
 

�ેસનોટ-૦૧           તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૮ 

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

વડા�ધાન�ી નર�ેભાઇ મોદીનો વડા�ધાન�ી નર�ેભાઇ મોદીનો વડા�ધાન�ી નર�ેભાઇ મોદીનો વડા�ધાન�ી નર�ેભાઇ મોદીનો ૨૦૨૦૨૦૨૦મી જુલાઇમી જુલાઇમી જુલાઇમી જુલાઇના રોજ એક �દવસીય ગજુરાત �વાસના રોજ એક �દવસીય ગજુરાત �વાસના રોજ એક �દવસીય ગજુરાત �વાસના રોજ એક �દવસીય ગજુરાત �વાસ....    
----------------------------------------------------------------    

રા ીરા ીરા ીરા ીય અ"ય#�ી અિમતભાઇ શાહય અ"ય#�ી અિમતભાઇ શાહય અ"ય#�ી અિમતભાઇ શાહય અ"ય#�ી અિમતભાઇ શાહ    અષાઢીઅષાઢીઅષાઢીઅષાઢી    બીજના રોજ જગબીજના રોજ જગબીજના રોજ જગબીજના રોજ જગ�નાથ મ�ંદર ખાત ેસવાર ેમગં�નાથ મ�ંદર ખાત ેસવાર ેમગં�નાથ મ�ંદર ખાત ેસવાર ેમગં�નાથ મ�ંદર ખાત ેસવાર ેમગંલાલાલાલા    આરતીઆરતીઆરતીઆરતી    કરશેકરશેકરશેકરશે    અને અને અને અને 
તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૪ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ નેશનલ નેશનલ નેશનલ નેશનલ યથુ પાલા1મ�ેટમા ંઉપિ4થત રહી માગ1દશ1ન આપશેયથુ પાલા1મ�ેટમા ંઉપિ4થત રહી માગ1દશ1ન આપશેયથુ પાલા1મ�ેટમા ંઉપિ4થત રહી માગ1દશ1ન આપશેયથુ પાલા1મ�ેટમા ંઉપિ4થત રહી માગ1દશ1ન આપશે....    

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

ભારતની આતકંવાદી પા�ક4તાન ભારતની આતકંવાદી પા�ક4તાન ભારતની આતકંવાદી પા�ક4તાન ભારતની આતકંવાદી પા�ક4તાન સાથ ેસરખામણી કરીને સાથ ેસરખામણી કરીને સાથ ેસરખામણી કરીને સાથ ેસરખામણી કરીને ક67સેે દશેવાસીઓનંુ અપમાન કયુ1 છેક67સેે દશેવાસીઓનંુ અપમાન કયુ1 છેક67સેે દશેવાસીઓનંુ અપમાન કયુ1 છેક67સેે દશેવાસીઓનંુ અપમાન કયુ1 છે. . . . રાહુલ ગાધંી અને ક67સે રાહુલ ગાધંી અને ક67સે રાહુલ ગાધંી અને ક67સે રાહુલ ગાધંી અને ક67સે 
શશી થ:રના િનવેદન પર સવાશશી થ:રના િનવેદન પર સવાશશી થ:રના િનવેદન પર સવાશશી થ:રના િનવેદન પર સવા    સો કરોડ દશેવાસીઓની માફી માગંેસો કરોડ દશેવાસીઓની માફી માગંેસો કરોડ દશેવાસીઓની માફી માગંેસો કરોડ દશેવાસીઓની માફી માગંે    ––––    �ી �ી �ી �ી <તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી    

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

રાહુલ ગાધંીએ >યા ંપણ �વાસ કય? છે @યાંરાહુલ ગાધંીએ >યા ંપણ �વાસ કય? છે @યાંરાહુલ ગાધંીએ >યા ંપણ �વાસ કય? છે @યાંરાહુલ ગાધંીએ >યા ંપણ �વાસ કય? છે @યાં    ક67સેને હરાવીને ઇક67સેને હરાવીને ઇક67સેને હરાવીને ઇક67સેને હરાવીને ઇિતહાસ સજ1યો છેિતહાસ સજ1યો છેિતહાસ સજ1યો છેિતહાસ સજ1યો છે    ––––    �ી �ી �ી �ી <તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

ક6ક6ક6ક67સેનંુ ઘર જ તટુી ગય ુછે અને 7સેનંુ ઘર જ તટુી ગય ુછે અને 7સેનંુ ઘર જ તટુી ગય ુછે અને 7સેનંુ ઘર જ તટુી ગય ુછે અને ક67સે ઘર વાપસીની વાત કર ેછે ક67સે ઘર વાપસીની વાત કર ેછે ક67સે ઘર વાપસીની વાત કર ેછે ક67સે ઘર વાપસીની વાત કર ેછે ––––    �ી �ી �ી �ી <તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી<તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

આગામી આગામી આગામી આગામી ૧૧૧૧૧૧૧૧મી ઓગAના રોજ �દશે કાયા1લય �ી કમલમ ્ખાત ેમી ઓગAના રોજ �દશે કાયા1લય �ી કમલમ ્ખાત ેમી ઓગAના રોજ �દશે કાયા1લય �ી કમલમ ્ખાત ેમી ઓગAના રોજ �દશે કાયા1લય �ી કમલમ ્ખાત ેભાભાભાભાજપા ગજુરાતની એકજપા ગજુરાતની એકજપા ગજુરાતની એકજપા ગજુરાતની એક    �દવસીય �દવસીય �દવસીય �દવસીય �દશે �દશે �દશે �દશે કારોબારીકારોબારીકારોબારીકારોબારીનંુ નંુ નંુ નંુ 
આયોજનઆયોજનઆયોજનઆયોજન    

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

 

�દેશ �મુખ�ી �તુભાઇ વાઘાણીએ �દેશ કાયા લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે પ&કાર િમ&ોન ેસબંોધતા જણા-યુ હતુ 
કે, આજરોજ �દેશ કાયા લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે એક અગ3યની �દેશ બેઠક રાખવામાં આવી હતી. મુ5યમં&ી�ી 
િવજયભાઇ 6પાણી, રા7ીય સહસગંઠન મં&ી�ી વી.સતીષ�, કે9:ીય મં&ી�ી પરષો;મભાઇ 6પાલા�ની િવશેષ 
ઉપિ=થિતમાં �દેશ બેઠક યો?ઇ હતી. �દેશના પદાિધકારી�ીઓ, �Aલા-મહાનગરના �મુખ-મહામં&ી�ીઓ અન ે
�ભારી�ીઓ તેમજ િવશેષ 6પ ેસાત મોરચાના �દેશના પદાિધકારી�ીઓ ઉપિ=થત રCા હતા. 

�ી વાઘાણીએ જણા-યુ હતુ કે, દેશના સૌથી લોકિ�ય વડા�ધાન વૈિGવક નેતા �ી નરે9:ભાઇ મોદી એકવાર પુનઃ 
ગુજરાત પધારી રCા છે તે અંતગ ત તારીખ ૨૦મી જુલાઇના રોજ સવારે વલસાડ �Aલામા ંપાણી પરુવઠા ખાતાની 
આશરે ૫૦૦ કરોડ 6િપયાની યોજનાનુ ં ખાતમૃહુ ત તેમજ �ધાનમં&ી આવાસ યોજના અંતગ ત બાંધકામ થયેલ 
આવાસોનુ ંલોકાપ ણ કરશે. બપોરે જુનાગઢ ખાતે ૫૦૦ કરોડના ખચ  સાથ ેનવિનયુMત મેNડકલ કોલેજનુ ંલોકાપ ણ કરશે 
અને સાજેં ગાંધીનગર ખાતે ફોરેિ9સક સાય9સ યુિનવસPટીના કો9વોકેશનમાં ઉપિ=થત રહેશે. અને 3યારબાદ NદAહી જવા 
રવાના થશે.  

આમ, વડા�ધાન�ીનો આ એક Nદવસીય ગુજરાત �વાસ ગુજરાત ભાજપાના કાય કરોમાં જોશ અને ઉ3સાહવધ ક 
બની રહેશે તેમ �ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા-યુ હતંુ.  

..૨.. 



 

..૨.. 
   �ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા-યુ હતુ કે, રા7ીય અQયR�ી અિમતભાઇ શાહ આવતીકાલે રા&ે ગુજરાત આવશે. 

ભગવાન �ી જગ9નાથ�ની જગ9નાથપરુી પછી અમદાવાદ ખાતે યો?નારી રથયા&ા એ સમS ભારતમા ંબી? નંબરની 
મોટી રથયા&ા છે. રા7ીય અQયR�ી અિમતભાઇ શાહ વષTથી અષાઢી બીજના રોજ ભગવાન જગ9નાથ�ના મંNદરમા ં
મંગળા આરતી કરી પુ?-અચ ના કરે છે અન ે આ વષV પણ પુ?-અચ ના કરી આશીવા દ મેળવશે. 3યારબાદ ૧૪મી 
જુલાઇના રોજ યો?નાર નેશનલ યુથ પાલા મે9ટમાં રા7ીય અQયR�ી અિમતભાઇ શાહ ઉપિ=થત રહી માગ દશ ન 
આપશે. 

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા-યુ હતુ કે, આજની આ બેઠકમાં ભૂતકાળમાં યો?યેલ કાય Yમોનું રીપોટZગ લેવામા ં
આ-યુ હતુ અને આગામી સમયમાં યોજનાર કાય Yમોની 6પરેખા નMકી કરવામાં આવી હતી. આગામી સમયમાં ભાજપા 
[વારા સમS રા\યમાં વૃRારોપણના કાય Yમો યોજવામાં આવશે. સુજલામ સુફલામ જળસંચય અંતગ ત જે તળાવો ]ડા 
કરવામાં આ-યા છે અને અ9ય તળાવો તેમજ ડેમોમાં નવા નીર આવવા લા^યા છે 3યારે આપણી સ=ંકૃિત �માણે 
જળપજુનના કાય Yમો યોજવામા ંઆવશે. ઋતુ બદલાતા ફેલાનાર રોગો સામે લડવા માટ ે મેડીકલ કે`પોનું આયોજન 
આગામી સમયમા ંકરવામા ંઆવશે. રRાબંધનના તહેવારની ઉજવણીના કાય Yમો મિહલા મોરચાની બહેનો [વારા -યાપક 
=વ6પમાં યોજનાર છે. તે અંગેનું આયોજન પણ હાથ ધરવામાં આ-યુ છે. આમ, Nદવાળીના =નહેિમલન સુધીના અનેક 
કાય Yમોની સંરચના હાથ ધરવામાં આવી છે. 

�ી વાઘાણીએ �દેશ બેઠકમાં ઉપિ=થત સૌ હોaેદાર�ીઓને સbપાયેલ જવાબદારી યશ=વી રીતે િનભાવી 
આગામી તમામ કાય Yમોને સફળ બનાવવા માટે પNર�મની પરાકાcા સજ વાની અપીલ કરી હતી.  

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા-યુ હતુ કે, કbSેસની પNરિ=થિત એ ડામાડોળ થઇ ગઇ છે. કbSેસના નતેાઓ  
ઘરવાપસીના િનવેદનો કરે છે 3યારે અમારે તેમને કહેવુ ંછે કે, કbSેસનું ઘર જ તુટી ગયુ છે અને તે સાંધવાના �ય3નો કરી 
રCા છે તે પણ ફલીભુત થશે કે કેમ ? તે બાબતે પણ સંશય છે. કbSેસના કાય Yમમાં એક એપ લો9ચ કરવામાં આવી તે 
બાબતે �િતNYયા આપતાં �ી વાઘાણીએ જણા-યુ હતુ કે, આ એપના માQયમથી કbSેસનો કાય કર રા7ીય નેતૃ3વ સાથ ે
જોડાશે, એનો અથ  એ થાય છે કે, કbSેસના રા7ીય નેતૃ3વને ગુજરાત કbSેસના નેતૃ3વ પર ભરોસો નથી અને રાહુલ 
ગાંધીને પણ �દેશના નેતૃ3વ પર ભરોસો નથી. �?ન ેરાહુલ ગાંધી પર ભરોસો રCો નથી. �દેશ હંમેશા કે9: નેતૃ3વ સાથ ે
માQયમ બનતુ હોય છે પરંતુ �દેશ કbSેસનું નેતૃ3વ સાચી હકીકતોથી કે9:ીય નેતૃ3વને વાકેફ ન કરતંુ હોય તે બાબત =પc 
રીતે દેખાઇ આવ ેછે અને તેના કારણે જ કbSેસન ેગુજરાતની �?એ સતત છeઠી વખત હરાવી છે. 

�ી વાઘાણીએ કbSેસના ઘરવાપસીના િનવેદન અંગે જણા-યુ કે, ભાજપાના પૂવ  ધારાસfય કbSેસમા ંજોડાયા 
છે. તે પૂવV તેઓ આપ પાટPમાં જોડાયા હતા અન ેસ[ભાવના પાટP થકી લડીને હારી ચૂMયા છે. કbSેસની સાથ ેબેસીન ે
તેમણે ભૂતકાળમાં આંદોલન કયા  હતા. તે સમયે કbSેસ �દેશના એકપણ નતેા જોવા મgયા નહોતા. આમ, �દેશ 
કbSેસના નેતૃ3વને તેમના પર ભરોસો નથી. અંદરોઅંદર િવખવાદ અન ેઝગડાના કારણે કbSેસ મૃતપાય િ=થિતમાં આવી 
ગઇ છે.  

..૩.. 



 

..૩.. 
�ી વાઘાણીએ રાહુલ ગાંધીના ગુજરાત �વાસ અંગે જણા-યુ હતુ કે, �ી રાહુલ ગાંધી �વાસના નામે ગુજરાત 

આવી રCા છે પરંતુ \યારે પણ રાહુલ ગાંધીએ \યા ંપણ �વાસ કયT છે 3યારે કbSેસને હરાવીને ઇિતહાસ સજ યો છે. 
ગતિવધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં છeઠી વખત હરાવીને �ી રાહુલ ગાંધીએ કbSેસને સૌથી વધુ વખત હરાવવાનો ઇિતહાસ 
સજ યો છે અન ેફરી એક વખત રાહુલ ગાંધીનો આ ગુજરાત �વાસ કbSેસન ેહરાવવા માટેનો બની રહેવાનો છે. હમણા ં
જ મળેલ કbSેસની બેઠકમાં મીNડયા મારફતે એવુ ં?ણવા મgયુ છે કે, કbSેસને લોકસભાની ૧૨ થી ૧૫ બઠેકો પર 
ઉમેદવારો પણ જડતા ંનથી. ભાજપા સવેાકાયT થકી જનતા સુધી પહોચ ેછે અને ફરી એક વખત જનતાના આશીવા દ 
મેળવીને લોકસભાની ચૂંટણીમાં ૨૬માંથી ૨૬ બઠેકો �તશે તેવો આ3મિવGવાસ �ી વાઘાણીએ -યMત કયT હતો. 

�ી વાઘાણીએ કbSેસના શશી થ6રના િનવેદન સામે �3યાઘાત આપતા જણા-યુ હતુ કે, કbSેસ ભારતને તોડવા 
માટેનું ષkયં& રચી રહી છે. સૈિનકોનું મનોબળ ઘટે તે માટે અને ભારતને કોરી ખાનાર ભારતના િવરોધીઓનુ ંમનોબળ વધ ે
તેવા િનવેદનો કbSેસ આપી રહી છે. ભાજપા �તશે તો ભારત એ િહ9દુપાNક=તાન બની જશે આવા બાલીસ િનવેદન 
આપનારી કbSેસન ેદેશની જનતા જોઇ રહી છે. કbSેસ દેશ અન ેિહ9દુઓન ેબદનામ કરી  દેશવાસીઓનુ ંઅપમાન કરી 
રહી છે. ભાજપા ભાઇચારા, એખલાસ અન ે એકતાના વાતાવરણનુ ં સજ ન કરી રહી છે 3યારે કbSેસ આતંકવાદી 
પાNક=તાન જેવા હાલ ભારતના થશે એવી વાત કરી રહી છે. અAપસં5યકોની સમાનતા પર એલફલે િનવેદનો કરીન ે
દેશની સમરસતાન ે ડહોળવાના િનlફળ �યાસોનો જવાબ દેશની શાણી-સમજુ �? ૨૦૧૯ની ચૂટંણીઓમાં કbSેસન ે
જ6રથી આપશે તેવો િવGવાસ �ી વાઘાણીએ -યMત કયT હતો. રાહુલ ગાંધી અન ેકbSેસ - શશી થ6રના િનવેદન પર સવા 
સો કરોડ દેશવાસીઓની માફી માંગે તેવી માગંણી �ી વાઘાણીએ કરી હતી.  

�દેશ અQયR�ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા-યુ હતુ કે, આગામી ૧૧મી ઓગcના રોજ �દેશ કાયા લય           
�ી કમલમ્ ખાતે ભાજપા ગુજરાતની એક Nદવસીય �દેશ કારોબારીનુ ંઆયોજન કરવામાં આવલે છે.       (ડૉ. હષ દ પટેલ)    

�દેશ ક9વીનર,    મીડીયા િવભાગ  
 

 

 

 

 

 

 



 

�ેસનોટ-૦૨               તા.૧૨.૦૭.૨૦૧૮ 

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

જુનાગઢ અને જુનાગઢ અને જુનાગઢ અને જુનાગઢ અને વડોદરા મહાનગરની પટેા ચંૂટણીમા ંિવજય બદલ વડોદરા મહાનગરની પટેા ચંૂટણીમા ંિવજય બદલ વડોદરા મહાનગરની પટેા ચંૂટણીમા ંિવજય બદલ વડોદરા મહાનગરની પટેા ચંૂટણીમા ંિવજય બદલ આભાર માનીને કાય1કતા1ઓને અિભનંદન પાઠવતા આભાર માનીને કાય1કતા1ઓને અિભનંદન પાઠવતા આભાર માનીને કાય1કતા1ઓને અિભનંદન પાઠવતા આભાર માનીને કાય1કતા1ઓને અિભનંદન પાઠવતા 
મFુયમGંી�ી િવજયભાઇ :પાણીમFુયમGંી�ી િવજયભાઇ :પાણીમFુયમGંી�ી િવજયભાઇ :પાણીમFુયમGંી�ી િવજયભાઇ :પાણી    

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

િવHવનંુ સૌથી મોટા અને લાબંા જળસંચયિવHવનંુ સૌથી મોટા અને લાબંા જળસંચયિવHવનંુ સૌથી મોટા અને લાબંા જળસંચયિવHવનંુ સૌથી મોટા અને લાબંા જળસંચય    અિભયાનમા ંસહયોગ બદલ અિભયાનમા ંસહયોગ બદલ અિભયાનમા ંસહયોગ બદલ અિભયાનમા ંસહયોગ બદલ સૌનેસૌનેસૌનેસૌને    અિભનંદનઅિભનંદનઅિભનંદનઅિભનંદન    

––––    મFુયમGંી�ી મFુયમGંી�ી મFુયમGંી�ી મFુયમGંી�ી િવજયભાઇ :પાણીિવજયભાઇ :પાણીિવજયભાઇ :પાણીિવજયભાઇ :પાણી    
----------------------------------------------------------------    

આઝાદી પછીના ઇિતહાસમા ંસૌ �થમ વખત આઝાદી પછીના ઇિતહાસમા ંસૌ �થમ વખત આઝાદી પછીના ઇિતહાસમા ંસૌ �થમ વખત આઝાદી પછીના ઇિતહાસમા ંસૌ �થમ વખત ખેડતૂોખેડતૂોખેડતૂોખેડતૂો    માટેના એમમાટેના એમમાટેના એમમાટેના એમ....એસએસએસએસ....પીપીપીપી....ની ની ની ની ઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસક    યોજના બદલ વડા�ધાન�ી યોજના બદલ વડા�ધાન�ી યોજના બદલ વડા�ધાન�ી યોજના બદલ વડા�ધાન�ી 
નર�ેભાઇ મોદીને ખેડતૂપGુના લાખ લાખ અિભનર�ેભાઇ મોદીને ખેડતૂપGુના લાખ લાખ અિભનર�ેભાઇ મોદીને ખેડતૂપGુના લાખ લાખ અિભનર�ેભાઇ મોદીને ખેડતૂપGુના લાખ લાખ અિભનંદન નંદન નંદન નંદન ––––    �ી �ી �ી �ી પરષોMમ :પાલા<પરષોMમ :પાલા<પરષોMમ :પાલા<પરષોMમ :પાલા<    

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

૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ની ચંૂટણી ક67સેનીની ચંૂટણી ક67સેનીની ચંૂટણી ક67સેનીની ચંૂટણી ક67સેની    ‘‘‘‘‘‘‘‘દશે તોડોદશે તોડોદશે તોડોદશે તોડો’’’’’’’’    નીિતનીિતનીિતનીિત    સામ ેભાજપાનીસામ ેભાજપાનીસામ ેભાજપાનીસામ ેભાજપાની    ‘‘‘‘‘‘‘‘દશે જોડોદશે જોડોદશે જોડોદશે જોડો’’’’’’’’    નીિતનીિતનીિતનીિત    અને દશેને િવHવમાંઅને દશેને િવHવમાંઅને દશેને િવHવમાંઅને દશેને િવHવમાં    િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ----ગૌરવગૌરવગૌરવગૌરવના ના ના ના 
ઉQચ ઉQચ ઉQચ ઉQચ િશખર ેપહોચાડવા માટેની ચંૂટણી છે િશખર ેપહોચાડવા માટેની ચંૂટણી છે િશખર ેપહોચાડવા માટેની ચંૂટણી છે િશખર ેપહોચાડવા માટેની ચંૂટણી છે ––––    �ી �ી �ી �ી વીવીવીવી....સતીષ<સતીષ<સતીષ<સતીષ<    

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

મુ5યમં&ી�ી િવજયભાઇ 6પાણીએ �દેશ બઠેકમાં જુનાગઢ અને વડોદરા મહાનગરની પટેાચૂંટણીમાં િવજય 
બદલ જનતાનો આભાર મા9યો હતો અન ેકાય કતા ઓને અિભનંદન પાઠ-યા હતા.  

મુ5યમં&ી�ી િવજયભાઇ 6પાણીએ જણા-યુ હતુ કે, કbSેસ તુટી રહી છે અને રણીધણી વગરની છે. કે9: અને 
રા\ય સરકારની �?લRી કામગીરીને જનતાને =વીકારીને મહોર મારી છે. વડા�ધાન�ી નરે9:ભાઇ મોદીના નેતૃ3વવાળી 
કે9: સરકાર [વારા ખેડૂતિહતનો એમ.એસ.પી. બાબતે ઐિતહાિસક િનણ ય હોય કે રા\ય સરકારનો =કાય યોજનાનો 
બચત સાથ ેકમાણીનો ખડૂેતિહતનો િનણ ય હોય આ બંને ઐિતહાિસક િનણ યો ખેડૂતને ખૂબજ ઉપયોગી િનવડશે. ખેડૂત 
ખેતરમાં મા& પાક જ નહી પણ એ જ જમીન પર વીજળી પણ ઉ3પ9ન કરી શકશે. 

મુ5યમં&ી�ી િવજયભાઇ 6પાણીએ જણા-યુ હતુ કે, રા\ય સરકારનો �દેશ કRાનો વૃRારોપણ વનમહો3સવ 
૨૭મી જુલાઇના રોજ અને �Aલા કRાનો ૨૯મી જુલાઇના રોજ યો?શે.િવGવના સૌથી મોટા અને લાંબા સફળ 
જળસંચય અિભયાનમા ં સહયોગ બદલ સૌનો આભાર મા9યો હતો અન ે અિભનંદન પાઠ-યા હતા. ભારત િવGવમા ં
અથ તં&ની :િcએ rા9સથી પણ આગળ નીકળી ગયુ છે તેનો ઉAલેખ કરતા િવરોધીઓ સામે �3યાધાત આપતા 
મુ5યમં&ી�ી િવજયભાઇ 6પાણીએ જણા-યુ હતુ કે, ૨૦૧૯ની ચૂંટણીઓમાં િવરોધીઓને લપડાક આપી સૌના સાથ 
સૌના િવકાસના મં& સાથ ેવધુ પNર�મ કરી ૨૬માથંી ૨૬ બઠેકો �તાડવાની અપીલ કરી હતી. 

..૨.. 



 

..૨.. 
રા7ીય ઉપાQયR અને કે9:ીય મં&ી�ી 6પાલા�એ એમએસપી યોજનાની િવ=તૃત માિહતી �દેશ બઠેકમાં આપી 

હતી. આઝાદી પછીના ઇિતહાસમા ં દેશમાં �થમવાર ખેડૂતલRી ઐિતહાિસક એમએસપી યોજના માટે વડા�ધાન�ી 
નરે9:ભાઇ મોદીન ેએક ખડૂેતપુ& તરીકે લાખ લાખ અિભનંદન પાઠ-યા હતા. 

�ી 6પાલા�એ વધુમા ંજણા-યુ હતુ કે, સોઇલ હેAથ કાડ , િનમ કોટડે યુNરયા અને િવિવધ NકસાનલRી યોજઓ 
[વારા ઓછી પડતર આવ ેઅને એમએસપી [વારા દેશના તાતને ઉ3પાદન લાગત કરતા ડોઢથી બે ગs વળતર મળે. 
આવી ઐિતહાિસક યોજનાને નીચે સુધી પહોચાડવાની અપીલ ઉપિ=થત સૌ હોaદેાર�ીઓને 6પાલા�એ કરી હતી.  

રા7ીય સહસંગઠન મહામં&ી�ી વી. સતીષ�એ �દેશ બેઠકન ેસબંોધતા જણા-યુ હતુ કે, ૧૯૫૧થી કાય કતા ઓની 
તપ=યા, બલીદાન અને વચૈાNરક અિધtાન સાથે ભાજપા આજે આ િ=થિતએ પહોuયંુ છે. કbSેસ સમાજો વuચે vમ 
ફેલાવી અન ે અપ�ચાર કરીને wાિતવાદ-કોમવાદ થકી દેશને તોડવાના �ય3નો કરે છે. \યારે ભાજપા રા7વાદ અન ે
િવકાસવાદ સાથે સૌના સાથ સૌના િવકાસ મં&ીન ેચNરતાથ  કરી દેશન ેજોડવાનો �ય3ન કરે છે. આવનારી ૨૦૧૯ની 
ચૂંટણી કbSેસની ‘‘દેશ તોડો’’ નીિત સામે ભાજપાની ‘‘દેશ જોડો’’ નીિત અને દેશને િવGવમાં િવકાસ-ગૌરવના ઉuચ 
િશખરે પહોચાડવા માટનેી ચૂંટણી છે. તમામ કાય કતા ઓ સbપલે જવાબદારી િનtા અને પNર�મથી િનભાવે તેવી અપીલ 
�ી વી.સતીષ�એ કરી હતી.     (ડૉ. હષ દ પટેલ)    

�દેશ ક9વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


