં ાને તીક્ષ્ણ હત્યારથી જીવ લઈ લેવાના બદ ઇરાદે હુમલો કયો
હતો.
ુ ાં જણાવ્ય ંુ કે ભારતીય જનતા પાટીના યવ
ુ ા મોરચાના કાયડકતાડઓ તેમજ ભાજપાના તમામ
શ્રી વાઘેલાએ વધમ
શ્રેણીના કાયડકતાડ ઓએ આ ઘટના બાબતે જે સંયમ રા્યો છે તે ખ ૂબ અિભનંદનને પાત્ર છે , દહિંસા કરવી એ ભારતીય
જનતા પાટીના સંપકારો નથી, આ સંપકારો માત્ર અને માત્ર કોમ્યસુ નઝમ સવચારધારા વાળી રાજકીય પાટીઓ ના જ
હોય છે અને આ બદલાયેલા નક્સલવાદન ંુ વરવ ંુ પવરૂપ અબડન નક્સલવાદ છે જે અંતગડ ત સવદે શી ફં ર્ોનો ઉપયોગ
ુ ાનોને ગમ
ુ રાહ કરીને દે શ સવરોધી પ્રવ ૃસિઓ કરવાની ઘટનાઓ અવારનવાર
કરીને દે શને તોર્વાના અને દે શના યવ
ુ રાતને બંગાળ બનાવવાની જે મનસા ધરાવે છે તેને
જોવા મળી રહી છે . આમ આદમી પાટીના કેજરીવાલની ગજ
ુ રાતની જનતા અને ગજ
ુ રાતન ંુ યવ
ુ ા ધન ક્યારે ય સફળ નહીં થવા દે .
ગજ
શ્રી પ્રદીપસસિંહ વાઘેલાએ આમ આદમી પાટીના અરસવિંદ કેજરીવાલને ચેતવતા જણાવ્ય ંુ કે ભસવષ્ટ્યમાં આવી
ઘટનાઓ ના બને તેની તકેદારી રાખવાની જવાબદારી તેમની છે નહીંતર તેના પદરણામો સારા નહીં આવે, સંયમ એ
ભારતીય જનતા પાટીના કાયડકતાડ ઓના સંપકાર છે અને એ તેમની તાકાત છે તેને નબળાઈ ના સમજે.
ુ રાતના યવ
ુ ાનોને અપીલ કરતાં જણાવ્ય ંુ કે આવા અબડન નક્સલી કોમ્યસુ નપટ
શ્રી પ્રદીપ સસિંહજી વાઘેલાએ ગજ
ુ રાતના યવ
ુ ાનો સાવચેત રહે અને આમ આદમી પાટી ક્યાંય
સવચારધારા ધરાવતા આમ આદમી પાટીના કલ્ચરથી ગજ
રાષ્ટ્ર સવરોધી પ્રવ ૃસિમાં આપણો ઉપયોગ ન કરી જાય તે માટે જાગૃત રહેવાની આપણી સૌની સામ ૂદહક જવાબદારી છે .
ુ ીપટ સવચારધારા
રાજકીય પક્ષના કાયડકતાડ પક્ષ માટે સારં ુ કાયડ કરતા હોય તેની હત્યા કરવાન ંુ કામ માત્રને માત્ર કોમ્યન
વાળી આમ આદમી પાટી જ કરી શકે તે માટે તેમના આ હલકા કૃત્યને સખત શબ્દોમાં વખોર્ી કાઢું છં.

ર્ૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીદર્યા કન્વીનર)

