
 

�ેસનોટ-૦૧                 તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮     
----------------------------------------------------------------    

�ીમતી મેઘા પાટકરે હમેંશા ગજુરાતના િવકાસ અન ેખેડતૂો િવરોધી કૃ�યો કયા  છે�ીમતી મેઘા પાટકરે હમેંશા ગજુરાતના િવકાસ અન ેખેડતૂો િવરોધી કૃ�યો કયા  છે�ીમતી મેઘા પાટકરે હમેંશા ગજુરાતના િવકાસ અન ેખેડતૂો િવરોધી કૃ�યો કયા  છે�ીમતી મેઘા પાટકરે હમેંશા ગજુરાતના િવકાસ અન ેખેડતૂો િવરોધી કૃ�યો કયા  છે. . . . ગજુરાતે વષ$થી મેઘા ગજુરાતે વષ$થી મેઘા ગજુરાતે વષ$થી મેઘા ગજુરાતે વષ$થી મેઘા 
પાટકર સામે લડાઇ લડી છેપાટકર સામે લડાઇ લડી છેપાટકર સામે લડાઇ લડી છેપાટકર સામે લડાઇ લડી છે    ----    �ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી    

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

નમ દા માટે ગજુરાતે સિુ,મ કોટ  સધુી લડવાનુ ંથયુ હોય તો તે મા-ન ેમા- મેઘા પાટકરના પાપ ેજ થયુ છેનમ દા માટે ગજુરાતે સિુ,મ કોટ  સધુી લડવાનુ ંથયુ હોય તો તે મા-ન ેમા- મેઘા પાટકરના પાપ ેજ થયુ છેનમ દા માટે ગજુરાતે સિુ,મ કોટ  સધુી લડવાનુ ંથયુ હોય તો તે મા-ન ેમા- મેઘા પાટકરના પાપ ેજ થયુ છેનમ દા માટે ગજુરાતે સિુ,મ કોટ  સધુી લડવાનુ ંથયુ હોય તો તે મા-ન ેમા- મેઘા પાટકરના પાપ ેજ થયુ છે    

----    �ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

સમ. ક/.સે તેમજ િવપ0ના નતેા ગજુરાતના નવિનયુ1ત ,ભારીન ે2હાલા થવા માટે આવી હલકી સમ. ક/.સે તેમજ િવપ0ના નતેા ગજુરાતના નવિનયુ1ત ,ભારીન ે2હાલા થવા માટે આવી હલકી સમ. ક/.સે તેમજ િવપ0ના નતેા ગજુરાતના નવિનયુ1ત ,ભારીન ે2હાલા થવા માટે આવી હલકી સમ. ક/.સે તેમજ િવપ0ના નતેા ગજુરાતના નવિનયુ1ત ,ભારીન ે2હાલા થવા માટે આવી હલકી 
ક0ાના િનવેદનો કરીન ેક/.ેક0ાના િનવેદનો કરીન ેક/.ેક0ાના િનવેદનો કરીન ેક/.ેક0ાના િનવેદનો કરીન ેક/.ેસ ેપોતાનુ ંપોત ,કા4યુ છેસ ેપોતાનુ ંપોત ,કા4યુ છેસ ેપોતાનુ ંપોત ,કા4યુ છેસ ેપોતાનુ ંપોત ,કા4યુ છે    ----    �ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી    

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

વડા,ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદી મુ7યમં-ી તરીકે અન ેહવે વડા,ધાન તરીકે નમ દા માટે ખૂબ મોટી લડાઇ વડા,ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદી મુ7યમં-ી તરીકે અન ેહવે વડા,ધાન તરીકે નમ દા માટે ખૂબ મોટી લડાઇ વડા,ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદી મુ7યમં-ી તરીકે અન ેહવે વડા,ધાન તરીકે નમ દા માટે ખૂબ મોટી લડાઇ વડા,ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદી મુ7યમં-ી તરીકે અન ેહવે વડા,ધાન તરીકે નમ દા માટે ખૂબ મોટી લડાઇ 
લ9યા છેલ9યા છેલ9યા છેલ9યા છે    ----    �ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી    

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

ભાજપાન ેનમ દા યોજનાનો જશ ન મળે તે માટે ગજુભાજપાન ેનમ દા યોજનાનો જશ ન મળે તે માટે ગજુભાજપાન ેનમ દા યોજનાનો જશ ન મળે તે માટે ગજુભાજપાન ેનમ દા યોજનાનો જશ ન મળે તે માટે ગજુરાતની જમીન અન ેજનતાન ેતર;યા રાખવાનુ ંરાતની જમીન અન ેજનતાન ેતર;યા રાખવાનુ ંરાતની જમીન અન ેજનતાન ેતર;યા રાખવાનુ ંરાતની જમીન અન ેજનતાન ેતર;યા રાખવાનુ ં
મહાપાપ ક/.સે ેકયુ  છેમહાપાપ ક/.સે ેકયુ  છેમહાપાપ ક/.સે ેકયુ  છેમહાપાપ ક/.સે ેકયુ  છે    ----    �ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી    

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

ક/.સે હવે ગજુરાતની જનતાની લાગણીઓક/.સે હવે ગજુરાતની જનતાની લાગણીઓક/.સે હવે ગજુરાતની જનતાની લાગણીઓક/.સે હવે ગજુરાતની જનતાની લાગણીઓ, , , , ગજુરાતના િવકાસ અન ેનમ દાની આડ ેન આવેગજુરાતના િવકાસ અન ેનમ દાની આડ ેન આવેગજુરાતના િવકાસ અન ેનમ દાની આડ ેન આવેગજુરાતના િવકાસ અન ેનમ દાની આડ ેન આવે, , , , ક/.સે ક/.સે ક/.સે ક/.સે 
ષડયં-ો રચવાનુ ંબધં કરેષડયં-ો રચવાનુ ંબધં કરેષડયં-ો રચવાનુ ંબધં કરેષડયં-ો રચવાનુ ંબધં કરે    ----    �ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી    

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

ગજુરાતગજુરાતગજુરાતગજુરાત    િવરોધી અન ેનમ દા િવરોધી મેઘા પાટકર ગજુરાતમાં ઘસુવાનો ,યાસ કરે અન ેગજુરાતમાં િવરોધી અન ેનમ દા િવરોધી મેઘા પાટકર ગજુરાતમાં ઘસુવાનો ,યાસ કરે અન ેગજુરાતમાં િવરોધી અન ેનમ દા િવરોધી મેઘા પાટકર ગજુરાતમાં ઘસુવાનો ,યાસ કરે અન ેગજુરાતમાં િવરોધી અન ેનમ દા િવરોધી મેઘા પાટકર ગજુરાતમાં ઘસુવાનો ,યાસ કરે અન ેગજુરાતમાં 
તોફાનો થાયતોફાનો થાયતોફાનો થાયતોફાનો થાય, , , , શાંિત ડહોળાયશાંિત ડહોળાયશાંિત ડહોળાયશાંિત ડહોળાય, , , , ગુજરાતનો િવકાસ ?ધંાય તેવા ,યાસો કરનારનો ક/.સે આભાર માન ેતે ગુજરાતનો િવકાસ ?ધંાય તેવા ,યાસો કરનારનો ક/.સે આભાર માન ેતે ગુજરાતનો િવકાસ ?ધંાય તેવા ,યાસો કરનારનો ક/.સે આભાર માન ેતે ગુજરાતનો િવકાસ ?ધંાય તેવા ,યાસો કરનારનો ક/.સે આભાર માન ેતે 

ખૂબ જ દઃુખદ બાબત છેખૂબ જ દઃુખદ બાબત છેખૂબ જ દઃુખદ બાબત છેખૂબ જ દઃુખદ બાબત છે    ----    �ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી�ી (તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------     

�દેશ �મુખ�ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા�યુ હતુ કે, �ીમતી મેઘા પાટકરે હંમેશા ગુજરાતના િવકાસ 
અને ખેડૂતો િવરોધી કૃ-યો કયા. છે. ગુજરાતે વષ1થી મેઘા પાટકર સામે લડાઇ લડી છે. નમ.દા માટ ેગુજરાતે સુિ�મ 
કોટ. સુધી લડવાનુ ંથયુ હોય તો તે મા4ન ેમા4 મેઘા પાટકરના પાપે જ થયુ છે. સમ5 ક65ેસ તેમજ િવપ7ના 
નેતા ગુજરાતના નવિનયુ8ત �ભારીને �હાલા થવા માટે આવી હલકી ક7ાના િનવેદનો કરીને ક65ેસે પોતાનુ ંપોત 
�કા:યુ છે.  

 
//૨// 



 

//૨// 
�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા�યુ હતુ કે, વડા�ધાન�ી નરે<=ભાઇ મોદી મુ>યમં4ી તરીકે અને હવ ે

વડા�ધાન તરીકે નમ.દા માટે ખૂબ મોટી લડાઇ લ@યા છે, ખૂબ સંઘષ1 કયા. છે. ગુજરાત રાAયની �વાદોરી 
સમાન નમ.દા યોજના પણૂ. થાય તે માટે ઉપવાસ પર ઉતયા. હતા, આંદોલનો કયા. હતા, સાધસુંતો-સામા�ક 
સંCથાઓ તેમજ ગુજરાતની જનતાને સાથે રાખી નમ.દા યોજનાન ે ઝડપથી પૂરી કરવાના �યાસો                  
�ી નરે<=ભાઇએ કયા. તે ગુજરાત અને દેશની જનતા Fણે છે. દેશના વડા�ધાન બનતા જ મા4 ૧૭મા Hદવસે 
�ી નરે<=ભાઇ મોદીએ દરવાF મુકવાની મંજુરી આપી દીધી હતી. ક65ેસે સાત-સાત વષ. સુધી મંજુરી આપી 
નહોતી. મા4ન ેમા4 ભાજપાને નમ.દા યોજનાનો જશ ન મળે તે માટ ેગુજરાતની જમીન અને જનતાન ેતરCયા 
રાખવાનું મહાપાપ ક65ેસે કયુ. છે.  

�ી વાઘાણીએ ક65ેસને આડેહાથ લેતા જણા�યુ હતુ કે, ક65ેસ હવ ે ગુજરાતની જનતાની લાગણીઓ, 
ગુજરાતના િવકાસ અને નમ.દાની આડે ન આવ,ે ક65ેસ ષડયં4ો રચવાનું બધં કરે, દેશની સસંદમાં ક65ેસના 
નેતાઓ હજુ પણ નમ.દા યોજનાને ખોરંભે ચડાવવાના કાવતરા કરે છે તેને બંધ કરે. નમ.દા બંધના દરવાF Aયારે 
બંધ થવાના હતા તેના બ ે Hદવસ અગાઉ ક65ેસના વHરK નેતા અજુ.ન મોઢવાડીયા ચોરીછુપ ે નમ.દાના 
િવCથાિપતોન ે મળવા Fય અને તેના બ ે Hદવસ પછી ગુજરાત િવરોધી અને નમ.દા િવરોધી મેઘા પાટકર 
ગુજરાતમાં ઘસુવાનો �યાસ કરે અને ગુજરાતમાં તોફાનો થાય, શાંિત ડહોળાય, ગુજરાતનો િવકાસ Nંધાય તેવા 
�યાસો કરનારનો ક65ેસ આભાર માન ેતે ખૂબ જ દુઃખદ બાબત છે. 

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા�યુ હતુ કે, ક65ેસ ગુજરાતની જનતાને છેતરવા નીકળી છે, વડા�ધાન�ી 
નરે<=ભાઇ મોદી અને રાPીય અQય7�ી અિમતભાઇ શાહે ગુજરાતના પાડોશી રાAયો સાથ ેસંકલનનુ ં કામ કયુ. 
અને રાAયની સરકારે બંધના દરવાF લગાવીન ેબંધ કરવાનું કામ કયુR. તેનો યશ ભાજપાન ેન મળે તે માટ ેક65ેસ 
મેઘા પાટકર અન ે રા�વ સાતવ માટ ેઅિભનંદનના િનવેદનો કરે તે ગુજરાતની જનતા 8યારેય સાંખી નહી લ ે
અને ૨૦૧૯માં ગુજરાતની જનતા ક65ેસને ચો8કસથી જવાબ આપશે તેવો આ-મિવTવાસ �ી વાઘાણીએ �ય8ત 
કય1 હતો અન ે ક65ેસન ેચીમકી આપી હતી કે નમ.દાના િવરોધમા ંહવ ેએકપણ ડગલુ ં ક65ેસ આગળ વધશે તો 
અમારે આંદોલનો કરવા પડશે. 

 
 (ડૉ. હષ.દ પટેલ) 

�દેશ ક<વીનર - મીHડયા િવભાગ 
 
 
 



 

�ેસનોટ-૦૨                                                                          તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮ 

હેહહેેહે,,,,    ભગવાન ક
�સેને સબુિ�ધ આપોભગવાન ક
�સેને સબુિ�ધ આપોભગવાન ક
�સેને સબુિ�ધ આપોભગવાન ક
�સેને સબુિ�ધ આપો,,,,    
ક��સેના નવિનયુત �ભારી�ી નમ�દા િવરોધી મઘેા પાટકરન ેપણૂ� સમથ�ન આપે છે અનેક��સેના નવિનયુત �ભારી�ી નમ�દા િવરોધી મઘેા પાટકરન ેપણૂ� સમથ�ન આપે છે અનેક��સેના નવિનયુત �ભારી�ી નમ�દા િવરોધી મઘેા પાટકરન ેપણૂ� સમથ�ન આપે છે અનેક��સેના નવિનયુત �ભારી�ી નમ�દા િવરોધી મઘેા પાટકરન ેપણૂ� સમથ�ન આપે છે અને    

ક��સે ક��સે ક��સે ક��સે િવપ" નતેા તનેો આભાર માન ેછેિવપ" નતેા તનેો આભાર માન ેછેિવપ" નતેા તનેો આભાર માન ેછેિવપ" નતેા તનેો આભાર માન ેછે    ––––    �ી�ી�ી�ી    ભરત પં$યાભરત પં$યાભરત પં$યાભરત પં$યા    
---------------------------------------------------------------- 

ક��સે ેનમ�દા િવરોધી મઘેા પાટકરન ેનમ�દાના િવરોધ બદલ ક��સે ેનમ�દા િવરોધી મઘેા પાટકરન ેનમ�દાના િવરોધ બદલ ક��સે ેનમ�દા િવરોધી મઘેા પાટકરન ેનમ�દાના િવરોધ બદલ ક��સે ેનમ�દા િવરોધી મઘેા પાટકરન ેનમ�દાના િવરોધ બદલ સમથ�ન અન ેસમથ�ન અન ેસમથ�ન અન ેસમથ�ન અન ેઅિભનદંન આપીનેઅિભનદંન આપીનેઅિભનદંન આપીનેઅિભનદંન આપીને    
ક��સે ેક��સે ેક��સે ેક��સે ેનમ�દા નમ�દા નમ�દા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી માનિસકતા છતી કરી છેઅન ેગજુરાત િવરોધી માનિસકતા છતી કરી છેઅન ેગજુરાત િવરોધી માનિસકતા છતી કરી છેઅન ેગજુરાત િવરોધી માનિસકતા છતી કરી છે 

---------------------------------------------------------------- 
ક��સેના નવિનયુત �ભારીક��સેના નવિનયુત �ભારીક��સેના નવિનયુત �ભારીક��સેના નવિનયુત �ભારી�ી�ી�ી�ી    રા)વ સાતવએ પોતાની નમ�દા િવરોધી +વીટ ડીલીટ રા)વ સાતવએ પોતાની નમ�દા િવરોધી +વીટ ડીલીટ રા)વ સાતવએ પોતાની નમ�દા િવરોધી +વીટ ડીલીટ રા)વ સાતવએ પોતાની નમ�દા િવરોધી +વીટ ડીલીટ કરવાથીતમેની કરવાથીતમેની કરવાથીતમેની કરવાથીતમેની નમ�દા િવરોધી નમ�દા િવરોધી નમ�દા િવરોધી નમ�દા િવરોધી 

અન ેગજુરાત િવરોધી માનિસકતા ડીલીટ થતીઅન ેગજુરાત િવરોધી માનિસકતા ડીલીટ થતીઅન ેગજુરાત િવરોધી માનિસકતા ડીલીટ થતીઅન ેગજુરાત િવરોધી માનિસકતા ડીલીટ થતી    નથીનથીનથીનથી....----    �ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા 
---------------------------------------------------------------- 

ક��સેનુ ંડીએનએ ક��સેનુ ંડીએનએ ક��સેનુ ંડીએનએ ક��સેનુ ંડીએનએ હમંશેા હમંશેા હમંશેા હમંશેા ‘‘‘‘‘‘‘‘એ1ટી નમ�દાએ1ટી નમ�દાએ1ટી નમ�દાએ1ટી નમ�દા’’ ’’ ’’ ’’ અન ેઅન ેઅન ેઅન ે‘‘‘‘‘‘‘‘એ1ટી ગજુરાતએ1ટી ગજુરાતએ1ટી ગજુરાતએ1ટી ગજુરાત’’ ’’ ’’ ’’ ર3 ુછે ર3 ુછે ર3 ુછે ર3 ુછે ----    �ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા 
---------------------------------------------------------------- 

ક��સેના વાણીક��સેના વાણીક��સેના વાણીક��સેના વાણી,,,,    વત�નવત�નવત�નવત�ન    અન ે4યવહાર હમંશેા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી ર3ા ંછેઅન ે4યવહાર હમંશેા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી ર3ા ંછેઅન ે4યવહાર હમંશેા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી ર3ા ંછેઅન ે4યવહાર હમંશેા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી ર3ા ંછે....    
----------------------------------------------------------------    

ગજુરાતનુ ંનતે6ૃવ ક��સે 7વીકારતી નથી અન ેગજુરાત િવરોધી લોકોન ેગજુરાતનુ ંનતે6ૃવ ક��સે 7વીકારતી નથી અન ેગજુરાત િવરોધી લોકોન ેગજુરાતનુ ંનતે6ૃવ ક��સે 7વીકારતી નથી અન ેગજુરાત િવરોધી લોકોન ેગજુરાતનુ ંનતે6ૃવ ક��સે 7વીકારતી નથી અન ેગજુરાત િવરોધી લોકોન ેગજુરાતનુ ંનતે6ૃવ સ�પી દે છેગજુરાતનુ ંનતે6ૃવ સ�પી દે છેગજુરાતનુ ંનતે6ૃવ સ�પી દે છેગજુરાતનુ ંનતે6ૃવ સ�પી દે છે 

----    �ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા 
---------------------------------------------------------------- 

ક��સે ગજુરાતના 4યિતક��સે ગજુરાતના 4યિતક��સે ગજુરાતના 4યિતક��સે ગજુરાતના 4યિત6વ6વ6વ6વ, , , , કતૃ�6વ અન ેનતે6ૃવની હમંશેાથી ઇ9યા� કર ેછેકતૃ�6વ અન ેનતે6ૃવની હમંશેાથી ઇ9યા� કર ેછેકતૃ�6વ અન ેનતે6ૃવની હમંશેાથી ઇ9યા� કર ેછેકતૃ�6વ અન ેનતે6ૃવની હમંશેાથી ઇ9યા� કર ેછે, , , , સરદાર પટલે હોય ક ે�ી મોરાર)ભાઇ સરદાર પટલે હોય ક ે�ી મોરાર)ભાઇ સરદાર પટલે હોય ક ે�ી મોરાર)ભાઇ સરદાર પટલે હોય ક ે�ી મોરાર)ભાઇ 
દેસાઇ હોય અન ેઅ6યાર ેવડા�ધાન�ી નર1ે:ભાઇ મોદી હોયદેસાઇ હોય અન ેઅ6યાર ેવડા�ધાન�ી નર1ે:ભાઇ મોદી હોયદેસાઇ હોય અન ેઅ6યાર ેવડા�ધાન�ી નર1ે:ભાઇ મોદી હોયદેસાઇ હોય અન ેઅ6યાર ેવડા�ધાન�ી નર1ે:ભાઇ મોદી હોય, , , , ક��સે હમંશેા ઇ9યા�ક��સે હમંશેા ઇ9યા�ક��સે હમંશેા ઇ9યા�ક��સે હમંશેા ઇ9યા� જ કરતી આવી છે જ કરતી આવી છે જ કરતી આવી છે જ કરતી આવી છે    

----    �ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા�ી ભરત પં$યા 
---------------------------------------------------------------- 

�દેશ �વ�તા
ી ભરત પંડયાએ જણા�યુ હતુ ક,ે ક��સેે આજે ફરી એકવાર નમ દા િવરોધી મેઘા પાટકરના 
નમ દાના િવરોધ બદલ અિભનંદન આપીને પોતાની નમ દા િવરોધી માનિસકતા છતી કરી છે. નમ�દા અન ેગજુરાતનો નમ�દા અન ેગજુરાતનો નમ�દા અન ેગજુરાતનો નમ�દા અન ેગજુરાતનો 
િવરોધ કરનાર લોકોન ેજ ક��સે ગજુરાતના �ભારી કમે બનાવ ે છે િવરોધ કરનાર લોકોન ેજ ક��સે ગજુરાતના �ભારી કમે બનાવ ે છે િવરોધ કરનાર લોકોન ેજ ક��સે ગજુરાતના �ભારી કમે બનાવ ે છે િવરોધ કરનાર લોકોન ેજ ક��સે ગજુરાતના �ભારી કમે બનાવ ે છે ????આ પહેલા પણ ક��ેસના �ભારી
ી અશોક 
ગેહલોતે ઉ-ર ગુજરાતની સુકીભ.ઠ જમીન માટેની પાણીની સુજલામ-સુફલામ યોજનાને અટકાવવા ક��ેસની કે01 
સરકાર સમ2 રજુઆત કરી હતી અને હવે નવિનયુ�ત �દેશ �ભારી રા3વ સાતવ ેપણ મેઘા પાટકરને પૂણ  સમથ ન 
આપતા પ6 7વારા 8વીટ કયુ9 હતું તે બહાર આવતા ં 
ી સાતવે િનમ:ંકના 6ણ ;દવસમાં જ પોતાના 8વીટર 
હે0ડલમાંથી નમ દા િવરોધી 8વીટ દૂર કરવાની ફરજ પડી હતી. ક��ેસના નવિનયુ�ત �ભારી રા3વ સાતવ3એ 
પોતાની નમ દા િવરોધી 8વીટ ડીલીટ કરી છે પણ તેનાથી નમ દા િવરોધી અને ગુજરાત િવરોધી માનિસકતા ડીલીટ 
નથી થતી તેમ
ી પંડયાએ જણા�યંુ હતુ. 
 

//૨// 



 

//૨// 

ી પં>યાએ વધુમાં જણા�યુ હતુ ક,ે ક��સેનુ ંડીએનએ હમંશેા ક��સેનુ ંડીએનએ હમંશેા ક��સેનુ ંડીએનએ હમંશેા ક��સેનુ ંડીએનએ હમંશેા ‘‘‘‘‘‘‘‘એ1ટી નમ�દાએ1ટી નમ�દાએ1ટી નમ�દાએ1ટી નમ�દા’’ ’’ ’’ ’’ અન ેઅન ેઅન ેઅન ે‘‘‘‘‘‘‘‘એ1ટી ગજુરાતએ1ટી ગજુરાતએ1ટી ગજુરાતએ1ટી ગજુરાત’’ ’’ ’’ ’’ ર3 ુર3 ુર3 ુર3 ુ

છેછેછેછે. . . . ક��ેક��ેક��ેક��ેસના વાણીસના વાણીસના વાણીસના વાણી,,,,    વત�ન અન ે4યવહાર હમંશેા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી ર3ા ંછેવત�ન અન ે4યવહાર હમંશેા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી ર3ા ંછેવત�ન અન ે4યવહાર હમંશેા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી ર3ા ંછેવત�ન અન ે4યવહાર હમંશેા નમ�દા અન ેગજુરાત િવરોધી ર3ા ંછે....યુપીએની કે01 સરકારના જળ 
સંશાધન મ6ંી
ી સે@;દન સોજે નમ દા બંધની Aચાઇ વધારવાના િવરોધમાં એફીડેવીટ કયા  હતા Dયારે, તેના િવરોધમા ં
તે સમયે ગુજરાતના મુEયમ6ંી
ી નરે01ભાઇ મોદીએ ઉપવાસ પર ઉતરવુ પ>યંુ હતુ તે બાબત ગુજરાતની �F ભુલી 
નથી. યુપીએના ૧૦ વષ ના શાસનમાં અનેક વખત રજુઆતો બાદ પણ નમ દા ડેમનાં દરવાF મકુવાની મજુંરી ક��સે ે
અટકાવી રાખી હતી અને 
ી નરે01ભાઈ મોદીએ �ધાનમ6ંી બ0યાં પછી 17મા ં ;દવસે નમ દા ડેમના દરવાFની 
મંજુરી આપી હતી. તે ગજુરાતની �F સપેુરે Fણે છે. નમ દાના લોકાપ ણ વખતે ગુજરાતની જનતા આનંદમાં હતી 
Dયારે ક��સે મરસીયા ગાતી હોય તેમ શોકમાં ડબુી ગઇ હતી તે ગજુરાતની �Fએ અનુભ�યંુ છે. ક��ેસના 
લોકસભાના સાંસદ 
ી Nયોિતરા;દDય Oસિધયા3એ અને રાNયસભાના સાંસદ 
ી ;દિPવજયOસહે હજુ પણ 
સંસદમાં િવરોધ ચાલુ જ રાEયો છે તે ગુજરાતની �F ભુલી શકી નથી.  


ી પં>યાએ વધુમાં જણા�યુ હતુ કે,ક��ેસે ગુજરાતના નેતૃDવનો કયારે Rવીકાર કયS નથી અને ગુજરાત 
િવરોધી લોકોને ક��ેસે ગજુરાતનાં �ભારી બના�યા ંછે. તે ખુબજ આઘાતજનક અને દુઃખદ બાબત છે. ક��ેસ હંમેશા 
ગુજરાતના �યિ�તDવ, કતૃ Dવ અને નેતૃDવની ઇUયા  કરે છે, સરદાર પટેલ હોય કે 
ી મોરાર3ભાઇ દેસાઇ હોય અને 
અDયારે વડા�ધાન
ી નરે01ભાઇ મોદી હોય, ક��ેસ હંમશેા ઇUયા  કરતી આવી છે   


ી પં>યાએ જણા�યંુ હતું ક,ે નમ દાએ ગજુરાતની ભાPયિવધાતા છે, ગુજરાતની સમૃિ7ધની હRતરેખા છે. 
ગુજરાતની જનતાના વષS સુધીના સંઘષ , તપVચયૉ, પ;ર
મનંુ પરીણામ છે તેથી નમ દા િવરોધી લોકોને ગુજરાતની 
જનતા કયારેય સાંખી લશેે નહX. ક��ેસના �ભારી અને િવપ2ના નેતાનાં નમ દા િવરોધીઓને સમથ ન અને 
અિભનંદન આપતાં િનવેદનોને ભાજપ સEત શZદોમાં વખોડી કાઢે છે. ભૂતકાળમાં જે રીતે ગુજરાતની �Fએ 
ક��ેસને પોતાનંુ Rથાન બતા�યુ છે તવેી જ રીતે ક��ેસને ગુજરાતમાંથી નામશેષ કરીને જ જંપશે. તવેો િવVવાસ 
ી 
પં>યાએ �યકત કયS હતો. 

 

 (ડૉ. હષ.દ પટેલ) 
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�ેસનોટ-૦૩            તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮ 

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

૬ ૬ ૬ ૬ એિ�લના રોજ ભાજપાના એિ�લના રોજ ભાજપાના એિ�લના રોજ ભાજપાના એિ�લના રોજ ભાજપાના ૩૯૩૯૩૯૩૯માં �થાપના માં �થાપના માં �થાપના માં �થાપના �દવસ ે�દવસ ે�દવસ ે�દવસ ે‘‘‘‘‘‘‘‘ભાજપા બથુ યા�ાભાજપા બથુ યા�ાભાજપા બથુ યા�ાભાજપા બથુ યા�ા’’’’’’’’    
----------------------------------------------------------------    

સમ� રા યના સમ� રા યના સમ� રા યના સમ� રા યના ૫૦૫૦૫૦૫૦,,,,૦૦૦ ૦૦૦ ૦૦૦ ૦૦૦ જેટલા બથુ પર ભાજપાનો ઇિતહાસ અને જેટલા બથુ પર ભાજપાનો ઇિતહાસ અને જેટલા બથુ પર ભાજપાનો ઇિતહાસ અને જેટલા બથુ પર ભાજપાનો ઇિતહાસ અને 
ભાજપાની િવચાર તમેજ િવકાસયા�ાની પિ�કાઓ વહ-ચવામાં આવશેભાજપાની િવચાર તમેજ િવકાસયા�ાની પિ�કાઓ વહ-ચવામાં આવશેભાજપાની િવચાર તમેજ િવકાસયા�ાની પિ�કાઓ વહ-ચવામાં આવશેભાજપાની િવચાર તમેજ િવકાસયા�ાની પિ�કાઓ વહ-ચવામાં આવશે    

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

�દેશ �વ�તા
ી ભરત પં�યાએ જણા�યુ હતુ કે, ભાજપાના ૩૯માં �થાપના  દવસે એટલે 
કે છ%ઠી એિ�લના રોજ ભાજપા )વારા બુથ યા+ા યો,શે. સમ. રા/યના ૫૦,૦૦૦ જેટલા 
બુથ પર ભાજપાનો ઇિતહાસ અને ભાજપાની િવચાર તેમજ િવકાસયા+ાની પિ+કાઓ વહ6ચવામાં 
આવશે. 


ી પંડયાએ વધુમાં જણા�યુ હતુ કે, �દેશ �મુખ
ી ;તુભાઇ વાઘાણી છ%ઠી એિ�લના 
રોજ સવારે ગોધરા ખાતે તેમજ સાંજે વડોદરા ખાતે ભાજપા બુથ યા+ામાં જોડાશે. મુ>યમં+ી
ી 
િવજયભાઇ ?પાણી ગોધરા અને અમદાવાદ ખાતે, નાયબ મુ>યમં+ી
ી નીિતનભાઇ પટેલ ખેડા 
ખાતે, �દેશ સહસંગઠન મં+ી
ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ગાંધીનગર ખાતે, 
ી ગોરઘનભાઇ 
ઝડફીયા જુનાગઢ ખાતે, 
ી �દેશ મહામં+ી
ી ભરતCસહ પરમાર સુરત ખાતે, �દેશ �વ�તા
ી 
ભરતભાઇ પં�યા રાજકોટ ખાતે તેમજ રા/યના મં+ી
ીઓ િવિવધ �થળોએ ભાજપા બુથ 
યા+ામાં જોડાશે.  

 
 (ડૉ. હષGદ પટેલ) 
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---------------- 

ભાજપા ગુજરાત 
દશે મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપાનંુ 
કે !ીય કાયા"લય પહેલા ૧૧, અશોકા રોડ, નવી �દ&હી ખાતે હતંુ.  

અ(યારે ભાજપાનંુ અ(યાધુિનક ટેકનોલો,થી સુસ.જ કે !ીય કાયા"લયઃ ૬૬૬૬----એએએએ, , , , 

દીનદયાળ ઉપાયાય માગ�દીનદયાળ ઉપાયાય માગ�દીનદયાળ ઉપાયાય માગ�દીનદયાળ ઉપાયાય માગ�, , , , નવી �દ�હીનવી �દ�હીનવી �દ�હીનવી �દ�હી ખાતે કાય"રત થયેલ છે.  
કાયા"લયના ફોન નંબરઃ ૦૧૧૦૧૧૦૧૧૦૧૧----૨૩૫૨૩૫૨૩૫૨૩૫----૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ અને ફે1સ નંબરઃ ૦૧૧૦૧૧૦૧૧૦૧૧----૨૩૫૨૩૫૨૩૫૨૩૫----૦૦૧૯૦૦૦૧૯૦૦૦૧૯૦૦૦૧૯૦ છે.  

(ડૉ. હષ"દ પટેલ) 
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