
 

�ેસનોટ-૦૧                        તા. ૨૬.૦૬.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------    

રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ�થિતમાંરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ�થિતમાંરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ�થિતમાંરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ�થિતમાં        
�દશે કાયા�લય �દશે કાયા�લય �દશે કાયા�લય �દશે કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્    ’’ ’’ ’’ ’’ ખાત ેિવિવધ બઠેકો યો&ઈખાત ેિવિવધ બઠેકો યો&ઈખાત ેિવિવધ બઠેકો યો&ઈખાત ેિવિવધ બઠેકો યો&ઈ....    

----------------------------------------------------    
ભાજપા મીડીયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આજે રા�ીય અ!ય"#ી અિમતભાઇ શાહની િવશેષ 

ઉપિ*થિતમાં -દવ, દમણ, દાદરા - નગરહવેલી, સેલવાસ લોકસભા સિમ"ા બેઠક �દેશ કાયા1લય          
‘‘#ી કમલમ્ ’’ ખાતે યો4ઈ હતી. 

રા�ીય અ!ય"#ી અિમતભાઇ શાહ, રા�ીય મહામં6ી અને �દેશ �ભારી#ી ભૂપે89: યાદવ, 

રા�ીય સહસંગઠન મહામં6ી#ી વી. સતીષ: તથા �દેશ અ!ય"#ી :તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ*થિતમાં 
લોકસભા ચંૂટણી >યવ*થા સિમિતની બેઠક યો4ઈ હતી.  

 (ડૉ. હષ1દ પટેલ)    
�દેશ ક8વીનર,    મીડીયા િવભાગ    

 
  



 

�ેસનોટ-૦૨                                         તા. ૨૬.૦૬.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------    

ક��ેસ ેદશેમાં કટોકટીક��ેસ ેદશેમાં કટોકટીક��ેસ ેદશેમાં કટોકટીક��ેસ ેદશેમાં કટોકટી    નાંખી હતીનાંખી હતીનાંખી હતીનાંખી હતી. . . .     
આજે આખીઆજે આખીઆજે આખીઆજે આખી    ક��ેસક��ેસક��ેસક��ેસ    કટોકટીમાં છેકટોકટીમાં છેકટોકટીમાં છેકટોકટીમાં છે    ––––    ભરત પ�ંયાભરત પ�ંયાભરત પ�ંયાભરત પ�ંયા    

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

�એ �કારો આ�યા બાદ
�એ �કારો આ�યા બાદ
�એ �કારો આ�યા બાદ
�એ �કારો આ�યા બાદ    હવે ક��ેસના જ સ�યો ક��ેસની િવચારધારાહવે ક��ેસના જ સ�યો ક��ેસની િવચારધારાહવે ક��ેસના જ સ�યો ક��ેસની િવચારધારાહવે ક��ેસના જ સ�યો ક��ેસની િવચારધારા, , , , નતે!ૃવ અન ેકાય#પ$ધિત નતે!ૃવ અન ેકાય#પ$ધિત નતે!ૃવ અન ેકાય#પ$ધિત નતે!ૃવ અન ેકાય#પ$ધિત 
સાસાસાસામે નારાજગી 'ય(ત કરી ક��ેસમે નારાજગી 'ય(ત કરી ક��ેસમે નારાજગી 'ય(ત કરી ક��ેસમે નારાજગી 'ય(ત કરી ક��ેસની વરેઝેરનીની વરેઝેરનીની વરેઝેરનીની વરેઝેરની    રાજનીિતન ે�કારો આપી ર*ા છેરાજનીિતન ે�કારો આપી ર*ા છેરાજનીિતન ે�કારો આપી ર*ા છેરાજનીિતન ે�કારો આપી ર*ા છે    ––––    ભરત પ�ંયાભરત પ�ંયાભરત પ�ંયાભરત પ�ંયા    

----------------------------------------------------    
ભાજપાના �દેશ �વCતા#ી ભરતભાઈ પંDયાએ કFGેસના રા:નામા ઉપર �િત-Hયા આપતાં 

જણા>યું હતંુ કે, કFGેસનો આ આંતરીક મામલો છે. કFGેસે દેશમાં કટોકટી નાંખી હતી અને આજે 
કFGેસમાં કટોકટી છે. હાથનાં કયા1 હૈયે વાગી રJાં છે. એક પછી એક રા:નામા અને નારાજગી બહાર 
આવી રહી છે. કFGેસમાં રહેલી જુથબંધીની પરાકાLાનું �દશ1ન છે. કFGેસની િવચારધારા, નેતૃNવ અને 
કાય1પ!ધિત સામે નારાજગી >યCત કરી રJાં છે. કFGેસની વેરઝેરની રાજનીિતને સંસદમાં અને તમામ 
રાPયોમાં �4એ 4કારો આQયો છે. હવે કFGેસની અંદરોઅંદર રહેલી જુથબંધીને કારણે તેનાં �દેશ 
નેતાઓ, કાય1કતા1ઓ 4કારો આપી રJાં છે. 

તાજેતરમાં કFGેસે ૫ :Tલા પંચાયત અને ૨૮ જેટલી તાલુકા પંચાયતો ગુમાવી છે. ગાંધી:એ 
આઝાદી પછી કFGેસને િવખેરી નાંખવાનું કJું હતું. પણ કFGેસનાં નેતાઓ તે સમયે મા8યાં ન હતાં. પછી 
#ી નરે89ભાઈ મોદીની આગેવાની અને રા�ીય અ!ય"#ી અિમતભાઈ શાહની આગેવાનીમાં દેશની 
જનતાએ કે89માં અનેક રાજયોમાં સUામાંથી દૂર કરીને કFGેસને િવખેરી નાંખી. હવે બી4 તબCકામાં 
કFGેસનાં નેતાઓ અને કાય1કતા1ઓ કFGેસને િવખેરી નાંખવાનું કામ કરી રJાં છે. અમારા કરતાં કFGેસનાં 
આંતરીક મામલામાં કFGેસ જ વધુ જવાબ આપી શકશે, તેમ #ી પંડયાએ જણા>યું હતું. 
 

 (ડૉ. હષ1દ પટેલ)    
�દેશ ક8વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


