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

�દશે મહામં
ી�ી કે�દશે મહામં
ી�ી કે�દશે મહામં
ી�ી કે�દશે મહામં
ી�ી કે....સીસીસીસી....પટેલ તથા રા�યસભાના સાંસદ�ી શભંુનાથ� ટંુડીયાની ઉપિ�થિતમા ંપટેલ તથા રા�યસભાના સાંસદ�ી શભંુનાથ� ટંુડીયાની ઉપિ�થિતમા ંપટેલ તથા રા�યસભાના સાંસદ�ી શભંુનાથ� ટંુડીયાની ઉપિ�થિતમા ંપટેલ તથા રા�યસભાના સાંસદ�ી શભંુનાથ� ટંુડીયાની ઉપિ�થિતમા ં
બનાસકાઠંા �"લાના બનાસકાઠંા �"લાના બનાસકાઠંા �"લાના બનાસકાઠંા �"લાના ૮૦ ૮૦ ૮૦ ૮૦ જેટલા ક&'ેસી જેટલા ક&'ેસી જેટલા ક&'ેસી જેટલા ક&'ેસી આગવેાનો ભાજપામા ંજોડાયાઆગવેાનો ભાજપામા ંજોડાયાઆગવેાનો ભાજપામા ંજોડાયાઆગવેાનો ભાજપામા ંજોડાયા    

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

ભાજપાની રા,વાદી અને િવકાસવાદી િવચારધારાથી �રેાઇને બનાસકાઠંા �"લા પંચાયતના સ1ય�ી ભાજપાની રા,વાદી અને િવકાસવાદી િવચારધારાથી �રેાઇને બનાસકાઠંા �"લા પંચાયતના સ1ય�ી ભાજપાની રા,વાદી અને િવકાસવાદી િવચારધારાથી �રેાઇને બનાસકાઠંા �"લા પંચાયતના સ1ય�ી ભાજપાની રા,વાદી અને િવકાસવાદી િવચારધારાથી �રેાઇને બનાસકાઠંા �"લા પંચાયતના સ1ય�ી 
બાલકૃ3ણ �રાલાબાલકૃ3ણ �રાલાબાલકૃ3ણ �રાલાબાલકૃ3ણ �રાલા, , , , બનાસકાઠંા ક&'સે સિમિતના મહામં
ી�ી હરેશભાઇ 6યાસ તમેજ ઉપ�મુખ�ી બનાસકાઠંા ક&'સે સિમિતના મહામં
ી�ી હરેશભાઇ 6યાસ તમેજ ઉપ�મુખ�ી બનાસકાઠંા ક&'સે સિમિતના મહામં
ી�ી હરેશભાઇ 6યાસ તમેજ ઉપ�મુખ�ી બનાસકાઠંા ક&'સે સિમિતના મહામં
ી�ી હરેશભાઇ 6યાસ તમેજ ઉપ�મુખ�ી 

�િવણભાઇ એમ�િવણભાઇ એમ�િવણભાઇ એમ�િવણભાઇ એમ....પટેલ સિહતના આગવેાનોએ પટેલ સિહતના આગવેાનોએ પટેલ સિહતના આગવેાનોએ પટેલ સિહતના આગવેાનોએ ભાજપાનો ખસે ધારણ કય9ભાજપાનો ખસે ધારણ કય9ભાજપાનો ખસે ધારણ કય9ભાજપાનો ખસે ધારણ કય9    
----------------------------------------------------------------    

�દેશ ભાજપા મી�ડયા સેલની અખબાર યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ �દેશ કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’ 
ખાતે �દેશ મહામં!ી"ી કે.સી.પટેલ, રા%યસભાના સાંસદ અને ભાજપા અનુસૂિચત *િત મોરચાના �દશે 
અ+ય,"ી શંભુનાથ. ટુડંીયાની ઉપિ0થિતમાં ક12ેસના અ2ણી અને બનાસકાંઠા .4લા પંચાયતના સ5ય"ી 
બાલકૃ7ણભાઇ .રાલા તથા બનાસકાંઠા ક12ેસ સિમિતના મહામં!ી"ી હરેશભાઇ 9યાસ તેમજ ઉપ�મુખ"ી 
�િવણભાઇ એમ.પટેલ, "ી નારાયણ;સહ ડાભી, "ી વીરા. ઠાકોર, "ી મહોબત;સહ રાજપુત, "ી કેસરભાઇ 
પટેલ સિહત બનાસકાંઠા .4લાના ૮૦ જેટલા ક12ેસી આગેવાનોએ ખેસ પહેરી િવિધવત્ રીતે ભાજપામાં �વેશ 
કયA હતો.   

ક12ેસના પૂવ� આગેવાન અને બનાસકાંઠા .4લા પંચાયતના સ5ય"ી બાલકૃ7ણ .રાલાએ આ �સંગે 
જણા9યુ હતુ કે, અમે બધા છે4લા ઘણા સમયથી ક12ેસી નેતાઓના આંત�રક જુથવાદ અને ઝગડાઓથી કંટાળી 
ગયા હતા. અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતા ક12ેસમાં કાય�કરોનંુ કોઇ સાભંળતું નથી. ક12ેસના નેતાઓ �*કીય 
કે સેવાકીય કામો કરવાને બદલે આંત�રક ખFચતાણ અને હંુસાતુંસીમાં જ 9ય0ત રહે છે. Gયારે �ધાનમં!ી"ી 
નરેHIભાઇ મોદી અને ભાજપાના રાJીય અ+ય,"ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃGવમાં દેશ બહુ ઝડપથી બદલાઇ 
રKો છે અને િવકાસની નવી Lચાઇઓ સર કરી રKો છે. તેજ રીતે ગુજરાતમાં પણ મુMયમં!ી"ી િવજયભાઇ 
Nપાણી અને નાયબ મુMયમં!ી"ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃGવમાં ગુજરાત તેજ ગતીથી આગળ વધી રKું છે. 
ભાજપાની રાJવાદી અને િવકાસવાદી િવચારધારાથી �ેરાઇને આજે અમે સૌ ક12ેસી કાય�કરો સહષ� રીત ે
ભાજપામાં જોડાઇ રKા છીએ. 

આ �સંગે બનાસકાંઠા .4લા ભાજપાના �ભારી"ી દુ7યતંભાઇ પંQયા, બનાસકાંઠા .4લા ભાજપા 
�મુખ"ી કેશા. ચૌહાણ તથા બનાસકાંઠા .4લા ભાજપા મહામં!ી"ી અમૃતભાઇ દવે સિહત ભાજપાના 
અ2ણી"ીઓ ઉપિ0થત રKા હતા.   

    

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

 



 

�ેસનોટ-૦૩                       તા. ૧૪.૦૮.૨૦૧૮ 

 

ગો� વૃિ�ધગો� વૃિ�ધગો� વૃિ�ધગો� વૃિ�ધ,,,,    સામાક વૃિ�ધસામાક વૃિ�ધસામાક વૃિ�ધસામાક વૃિ�ધ,,,,    ભૌગોિલક વૃિ�ધભૌગોિલક વૃિ�ધભૌગોિલક વૃિ�ધભૌગોિલક વૃિ�ધ,,,,    વગ� વૃિ�ધ અને યવુા વૃિ�ધવગ� વૃિ�ધ અને યવુા વૃિ�ધવગ� વૃિ�ધ અને યવુા વૃિ�ધવગ� વૃિ�ધ અને યવુા વૃિ�ધ    

આ આ આ આ ““““પંચામતૃપંચામતૃપંચામતૃપંચામતૃ” ” ” ” �વારા �વારા �વારા �વારા ભાજપભાજપભાજપભાજપ    સગંઠનસગંઠનસગંઠનસગંઠનન ેવધ ુસવ��પશ� અન ેસવ��યાપી ન ેવધ ુસવ��પશ� અન ેસવ��યાપી ન ેવધ ુસવ��પશ� અન ેસવ��યાપી ન ેવધ ુસવ��પશ� અન ેસવ��યાપી બનાવાશેબનાવાશેબનાવાશેબનાવાશે. . . . ––––    ભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયા    
--------------------------------------------------------    

તાતાતાતા....15 15 15 15 થી થી થી થી 21 21 21 21 ઓગ( સધુી ઓગ( સધુી ઓગ( સધુી ઓગ( સધુી ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના 41 41 41 41 િજ+લામા ંઅન ેિજ+લામા ંઅન ેિજ+લામા ંઅન ેિજ+લામા ંઅન ે28282828,,,,639 639 639 639 જેટલા શિ2ત ક4ે5 પર ભારતીય જનતા પાટ�ના જેટલા શિ2ત ક4ે5 પર ભારતીય જનતા પાટ�ના જેટલા શિ2ત ક4ે5 પર ભારતીય જનતા પાટ�ના જેટલા શિ2ત ક4ે5 પર ભારતીય જનતા પાટ�ના 
કાય�કતા�ઓ �વારા સદ�યતા અિભયાન વિૃ�ધ હાથ ધરવામા ંઆવશેકાય�કતા�ઓ �વારા સદ�યતા અિભયાન વિૃ�ધ હાથ ધરવામા ંઆવશેકાય�કતા�ઓ �વારા સદ�યતા અિભયાન વિૃ�ધ હાથ ધરવામા ંઆવશેકાય�કતા�ઓ �વારા સદ�યતા અિભયાન વિૃ�ધ હાથ ધરવામા ંઆવશે....––––    ભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયા    

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

ક89સેના :ભારી ક89સેના :ભારી ક89સેના :ભારી ક89સેના :ભારી ““““પં;બ અન ેકણા�ટકમા ંક89સેનુ ંશાસન છે >યા ંક89સે િવધાનસભા ભંગ કરીન ેફરીથી >યા ંચૂટંણી લાવવા પં;બ અન ેકણા�ટકમા ંક89સેનુ ંશાસન છે >યા ંક89સે િવધાનસભા ભંગ કરીન ેફરીથી >યા ંચૂટંણી લાવવા પં;બ અન ેકણા�ટકમા ંક89સેનુ ંશાસન છે >યા ંક89સે િવધાનસભા ભંગ કરીન ેફરીથી >યા ંચૂટંણી લાવવા પં;બ અન ેકણા�ટકમા ંક89સેનુ ંશાસન છે >યા ંક89સે િવધાનસભા ભંગ કરીન ેફરીથી >યા ંચૂટંણી લાવવા 
ઈBછે છે તનેો તઓે ઈBછે છે તનેો તઓે ઈBછે છે તનેો તઓે ઈBછે છે તનેો તઓે 10 10 10 10 જનપથપર જનપથપર જનપથપર જનપથપર પૂછીન ેજવાબ આપેપૂછીન ેજવાબ આપેપૂછીન ેજવાબ આપેપૂછીન ેજવાબ આપે. . . . ––––    ભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયા    

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

નમ�દા િવરોધી નમ�દા િવરોધી નમ�દા િવરોધી નમ�દા િવરોધી ક89સેના ંરાEવ સાતવ હવેક89સેના ંરાEવ સાતવ હવેક89સેના ંરાEવ સાતવ હવેક89સેના ંરાEવ સાતવ હવે    Fકસાનના સદંભ�માંFકસાનના સદંભ�માંFકસાનના સદંભ�માંFકસાનના સદંભ�માં    
ગજુરાતમા ંઆવીન ેકઈંપણ ગજુરાતમા ંઆવીન ેકઈંપણ ગજુરાતમા ંઆવીન ેકઈંપણ ગજુરાતમા ંઆવીન ેકઈંપણ બોલ ેતો ગજુરાતની જનતાન ેહા�યા�પદ અન ેનાGયા>મક લાગ ેછેબોલ ેતો ગજુરાતની જનતાન ેહા�યા�પદ અન ેનાGયા>મક લાગ ેછેબોલ ેતો ગજુરાતની જનતાન ેહા�યા�પદ અન ેનાGયા>મક લાગ ેછેબોલ ેતો ગજુરાતની જનતાન ેહા�યા�પદ અન ેનાGયા>મક લાગ ેછે....––––    ભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયા    

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

મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણીની ભાજપ સરકારે મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણીની ભાજપ સરકારે મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણીની ભાજપ સરકારે મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણીની ભાજપ સરકારે મગફળી મામલેમગફળી મામલેમગફળી મામલેમગફળી મામલે    
પ�પાત કે પવૂ� હ વગર દોિષતપ�પાત કે પવૂ� હ વગર દોિષતપ�પાત કે પવૂ� હ વગર દોિષતપ�પાત કે પવૂ� હ વગર દોિષત    સામ ેસામ ેસામ ેસામ ેકડકમા ંકડક કાય�વાહી કરી રહી છેકડકમા ંકડક કાય�વાહી કરી રહી છેકડકમા ંકડક કાય�વાહી કરી રહી છેકડકમા ંકડક કાય�વાહી કરી રહી છે....    

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

કિૃષમIંીJી આરકિૃષમIંીJી આરકિૃષમIંીJી આરકિૃષમIંીJી આર....સીસીસીસી....ફળદૂએ �પ(તાપૂવ�ક અન ેવારવંાર િવગતો િમડીયા �વારા આપી છેફળદૂએ �પ(તાપૂવ�ક અન ેવારવંાર િવગતો િમડીયા �વારા આપી છેફળદૂએ �પ(તાપૂવ�ક અન ેવારવંાર િવગતો િમડીયા �વારા આપી છેફળદૂએ �પ(તાપૂવ�ક અન ેવારવંાર િવગતો િમડીયા �વારા આપી છે....    
પરતં ુકો9સેના ંપગ નીચ ેરલેો આવવાથી ત ેપરતં ુકો9સેના ંપગ નીચ ેરલેો આવવાથી ત ેપરતં ુકો9સેના ંપગ નીચ ેરલેો આવવાથી ત ેપરતં ુકો9સેના ંપગ નીચ ેરલેો આવવાથી ત ેભાજપ ઉપર ભાજપ ઉપર ભાજપ ઉપર ભાજપ ઉપર જૂNઠા ંઆOેપો કરી રહી છેજૂNઠા ંઆOેપો કરી રહી છેજૂNઠા ંઆOેપો કરી રહી છેજૂNઠા ંઆOેપો કરી રહી છે....    

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

ભાજપ �દેશ �વકતા�ી ભરત પંડયાએ જણા યંુ હતું કે, �ધાનમ%ંી�ી નરે&'ભાઈ મોદી અને રા*ીય અ+ય,�ી 
અિમતભાઈ શાહની આગેવાનીમાં ભાજપ સંગઠનનો  યાપ અને જનાધાર વ+યો છે. જનતા જનાદ2નના આશીવા2દથી ક&ે' 
સરકારમાં અને 20 રા6યોમાં ભાજપની સ7ા છે. ભાજપ 11 કરોડ સદ9યો સાથનેી િવ:વની 1 (એક) નંબરની પાટ> બની  
છે. ભાજપ સંગઠન પરંપરા મુજબ દર 3 વષA સદ9યતા વૃિCધ અિભયાન કરવામાં આવે છે. આ વષA 15 ઓગFથી 21 ઓગF 
દરિમયાન “પંચામૃત” િવચારથી ગુજરાત ભાજપ Cવારા સદ9યતા વિૃCધ અિભયાન કરશે. પંચામૃત એટલે ગો%, સામાKક, 
ભૌગોિલક, વગ2 અને યુવા વૃિCધ Cવારા લોકોને ભાજપમાં જોડીને સંગઠનને વધુ સવ2 યાપી અને સવ29પશ> બનાવવાનો 
�યાસ કરશે. પંચામૃતમાં (1) ગોI વિૃ�ધગોI વિૃ�ધગોI વિૃ�ધગોI વિૃ�ધ એટલે જે લોકો દેશભિMત અને િવકાસની રાજનીિતમાં માને તે લોકોને ભાજપમા ં
જોડવા. (2) સામાEક વિૃ�ધસામાEક વિૃ�ધસામાEક વિૃ�ધસામાEક વિૃ�ધ એટલે દરેક Nાિત અને સમાજમાંથી લોકોને જોડીને સામાEક વિૃ�ધસામાEક વિૃ�ધસામાEક વિૃ�ધસામાEક વિૃ�ધ કરવી. (3)    ભૌગોિલકભૌગોિલકભૌગોિલકભૌગોિલક    
વિૃ�ધવિૃ�ધવિૃ�ધવિૃ�ધ એટલે ભાજપને જે બુથમાં ઓછા મતો મOયાં છે તેવાં બુથમાં જઈને િવશષે �યPન Cવારા લોકોને ભાજપમાં જોડવાં. 
(4) વગ�વિૃ�ધવગ�વિૃ�ધવગ�વિૃ�ધવગ�વિૃ�ધ એટલે િશ,ક, વRકલ, વેપારી, ડૉકટર, ખેડૂત, દૂકાનદાર, કામદાર તેમ અનેક �કારના  યવસાયીક વગVને જોડવાં. 
(5) યુવાયુવાયુવાયુવા    વિૃ�ધવિૃ�ધવિૃ�ધવિૃ�ધનવા યુવા મતદારોમાં યુવક અને યુવતીઓને ભાજપમાં સમાવેશ કરવો. આમ,““““પંચામતૃપંચામતૃપંચામતૃપંચામતૃ”””” િવચાર યોજનાથી 
ભાજપને વધુ સવ2 યાપી અને સવ29પશ> બનાવવાનો �યાસ થશે.   આ કાય2Wમમાં ગુજરાતના 41 િજXલામાં અને 28,639  

..૨.. 



 

..૨.. 
જેટલા શિMત કે&' પર ભાજપના �દેશના અ\ણીઓ, મં%ી�ી, સંસદસ]ય�ી, ધારાસ]ય�ીઓ વગેરે Cવારા સદ9યતા 
અિભયાન વૃિCધ હાથ ધરવામાં આવશે.  

�ી પંડયાએ વધુમાં જણા યંુ હતું કે, તાતાતાતા....15151515મીમીમીમી    ઓગઓગઓગઓગ(ે((ેે(ે    :દેશના અQયO:દેશના અQયO:દેશના અQયO:દેશના અQયOJીJીJીJી    Eતભુાઈ વાઘાણી ભાવનગર ખાતેEતભુાઈ વાઘાણી ભાવનગર ખાતેEતભુાઈ વાઘાણી ભાવનગર ખાતેEતભુાઈ વાઘાણી ભાવનગર ખાતે,,,,રાTીય રાTીય રાTીય રાTીય 
ઉપાQયO અન ે ક4ે5ીય મIંી પરષોUમઉપાQયO અન ે ક4ે5ીય મIંી પરષોUમઉપાQયO અન ે ક4ે5ીય મIંી પરષોUમઉપાQયO અન ે ક4ે5ીય મIંી પરષોUમભાઈભાઈભાઈભાઈ    Vપાલા અમરલેી ખાતેVપાલા અમરલેી ખાતેVપાલા અમરલેી ખાતેVપાલા અમરલેી ખાતે,,,,    સગંઠન મહામIંીJી સગંઠન મહામIંીJી સગંઠન મહામIંીJી સગંઠન મહામIંીJી ભીખુભાઈ દલસાણીયાગાધંીનગર ભીખુભાઈ દલસાણીયાગાધંીનગર ભીખુભાઈ દલસાણીયાગાધંીનગર ભીખુભાઈ દલસાણીયાગાધંીનગર 
ખાતેખાતેખાતેખાતે,,,,    :દેશ મહામIંીJી :દેશ મહામIંીJી :દેશ મહામIંીJી :દેશ મહામIંીJી ભરતWસહ પરમારભરતWસહ પરમારભરતWસહ પરમારભરતWસહ પરમાર    સરુત ખાતેસરુત ખાતેસરુત ખાતેસરુત ખાતે,,,,:દેશ મહામIંી કે:દેશ મહામIંી કે:દેશ મહામIંી કે:દેશ મહામIંી કે....સી પટલેસી પટલેસી પટલેસી પટલે    બનાસકાઠંા ખાતેબનાસકાઠંા ખાતેબનાસકાઠંા ખાતેબનાસકાઠંા ખાતે,,,,રાXયસભાના સYયJીરાXયસભાના સYયJીરાXયસભાના સYયJીરાXયસભાના સYયJી    
શભુંનાથE ટૂFંડયા બોટાદ ખાતેશભુંનાથE ટૂFંડયા બોટાદ ખાતેશભુંનાથE ટૂFંડયા બોટાદ ખાતેશભુંનાથE ટૂFંડયા બોટાદ ખાતે આમ,અલગ અલગ �દેશના આગેવાનોને જે તે િજXલામાં મૂકીને �ાથિમક સદ9યતા વૃિCધની 
શ^આત કરવામાં આવશે. આ અિભયાન દર_યાન 1818181800 00 00 00 266 1001 266 1001 266 1001 266 1001 ફોન નંબર ઉપર િમ9કોલ Cવારા અિભયાનનો આરંભ 
થશે.  

કb\ેસના �ભારી�ી રાKવ સાPવે કરેલ િનવેદન સામ ેતીc �િતRWયા આપતાં Jી ભરત પંડયાએ જણા�યંુ હતુ ં કેJી ભરત પંડયાએ જણા�યંુ હતુ ં કેJી ભરત પંડયાએ જણા�યંુ હતુ ં કેJી ભરત પંડયાએ જણા�યંુ હતુ ં કે,,,, 
જનતાના આશીવા2દ,જન સમથ2ન અને જનમતથી સતત છdઠી વાર ગુજરાતમાં ભાજપે સ7ાના સવેા-સૂ%ો સંભાOયા છે, 
અને ગુજરાતની જનતાએ કb\ેસને સતત છdઠી વાર સ7ા મોહનો સતત છdઠી વાર ભંગ કયV છે,Pયારે �દેશ કb\ેસના 
�ભારી�ી રાKવે ગુજરાત િવધાનસભા ભંગ અંગે �:ન ઉઠા યો છે તેને માટે મારે એટલું જ કહેવાનંુ ક,ે““““પં;બ અન ેપં;બ અન ેપં;બ અન ેપં;બ અન ે
કણા�ટકમા ંક89સેનુ ંશાસન છે >યા ંક89સે િવધાનસભા ભંગ કરીન ેફરીથી >યા ંચૂટંણી લાવવા ઈBછે છે તનેો જવાબ તઓે કણા�ટકમા ંક89સેનુ ંશાસન છે >યા ંક89સે િવધાનસભા ભંગ કરીન ેફરીથી >યા ંચૂટંણી લાવવા ઈBછે છે તનેો જવાબ તઓે કણા�ટકમા ંક89સેનુ ંશાસન છે >યા ંક89સે િવધાનસભા ભંગ કરીન ેફરીથી >યા ંચૂટંણી લાવવા ઈBછે છે તનેો જવાબ તઓે કણા�ટકમા ંક89સેનુ ંશાસન છે >યા ંક89સે િવધાનસભા ભંગ કરીન ેફરીથી >યા ંચૂટંણી લાવવા ઈBછે છે તનેો જવાબ તઓે 10 10 10 10 
જનપથપર જનપથપર જનપથપર જનપથપર પૂછી ન ે અમન ે આપે એના પછી ગજુરાત િવધાનસભા અગંનેો અમ ે જવાબ આપીપૂછી ન ે અમન ે આપે એના પછી ગજુરાત િવધાનસભા અગંનેો અમ ે જવાબ આપીપૂછી ન ે અમન ે આપે એના પછી ગજુરાત િવધાનસભા અગંનેો અમ ે જવાબ આપીપૂછી ન ે અમન ે આપે એના પછી ગજુરાત િવધાનસભા અગંનેો અમ ે જવાબ આપીશુંશુશંુંશું””””. . . . કb\ેસ હંમેશા 
ગુજરાત,ગુજરાતના નેતૃPવ િવરોધી રહી છે. જે લોકો નમ2દા િવરોધી છે,ગુજરાતના િવરોધીઓને હંમશેા ખુXલું સમથ2ન આeયંુ 
છે તેમને ગજુરાતના �ભારી બનાવીને કb\ેસ ગજુરાત મોકલે છે. જે નમ2દા િવરોધી છે,તે Rકસાન િવરોધી અને ગજુરાત 
િવરોધી છે તેઓ હવે Rકસાનના સંદભ2માં ગુજરાતમા ં આવીને કંઈપણ બોલે તો ગુજરાતની જનતાને હા9યા9પદ અને 
નાfયાPમક લાગે છે. 

મુgયમ%ંી �ી િવજયભાઈ ^પાણીની ભાજપ સરકારમગફળીમાં દોિષત સામે કડક પગલા લઈ રહી છે. ભાજપ 
સરકારના એકશનને કb\ેસ આ,પેમાં ક&વટ2 કરવા માટેનો એક િનરથ2ક �યાસ કરે છે. કb\ેસને �:નો ઉકેલવામાં રસ નથી તેથી 
મા% િવવાદો ઊભા કરી રહી છે. કૃિષમ%ંી�ી આર.સી.ફળદૂએ વારંવાર 9પFતા અને જે તે કાય2વાહીની િવગતો િમડીયા સમ, 
આપી છે,પ,પાત કે પૂવ2\હ વગર ભાજપ સરકાર jFાચાર સામે એMશન લઈ રહી છે,૨૯ થી વધુ લોકો પકડાયા છે તેમની 
સામે કડકમાં કડક કાય2વાહી ચાલુ કરી છે.પરંતુ 6યારે ભાજપએ jFાચાર સામે એMશન લીધા છે Pયારે Pયારે કb\ેસના પગ 
નીચે રેલો આવવાને કારણે કb\ેસ હતાશામાં બેબાકળી બનીને ભાજપ ઉપર જૂdઠા આ,ેપ કરે છે. તેમ �ી પંડયાએ અંતમા ં
જણા યંુ હતું. 

    

 (ડૉ. હષ2દ પટેલ)    
�દેશ ક&વીનર,    મીડીયા િવભાગ    

 

 


