
 

�ેસનોટ-૦૧                                                તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮  
----------------------------------------------------    

�દેશ �કસાન મોરચાની કારોબારી�દેશ �કસાન મોરચાની કારોબારી�દેશ �કસાન મોરચાની કારોબારી�દેશ �કસાન મોરચાની કારોબારી    તાતાતાતા. . . . ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૨ જુલાઈજુલાઈજુલાઈજુલાઈ,,,,    ૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮ન ેબપોરે ન ેબપોરે ન ેબપોરે ન ેબપોરે ૦૨૦૨૦૨૦૨....૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ કલાકે કલાકે કલાકે કલાકે     
‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્ �ી કમલમ્ �ી કમલમ્ �ી કમલમ્ ’’’’’’’’    ખાત ેયો$શેખાત ેયો$શેખાત ેયો$શેખાત ેયો$શે    

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

ભાજપા મીડીયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ગુજરાત �દેશ ભાજપ (કસાન 
મોરચાની �દેશ કારોબારી મોરચાના �દેશ અ*ય+,ી બાબુભાઈ જેબલીયાની અ*ય+તામાં         
‘‘,ી કમલમ ્’’ કોબા ખાતે આગામી તા. ૦૨ જુલાઈ, ૨૦૧૮ને બપોરે ૦૨.૩૦ કલાકે યો3શે.  

આ બેઠકમાં �દેશ સંગઠન મહામં6ી,ી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, મોરચાના રા7ીય ઉપા*ય+ 
અને ગુજરાતના નવિનયુકત �ભારી,ી પાશા પટેલ અને મોરચાના રા7ીય મહામં6ી ,ી રજનીભાઈ 
પટેલ તથા �દેશ ઉપા*ય+,ી ગોરધનભાઈ ઝડફીયા ઉપિ>થત રહી માગ?દશ?ન આપશે. 

    

 (ડૉ. હષ?દ પટેલ)    
�દેશ કDવીનર,    મીડીયા િવભાગ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

�ેસનોટ-૦૨                                                            તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮  
----------------------------------------------------    

�દેશ ભાજપ અ�ય �ી �તુભાઇ વાઘાણીની રજૂઆત અન ેરા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહની �દેશ ભાજપ અ�ય �ી �તુભાઇ વાઘાણીની રજૂઆત અન ેરા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહની �દેશ ભાજપ અ�ય �ી �તુભાઇ વાઘાણીની રજૂઆત અન ેરા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહની �દેશ ભાજપ અ�ય �ી �તુભાઇ વાઘાણીની રજૂઆત અન ેરા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહની 
દરિમયાનગીરીથી એક લાખ પશનુી િનકાસનો િનણ'ય મોકૂફ રાખતી મહારા� સરકારદરિમયાનગીરીથી એક લાખ પશનુી િનકાસનો િનણ'ય મોકૂફ રાખતી મહારા� સરકારદરિમયાનગીરીથી એક લાખ પશનુી િનકાસનો િનણ'ય મોકૂફ રાખતી મહારા� સરકારદરિમયાનગીરીથી એક લાખ પશનુી િનકાસનો િનણ'ય મોકૂફ રાખતી મહારા� સરકાર    

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

)હેરમાં ગાય)હેરમાં ગાય)હેરમાં ગાય)હેરમાં ગાય----વાછરડાઓન ેકાપીન ેગૌવાછરડાઓન ેકાપીન ેગૌવાછરડાઓન ેકાપીન ેગૌવાછરડાઓન ેકાપીન ેગૌ    માંસની પાટ0ની િમજબાની માણતીમાંસની પાટ0ની િમજબાની માણતીમાંસની પાટ0ની િમજબાની માણતીમાંસની પાટ0ની િમજબાની માણતી    ક23સેન ેએકપણ શ4દ બોલવાનો ક23સેન ેએકપણ શ4દ બોલવાનો ક23સેન ેએકપણ શ4દ બોલવાનો ક23સેન ેએકપણ શ4દ બોલવાનો 
અિધકાર નથીઅિધકાર નથીઅિધકાર નથીઅિધકાર નથી    
----------------------------------------------------    

ક��ેસ સામે ��યાઘાત આપતાં ભાજપ �દેશ �વકતા!ી ભરત પં$યાએ જણા'યું હતું કે, +હેરમાં ગાય-

વાછરડાઓને કાપીને ગૌ માંસની પાટ1ની િમજબાની માણતાં કેરલ-ક��ેસના નેતાઓને િમડીયા 5વારા ગુજરાત 
અને દેશની જનતાએ જોયાં છે. ત ેસમયે ક��ેસના નેતાઓ એક શ7દ બોલીને પણ િવરોધ સુ5ધાં કય9 ન હતો 
એટલે મહેરબાની કરીને ક��ેસ આ િવષયમાં ભાજપ પર આ;ેપ કરવાનંુ બંધ કરે. મુ<યમં=ી!ી િવજયભાઈ 
?પાણી અને નાયબ મુ<યમં=ી!ી નીિતનભાઈ પટેલના નેતૃ�વમાં િવધાનસભા ગૃહમાં ગૌહ�યા અને ગૌવંશ હ�યા 
કરનાર સામ ેદેશમાં સૌથી કડક કાયદો લા'યાં �યારે ક��ેસે િવધાનસભા ગૃહનો બિહBકાર કરીને ગૌવંશના કડક 
કાયદા સામેની તેની માનિસકતા �દCશત કરી હતી. એટલું જ નDહ ક��ેસે તે સમયે Eવદયા �ેમીઓ અને 
ગુજરાતના કરોડો લોકોની લાગણીનો બિહFકાર કય9 હતો તે ગુજરાતની જનતા +ણે છે.  

�ી પ6ંયાએ જણા7યંુ હતંુ કે�ી પ6ંયાએ જણા7યંુ હતંુ કે�ી પ6ંયાએ જણા7યંુ હતંુ કે�ી પ6ંયાએ જણા7યંુ હતંુ કે,,,,    �દેશ અ�ય�ી �તુભાઈ વાઘાણીન ેકેટલાંક જૈન �;ેીઓએ રજૂઆત કરી�દેશ અ�ય�ી �તુભાઈ વાઘાણીન ેકેટલાંક જૈન �;ેીઓએ રજૂઆત કરી�દેશ અ�ય�ી �તુભાઈ વાઘાણીન ેકેટલાંક જૈન �;ેીઓએ રજૂઆત કરી�દેશ અ�ય�ી �તુભાઈ વાઘાણીન ેકેટલાંક જૈન �;ેીઓએ રજૂઆત કરી    
તરત જ તેમણે રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઈ શાહનુ ં�યાન દોયુ< હતુ ંઅન ેરા�ીય અ�ય�ીએ દર=યાનગીરી કરીન ેતરત જ તેમણે રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઈ શાહનુ ં�યાન દોયુ< હતુ ંઅન ેરા�ીય અ�ય�ીએ દર=યાનગીરી કરીન ેતરત જ તેમણે રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઈ શાહનુ ં�યાન દોયુ< હતુ ંઅન ેરા�ીય અ�ય�ીએ દર=યાનગીરી કરીન ેતરત જ તેમણે રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઈ શાહનુ ં�યાન દોયુ< હતુ ંઅન ેરા�ીય અ�ય�ીએ દર=યાનગીરી કરીન ે
મહારા�ના મુ>યમં?ી�ી દવેે@A ફડણવીસન ે અબોલ પશુઓની િનકાસના િવષયન ે �યાનમાં મુકતાં તરમહારા�ના મુ>યમં?ી�ી દવેે@A ફડણવીસન ે અબોલ પશુઓની િનકાસના િવષયન ે �યાનમાં મુકતાં તરમહારા�ના મુ>યમં?ી�ી દવેે@A ફડણવીસન ે અબોલ પશુઓની િનકાસના િવષયન ે �યાનમાં મુકતાં તરમહારા�ના મુ>યમં?ી�ી દવેે@A ફડણવીસન ે અબોલ પશુઓની િનકાસના િવષયન ે �યાનમાં મુકતાં તરતતતત    જ જ જ જ 
મહારા� સરકારે આ િનણ'યન ેરદ કયC હતોમહારા� સરકારે આ િનણ'યન ેરદ કયC હતોમહારા� સરકારે આ િનણ'યન ેરદ કયC હતોમહારા� સરકારે આ િનણ'યન ેરદ કયC હતો. . . . સસસસવE �વદયા �મેીઓ અન ેજૈન સઘંોએ આભાર મા@યો હતોવE �વદયા �મેીઓ અન ેજૈન સઘંોએ આભાર મા@યો હતોવE �વદયા �મેીઓ અન ેજૈન સઘંોએ આભાર મા@યો હતોવE �વદયા �મેીઓ અન ેજૈન સઘંોએ આભાર મા@યો હતો. . . .     

ક��ેસનાં વાણી-વતGન-'યવહાર એ દેશની સંBકૃિત, અિBમતા, પરંપરાની િવ?5ધનાં હોય છે. કોઈ 
ધારાસHય +હેરમાં મારી નાખવાના િનવેદનો આપે છે, ક��ેસ સુિ�મકોટGમાં ભગવાન રામનંુ અિBJ�વ નથી તેવી 
એફીડેિવટ કરે, કોઈ ક��ેસના નેતા પાLકBતાન અને લMકર-એ-તોયબાના સમથGનમાં બોલી રNાં છે. હમણાં પૂવG 
કેPQીય મં=ી!ી સૈSદીન સોઝે સરદાર પટેલને અપમાનજનક શ7દો કNાં. �યારે પણ �દેશ ક��ેસના નેતાઓ ચૂપ 
થઈને બેઠાં છે. સJા વગર તરફડતી ક��ેસ મા= આ;ેપો અને વેરઝેરની રાજનીિત કરી રહી છે જયારે ભાજપ 
સૌનો સાથ-સૌનો િવકાસના મં= સાથેની િવકાસની રાજનીિત કરી રહી છે. તેમ!ી પં$યાએ જણા'યું હતું. 

    

  (ડૉ. હષGદ પટેલ)    
�દેશ કPવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


