
 

�ેસનોટ-૦૧                                                        તા. ૨૭/૦૬/૨૦૧૮      
ક��સેના પવૂ� કે�ીય મં�ી સ�ૈ��ન સોઝ ક��સેના પવૂ� કે�ીય મં�ી સ�ૈ��ન સોઝ ક��સેના પવૂ� કે�ીય મં�ી સ�ૈ��ન સોઝ ક��સેના પવૂ� કે�ીય મં�ી સ�ૈ��ન સોઝ �વારા કરવામાં આવેલ �વારા કરવામાં આવેલ �વારા કરવામાં આવેલ �વારા કરવામાં આવેલ સરદાર સરદાર સરદાર સરદાર વ�લભભાઇ પટેલવ�લભભાઇ પટેલવ�લભભાઇ પટેલવ�લભભાઇ પટેલ    િવશેિવશેિવશેિવશે    પાયાિવહોણાપાયાિવહોણાપાયાિવહોણાપાયાિવહોણા----

જુ)ઠાજુ)ઠાજુ)ઠાજુ)ઠા    િનવેદનોિનવેદનોિનવેદનોિનવેદનો    બદલ બદલ બદલ બદલ ક��સે ક��સે ક��સે ક��સે અન ેરાહુલ ગાંધી ગજુરાતઅન ેરાહુલ ગાંધી ગજુરાતઅન ેરાહુલ ગાંધી ગજુરાતઅન ેરાહુલ ગાંધી ગજુરાત    અન ેદશેની જનતાની માફી માંગેઅન ેદશેની જનતાની માફી માંગેઅન ેદશેની જનતાની માફી માંગેઅન ેદશેની જનતાની માફી માંગે    
––––    1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી    

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

આ એ જ ગજુરાત િવરોધી સ�ૈ��ન સોઝ છે કે જેમણે નમ�દા બંધની 6ચાઇ વધારવા માટેની બઠેકમાં તેનો િવરોધ આ એ જ ગજુરાત િવરોધી સ�ૈ��ન સોઝ છે કે જેમણે નમ�દા બંધની 6ચાઇ વધારવા માટેની બઠેકમાં તેનો િવરોધ આ એ જ ગજુરાત િવરોધી સ�ૈ��ન સોઝ છે કે જેમણે નમ�દા બંધની 6ચાઇ વધારવા માટેની બઠેકમાં તેનો િવરોધ આ એ જ ગજુરાત િવરોધી સ�ૈ��ન સોઝ છે કે જેમણે નમ�દા બંધની 6ચાઇ વધારવા માટેની બઠેકમાં તેનો િવરોધ 
કરીન ેતેની િવ89ધમાં મત આ:યો હતોકરીન ેતેની િવ89ધમાં મત આ:યો હતોકરીન ેતેની િવ89ધમાં મત આ:યો હતોકરીન ેતેની િવ89ધમાં મત આ:યો હતો. . . . ––––    1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી    

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

અખંડ ભારતના િશ�પી એવા 1ી સરદાર સાહબેની િવરાટ >િતભાન ેખં�ડત કરવા માટે ક��સેીઓ �વારા અખંડ ભારતના િશ�પી એવા 1ી સરદાર સાહબેની િવરાટ >િતભાન ેખં�ડત કરવા માટે ક��સેીઓ �વારા અખંડ ભારતના િશ�પી એવા 1ી સરદાર સાહબેની િવરાટ >િતભાન ેખં�ડત કરવા માટે ક��સેીઓ �વારા અખંડ ભારતના િશ�પી એવા 1ી સરદાર સાહબેની િવરાટ >િતભાન ેખં�ડત કરવા માટે ક��સેીઓ �વારા >યાસ >યાસ >યાસ >યાસ     
––––    1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી1ી 2તુભાઇ વાઘાણી    

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

જવાહરલાલ નહે8ના કા@મીર >Aયેના િવશષે >મેન ેલીધ ેજ આ કા@મીર >Cન ઉભો થયો છેજવાહરલાલ નહે8ના કા@મીર >Aયેના િવશષે >મેન ેલીધ ેજ આ કા@મીર >Cન ઉભો થયો છેજવાહરલાલ નહે8ના કા@મીર >Aયેના િવશષે >મેન ેલીધ ેજ આ કા@મીર >Cન ઉભો થયો છેજવાહરલાલ નહે8ના કા@મીર >Aયેના િવશષે >મેન ેલીધ ેજ આ કા@મીર >Cન ઉભો થયો છે....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

છાસવારે Fવીટરનો આછાસવારે Fવીટરનો આછાસવારે Fવીટરનો આછાસવારે Fવીટરનો આશશશશરો રો રો રો લઇન ેતથા અવારનવાર રાજકીય પચંાયતોના ઓઠા હેઠળ ગજુરાતમાં Hિતવાદ અન ેલઇન ેતથા અવારનવાર રાજકીય પચંાયતોના ઓઠા હેઠળ ગજુરાતમા ંHિતવાદ અન ેલઇન ેતથા અવારનવાર રાજકીય પચંાયતોના ઓઠા હેઠળ ગજુરાતમા ંHિતવાદ અન ેલઇન ેતથા અવારનવાર રાજકીય પચંાયતોના ઓઠા હેઠળ ગજુરાતમા ંHિતવાદ અન ે
વગ�િવ�હનુ ંઝેર ફલેાવનાર અન ેસરદાર સાહબેના નામનો દ8ુપયોગ કરનારાવગ�િવ�હનુ ંઝેર ફલેાવનાર અન ેસરદાર સાહબેના નામનો દ8ુપયોગ કરનારાવગ�િવ�હનુ ંઝેર ફલેાવનાર અન ેસરદાર સાહબેના નામનો દ8ુપયોગ કરનારાવગ�િવ�હનુ ંઝેર ફલેાવનાર અન ેસરદાર સાહબેના નામનો દ8ુપયોગ કરનારાઓઓઓઓ    આ મુ�ે Iયાં છુપાઇન ેબેઆ મુ�ે Iયાં છુપાઇન ેબેઆ મુ�ે Iયાં છુપાઇન ેબેઆ મુ�ે Iયાં છુપાઇન ેબેઠા છેઠા છેઠા છેઠા છે????    

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

સાંસદમાં સરદાર સાહબેનુ ંતૈલિચ� ન સાંસદમાં સરદાર સાહબેનુ ંતૈલિચ� ન સાંસદમાં સરદાર સાહબેનુ ંતૈલિચ� ન સાંસદમાં સરદાર સાહબેનુ ંતૈલિચ� ન મુકનારમુકનારમુકનારમુકનાર    તથા તેમન ેમૃAયુના તથા તેમન ેમૃAયુના તથા તેમન ેમૃAયુના તથા તેમન ેમૃAયુના ૪૦૪૦૪૦૪૦----૪૦ ૪૦ ૪૦ ૪૦ વષN સધુી ભારતરAન ન આપનારવષN સધુી ભારતરAન ન આપનારવષN સધુી ભારતરAન ન આપનારવષN સધુી ભારતરAન ન આપનાર    
ક��સે તથા રાહુલ ગાંધીનીક��સે તથા રાહુલ ગાંધીનીક��સે તથા રાહુલ ગાંધીનીક��સે તથા રાહુલ ગાંધીની    માનિસકતાનેમાનિસકતાનેમાનિસકતાનેમાનિસકતાને    ગજુરાતની જનતા સપુરેે ઓળખી ચૂકીગજુરાતની જનતા સપુરેે ઓળખી ચૂકીગજુરાતની જનતા સપુરેે ઓળખી ચૂકીગજુરાતની જનતા સપુરેે ઓળખી ચૂકી    છેછેછેછે....    

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

>ધાનમં�ી1ી નરે�ભાઇ મોદીએ >ધાનમં�ી1ી નરે�ભાઇ મોદીએ >ધાનમં�ી1ી નરે�ભાઇ મોદીએ >ધાનમં�ી1ી નરે�ભાઇ મોદીએ હમેંશા સરદાહમેંશા સરદાહમેંશા સરદાહમેંશા સરદાર સાહબેના Oવ:નોન ેસાકાર કરવાનાર સાહબેના Oવ:નોન ેસાકાર કરવાનાર સાહબેના Oવ:નોન ેસાકાર કરવાનાર સાહબેના Oવ:નોન ેસાકાર કરવાના    સિંનP >યAનો કરીન ેદશે સિંનP >યAનો કરીન ેદશે સિંનP >યAનો કરીન ેદશે સિંનP >યAનો કરીન ેદશે 
અન ેઅન ેઅન ેઅન ેદિુનયા સમQ આ િવCવ િવભૂિતન ેઆગવી 6ચાઇ બQવાનો સદાય નR >યાસ કરેલ છેદિુનયા સમQ આ િવCવ િવભૂિતન ેઆગવી 6ચાઇ બQવાનો સદાય નR >યાસ કરેલ છેદિુનયા સમQ આ િવCવ િવભૂિતન ેઆગવી 6ચાઇ બQવાનો સદાય નR >યાસ કરેલ છેદિુનયા સમQ આ િવCવ િવભૂિતન ેઆગવી 6ચાઇ બQવાનો સદાય નR >યાસ કરેલ છે....    

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

ભાજપા �વારા ભાજપા �વારા ભાજપા �વારા ભાજપા �વારા આજરોજ રાSયમાં આજરોજ રાSયમાં આજરોજ રાSયમાં આજરોજ રાSયમાં ૦૬૦૬૦૬૦૬    મહાનગરોમાં મહાનગરોમાં મહાનગરોમાં મહાનગરોમાં દખેાવાદખેાવાદખેાવાદખેાવા----ધરણાના કાય�Uમો યોHયા હતાધરણાના કાય�Uમો યોHયા હતાધરણાના કાય�Uમો યોHયા હતાધરણાના કાય�Uમો યોHયા હતા....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

આવતીકાલે રાSયના આવતીકાલે રાSયના આવતીકાલે રાSયના આવતીકાલે રાSયના ૩૩ ૩૩ ૩૩ ૩૩ 2�લાઓમાં 2�લાઓમાં 2�લાઓમાં 2�લાઓમાં િવરોધ >દશ�ન કાય�Uમો િવરોધ >દશ�ન કાય�Uમો િવરોધ >દશ�ન કાય�Uમો િવરોધ >દશ�ન કાય�Uમો યોHશેયોHશેયોHશેયોHશે....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ક��ેસના પૂવ� કે�ીય મં�ી એવા સૈ���ન સોઝે પોતાના પુ�તક િવમોચન વખતે દેશની આઝાદીના ઇિતહાસને તોડી 
મરોડીને રજુ કરી, અખંડ ભારતના િશ,પી સરદાર વ,લભભાઇ પટેલ િવશે પાયાિવહોણા-જુ0ઠા િનવેદનો કયા� તેની સામે ગુજરાત 
3દેશ ભાજપા 4વારા આજરોજ એલીસ5ીજ, કણા�વતી ખાતે 3દેશ અ6ય78ી 9તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ�થિતમાં િવરોધ 
3દશ�નનો કાય�>મ યોજવામાં આ?યો હતો. 
 

..૨.. 



 

..૨.. 
આજરોજ ભાજપા 4વારા ૦૬ મહાનગરોમાં યોDયેલ ક��ેસ સામેના િવરોધ 3દશ�ન વખતે 8ી વાઘાણીએ જણા?યુ હતુ 

કે, અખંડ ભારતના િશ,પી અને લોહપુEષ 8ી સરદાર સાહેબ પા�ક�તાનને કાHમીર સ�પી દેવા માંગતા હતા તેવંુ પાયાિવહોIં 
િનવેદન કરીને ક��ેસના પૂવ� જળસંશાધન મં�ી સૈ���ન સોઝે સમ� ગુજરાત અને દેશની જનતાનું અપમાન કયુ� છે. ગુજરાતની 
જનતાની લાગણીનો 3િતઘોષ પાડતી ભાજપા સૈ���ન સોઝ અને ક��ેસની આ હરકત Lયારેય સાંખી નહી લે. સરદાર સાહેબનું 
અપમાન કરનાર સૈ���ન સોઝ અને રાહુલ ગાંધી ગુજરાત અને દેશની જનતાની માફી માંગે. 

8ી વાઘાણીએ જણા?યુ હતુ કે, આ એ જ ગુજરાત િવરોધી સૈ���ન સોઝ છે કે જેમણે નમ�દા બંધની Nચાઇ વધારવા 
માટેની બેઠકમાં તેનો િવરોધ કરીને તેની િવE6ધમાં મત આOયો હતો. તPકાિલન મુQયમં�ી અને હાલના વડા3ધાન8ી નરે� મોદીએ 
તેની સામે ૫૧ કલાકના ઉપવાસ કયા� હતા. ક��ેસના કહેવાતા િનવેદનબાજ નેતાઓ સે���ન 4વારા કરવામાં આવેલ સરદાર 
સાહેબના અપમાનનો શા માટે િવરોધ નથી કરી રUા ? છાસવારે Wવીટરનો આશરો લઇને તથા અવારનવાર રાજકીય પંચાયતોના 
ઓઠા હેઠળ ગુજરાતમાં Dિતવાદ અને વગ�િવ�હનું ઝેર ફેલાવનાર અને સરદાર સાહેબના નામનો દુEપયોગ કરનારાઓ આ મુ�ે 
Lયાં છુપાઇને બેઠા છે ? શા માટે એકપણ હરફ સુ6ધા ઉXચારેલ નથી તેનો ગુજરાતની જનતા જવાબ માંગે છે. 

8ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા?યુ હતુ કે, જવાહરલાલ નેહEના કાHમીર 3Pયેના િવશેષ 3ેમને લીધે જ આ કાHમીર 3Yન 
ઉભો થયો છે. આઝાદી બાદ ભારતમાં સૌથી વધુ વષ[ સુધી શાસનમાં રહેનાર ક��ેસ સરકારની િન\ફળતા છુપાવવા માટે તેમજ 
અખંડ ભારતના િશ,પી એવા 8ી સરદાર સાહેબની િવરાટ 3િતભાને ખં�ડત કરવા માટે ક��ેસીઓ 4વારા અવારનવાર 3યPનો 
કરવામાં આવે છે. સરદાર સાહેબના 9વનકાળ દર]યાન તેમજ તેમના મૃPયુ બાદ પણ તેમનું ક��ેસ 4વારા વારંવાર અપમાન 
કરવામાં આ?યુ છે. સાંસદમાં સરદાર સાહેબનું તૈલિચ� ન મુકનાર તથા તેમને મૃPયુના ૪૦-૪૦ વષ[ સુધી ભારતરPન ન આપનાર 
ક��ેસની તથા રાહુલ ગાંધીની માનિસકતાને ગુજરાતની જનતા સુપેરે ઓળખી ચૂકેલ છે. સરદાર સાહેબ અને ગુજરાતની જનતાનું 
ઘોર અપમાન કરનાર ક��ેસ અને રાહુલ ગાંધી ગુજરાતની જનતાની માફી માંગે. 

8ી વાઘાણીએ જણા?યુ હતુ કે, વડા3ધાન8ી નરે�ભાઇ મોદી અને રા`ીય અ6ય78ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃPવવાળી 
તેમજ મુQયમં�ી8ી િવજયભાઇ Eપાણી અને નાયબ મુQયમં�ી8ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃPવવાળી ભાજપા સરકારે હંમેશા 
સરદાર સાહેબના �વOનોને સાકાર કરવાના સંિનa 3યPનો કરીને દેશ અને દુિનયા સમ7 આ િવYવ િવભૂિતને આગવી Nચાઇ 
બ7વાનો સદાય નb 3યાસ કરેલ છે. ગુજરાતની જનતાના હદયરથ એવા સરદાર સાહેબનું ક��ેસ 4વારા ઉપરોLત સંદભc કરવામાં 
આવેલ અપમાન કોઇપણ સંજોગોમાં ગુજરાતના લોકો અને ગુજરાત ભાજપા કદાપી સાંખી નહd લે.  

અહેમદ પટેલના ૨૦૧૯ની ચૂંટણી અંગેના િનવેદન અંગે 3િત�>યા આપતાં 8ી વાઘાણીએ જણા?યુ હતુ કે, સોનીયા 
ગાંધીના રાજકીય સલાહકાર અહેમદ પટેલને મારે કહેવંુ છે કે, દેશની ચૂંટણી 9તવાની તો વાત જવા દો, પરંતુ ભEચ લોકસભા, 
િવધાનસભા કે ભEચ નગરપાિલકાની ચૂંટણી પણ 9તાડી શકવાની 7મતા ન ધરાવનારાઓ દેશના લોકિ3ય વડા3ધાન તેમજ 
વૈિYવક નેતા8ી નરે�ભાઇ મોદીને હરાવવાની વાતો કરે તે હા�યા�પદ છે. લોકક,યાણકારી નીિતઓ, 3Dિભમૂખ શાસન અને 
દેશની જનતાના આશીવા�દથી ૨૦૧૯ લોકસભા ચૂંટણીઓમાં પણ પુનઃ ભાજપાનો ભ?ય િવજય થશે અને 8ી નરે�ભાઇ મોદી 
દેશની િવકાસયા�ા આગળ વધારશે તે િનિYચત છે. 

આજના આ િવરોધ 3દશ�ન કાય�>મમાં 3દેશ ઉપા6ય7 અને કણા�વતી મહાનગરના 3ભારી8ી આઇ.કે.DડેD, ઝોન 
મહામં�ી8ી કે.સી.પટેલ, 3દેશ ઉપા6ય78ી ગોરધનભાઇ ઝડફીયા સિહત સંસદસgય8ીઓ, ધારાસgય8ીઓ, કોપ[રેટર8ીઓ, 
મહાનગરના પદાિધકારી8ીઓ તેમજ મોટી સંQયામાં કાય�કતા�ઓ જોડાયા હતા. ઉપિ�થત સૌ કાય�કરોએ નીચે મુજબના નારાઓ 
4વારા આ>ોશ ?યLત કય[ હતો. 

સરદાર પટેલ કા યહ અપમાનસરદાર પટેલ કા યહ અપમાનસરદાર પટેલ કા યહ અપમાનસરદાર પટેલ કા યહ અપમાન, , , , નહી સહેગા િહ�દુ�તાનનહી સહેગા િહ�દુ�તાનનહી સહેગા િહ�દુ�તાનનહી સહેગા િહ�દુ�તાન,,,,    માફી માંગો માફી માંગો માફી માંગો માફી માંગો ––––    માફી માંગોમાફી માંગોમાફી માંગોમાફી માંગો, , , , રાહુલ ગાંધી માફંી માંગોરાહુલ ગાંધી માફંી માંગોરાહુલ ગાંધી માફંી માંગોરાહુલ ગાંધી માફંી માંગો,,,,    હાય રે હાય રે હાય રે હાય રે 
સ�ૈ��ન હાય હાયસ�ૈ��ન હાય હાયસ�ૈ��ન હાય હાયસ�ૈ��ન હાય હાય, , , , હાય રે સ�ૈ��ન હાય હાયહાય રે સ�ૈ��ન હાય હાયહાય રે સ�ૈ��ન હાય હાયહાય રે સ�ૈ��ન હાય હાય         (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    

3દેશ કવીનર,    મીડીયા િવભાગ  



 

�ેસનોટ-૦૨                                                             તા. ૨૭/૦૬/૨૦૧૮  
    

�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ ‘‘‘‘‘‘‘‘સંપક� ફોર સમથ�નસંપક� ફોર સમથ�નસંપક� ફોર સમથ�નસંપક� ફોર સમથ�ન’’ ’’ ’’ ’’ અતંગ�ત આજે અતંગ�ત આજે અતંગ�ત આજે અતંગ�ત આજે ટોર'ેટ (પુના ચેરમને 
ી સુધીરભાઈ મહતેાટોર'ેટ (પુના ચેરમને 
ી સુધીરભાઈ મહતેાટોર'ેટ (પુના ચેરમને 
ી સુધીરભાઈ મહતેાટોર'ેટ (પુના ચેરમને 
ી સુધીરભાઈ મહતેા, , , , 
ગજુરાત ક'ેસર સોસાયટીના વાઈસ ગજુરાત ક'ેસર સોસાયટીના વાઈસ ગજુરાત ક'ેસર સોસાયટીના વાઈસ ગજુરાત ક'ેસર સોસાયટીના વાઈસ �િેસડ'ેટ તથા પ0 અવોડ� િવજેતા એવા 
ી ડૉ�િેસડ'ેટ તથા પ0 અવોડ� િવજેતા એવા 
ી ડૉ�િેસડ'ેટ તથા પ0 અવોડ� િવજેતા એવા 
ી ડૉ�િેસડ'ેટ તથા પ0 અવોડ� િવજેતા એવા 
ી ડૉ....પકંજભાઈ શાહપકંજભાઈ શાહપકંજભાઈ શાહપકંજભાઈ શાહ    તથા તથા તથા તથા ફામા�3ય4ુટકલ ફામા�3ય4ુટકલ ફામા�3ય4ુટકલ ફામા�3ય4ુટકલ 
કપંનીકપંનીકપંનીકપંની    Zydus CadilaZydus CadilaZydus CadilaZydus Cadila    ના એમના એમના એમના એમ....ડી અનેડી અનેડી અનેડી અને    FICCIFICCIFICCIFICCI    ના ચેરમને 
ી પકંજભાઈ પટેલના ચેરમને 
ી પકંજભાઈ પટેલના ચેરમને 
ી પકંજભાઈ પટેલના ચેરમને 
ી પકંજભાઈ પટેલ    સાથ ેમલુાકાત કરી વડા�ધાન
ી સાથ ેમલુાકાત કરી વડા�ધાન
ી સાથ ેમલુાકાત કરી વડા�ધાન
ી સાથ ેમલુાકાત કરી વડા�ધાન
ી 

નર'ે6ભાઇ મોદીના નેત8ૃવવાળી ક'ે6 સરકારની નર'ે6ભાઇ મોદીના નેત8ૃવવાળી ક'ે6 સરકારની નર'ે6ભાઇ મોદીના નેત8ૃવવાળી ક'ે6 સરકારની નર'ે6ભાઇ મોદીના નેત8ૃવવાળી ક'ે6 સરકારની ૪ ૪ ૪ ૪ વષ�ની િસિ�ધઓ અને સુશાસન અગં ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સુશાસન અગં ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સુશાસન અગં ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સુશાસન અગં ેવાત કરી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ભાજપાના ભાજપાના ભાજપાના ભાજપાના ‘‘‘‘‘‘‘‘સંપક� ફોર સમથ�નસંપક� ફોર સમથ�નસંપક� ફોર સમથ�નસંપક� ફોર સમથ�ન’’ ’’ ’’ ’’ કાય�=મ અતંગ�ત રા>ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહ સિહત સમ( દશેભરમા ંકાય�=મ અતંગ�ત રા>ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહ સિહત સમ( દશેભરમા ંકાય�=મ અતંગ�ત રા>ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહ સિહત સમ( દશેભરમા ંકાય�=મ અતંગ�ત રા>ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહ સિહત સમ( દશેભરમા ં૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦ 
આગવેાનો ઓછામા ંઓછા આગવેાનો ઓછામા ંઓછા આગવેાનો ઓછામા ંઓછા આગવેાનો ઓછામા ંઓછા ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ સામા�ક િવશષે અ(ણીઓને મળીને ક'ે6 સરકારની સામા�ક િવશષે અ(ણીઓને મળીને ક'ે6 સરકારની સામા�ક િવશષે અ(ણીઓને મળીને ક'ે6 સરકારની સામા�ક િવશષે અ(ણીઓને મળીને ક'ે6 સરકારની ૪ ૪ ૪ ૪ વષ�ની િસિ�ધઓ િવશ ેચચા� વષ�ની િસિ�ધઓ િવશ ેચચા� વષ�ની િસિ�ધઓ િવશ ેચચા� વષ�ની િસિ�ધઓ િવશ ેચચા� ----    

િવમશ� કરશેિવમશ� કરશેિવમશ� કરશેિવમશ� કરશે....    
----------------------------------------------------------------------------------------    

�દેશ મી�ડયા સલેની એક અખબારી યાદી જણાવ ે છે કે, આજરોજ �દેશ અ&ય'(ી )તુભાઇ વાઘાણીએ 
‘‘સંપક1 ફોર સમથ1ન’’ અિભયાન અંતગ1ત આજે ટોરે7ટ 8ુપના ચેરમેન (ી સુધીરભાઈ મહેતા, ગુજરાત કે7સર સોસાયટીના 
વાઈસ �ેિસડે7ટ તથા પ= અવોડ1 િવજેતા એવા (ી ડૉ.પંકજભાઈ શાહ તથા ફામા1?યુ�ટકલ કંપની Zydus Cadilaના 
એમ.ડી અન ેFICCIના ચરેમેન (ી પંકજભાઈ પટેલ સાથે મુલાકાત કરી વડા�ધાન(ી નરે7@ભાઇ મોદીના નેતૃBવવાળી 
કે7@ સરકારની ૪ વષ1ની િસિ&ધઓ અન ેસુશાસન અંગે વાત કરી હતી, ચચા1 – િવમશ1 કયG હતો.  
  (ી વાઘાણીએ આ �સંગે જણાHયુ હતુ કે, ભાજપાના ‘‘સંપક1 ફોર સમથ1ન’’ અિભયાન અંતગ1ત રાIીય અ&ય'(ી 
અિમતભાઇ શાહ સિહત સમ8 દેશભરમાં ભાજપાના ૪૦૦૦ આગેવાનો Jવારા સમાજ )વનમા ં િવિશK ?થાન 
ધરાવતા તેમજ જેમણે પોત પોતાના 'ેLોમા ં િવિશK િસિ&ધઓ હાંસલ કરી તેવા ઓછામાં ઓછા ૨૫ િવિશN લોકોન ે
OબO મળીને વડા�ધાન(ી નરે7@ભાઇ મોદીના નેતૃBવવાળી કે7@ સરકારના ૪ વષ1ના કાયG, યોજનાઓ, િસિ&ધઓ, 
કાય1પ&ધિત, ભિવPયની નવા ભારત િવશેની સંકQપના અંગે ચચા1-િવચારણા કરવાનું કાય1 આ અિભયાનના મા&યમથી હાથ 
ધરવામાં આHયુ છે.  

 (ડૉ. હષ1દ પટેલ)    
�દેશ ક7વીનર,    મીડીયા િવભાગ  


