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

�દશે ભાજપ 
વારા કેરળ પરૂ રાહતમાં અનાજ�દશે ભાજપ 
વારા કેરળ પરૂ રાહતમાં અનાજ�દશે ભાજપ 
વારા કેરળ પરૂ રાહતમાં અનાજ�દશે ભાજપ 
વારા કેરળ પરૂ રાહતમાં અનાજ, , , , કપડા અને �વનજ��રયાતની ચીજવ�તુઓ મોકલાવાઇકપડા અને �વનજ��રયાતની ચીજવ�તુઓ મોકલાવાઇકપડા અને �વનજ��રયાતની ચીજવ�તુઓ મોકલાવાઇકપડા અને �વનજ��રયાતની ચીજવ�તુઓ મોકલાવાઇ    

૬૩૬૩૬૩૬૩,,,,૧૮૨ ૧૮૨ ૧૮૨ ૧૮૨ �કલો અનાજ તથા �કલો અનાજ તથા �કલો અનાજ તથા �કલો અનાજ તથા ૩૨૩૨૩૨૩૨,,,,૩૧૮ ૩૧૮ ૩૧૮ ૩૧૮ નંગ કપડા અને િવિવધ નંગ કપડા અને િવિવધ નંગ કપડા અને િવિવધ નંગ કપડા અને િવિવધ સામ.ી એકઠી કરાઇસામ.ી એકઠી કરાઇસામ.ી એકઠી કરાઇસામ.ી એકઠી કરાઇ....    
------------------ 

 �દેશ મી�ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે દિ�ણ ભારતના કેરળ રા�યમાં આવેલા િવનાશક પૂરથી 
અસર પામેલા અસર!"તો માટે �દેશ ભાજપા તરફથી દરેક િજ&લા/મહાનગર ખાતે પૂરરાહત સામ!ી 
એકઠી કરવામાં આવી હતી. અ.યાર સુધીમાં ચોખા, ઘ4, ચણા, દાળ જેવા ધા5ય અનાજ લગભગ 
૬૩,૧૮૨ �કલો!ામ તથા સાડી, ધોતી, ચાદર, ટુવાલ જેવા કપડા અને ;વન જ<�રયાત ચીજવ"તુઓના 
૩૨,૩૧૮ નંગ એકઠા કરવામાં આ>યાં છે.  
 સુરત શહેર અને ક?છ િજ&લામાંથી રાહત સામ!ીની કીટ કેરળ રવાના કરવામાં આવી છે. �યારે 
અ5ય િજ&લા-મહાનગરો ખાતે એકઠી થયેલી રાહત સામ!ી આગામી �દવસોમાં મોકલવામાં આવશે.  
 દિ�ણ ઝોનમાં ૭૨૦૦ �કલો અનાજ અને ૮,૦૦૦ નંગ કપડા, ઉDર ઝોનમાં ૪૩,૨૬૦ �કલો 
અનાજ અને ૯,૯૬૨ નંગ કપડા, સૌરાH ઝોન ૧૨,૭૨૫ �કલો અનાજ અને ૧૧,૦૫૬ નંગ કપડા તથા 
મJયઝોનના િજ&લાઓમાં ૩૩૦૦ નંગ કપડા એકઠા કરવામાં આ>યાં છે.  

 (ડૉ. હષNદ પટેલ)    
�દેશ ક5વીનર,    મીડીયા િવભાગ    
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ક��સે આંદોલનકારી સાથે બવેડી રમત રમે છેક��સે આંદોલનકારી સાથે બવેડી રમત રમે છેક��સે આંદોલનકારી સાથે બવેડી રમત રમે છેક��સે આંદોલનકારી સાથે બવેડી રમત રમે છે....    
ક��સેના બદઈરાદાન ેઉપવાસ કરનારા ઓળખી લેક��સેના બદઈરાદાન ેઉપવાસ કરનારા ઓળખી લેક��સેના બદઈરાદાન ેઉપવાસ કરનારા ઓળખી લેક��સેના બદઈરાદાન ેઉપવાસ કરનારા ઓળખી લે....    

ક��સેન ેઉકેલમાં નહ� મા  િવવાદક��સેન ેઉકેલમાં નહ� મા  િવવાદક��સેન ેઉકેલમાં નહ� મા  િવવાદક��સેન ેઉકેલમાં નહ� મા  િવવાદ,,,,    વેરઝેરવેરઝેરવેરઝેરવેરઝેર,,,,    વગ%િવ�હમાં રસ છેવગ%િવ�હમાં રસ છેવગ%િવ�હમાં રસ છેવગ%િવ�હમાં રસ છે....    
------------------ 

નમ%દાિવરોધી ક��સેના 'ી રા(વ સાતવનમ%દાિવરોધી ક��સેના 'ી રા(વ સાતવનમ%દાિવરોધી ક��સેના 'ી રા(વ સાતવનમ%દાિવરોધી ક��સેના 'ી રા(વ સાતવ    ગજુરાતના નતૃે,વન ેબદનામ કરવા માટે જૂ/ઠાં આ1ેપો કરી ર2ાં છેગજુરાતના નતૃે,વન ેબદનામ કરવા માટે જૂ/ઠાં આ1ેપો કરી ર2ાં છેગજુરાતના નતૃે,વન ેબદનામ કરવા માટે જૂ/ઠાં આ1ેપો કરી ર2ાં છેગજુરાતના નતૃે,વન ેબદનામ કરવા માટે જૂ/ઠાં આ1ેપો કરી ર2ાં છે....    
------------------ 

ગજુરાતનાં પનોતા પ ુ અન ે4ધાનમં ી'ી નરે56ભાઈ મોદીની 4માિણકગજુરાતનાં પનોતા પ ુ અન ે4ધાનમં ી'ી નરે56ભાઈ મોદીની 4માિણકગજુરાતનાં પનોતા પ ુ અન ે4ધાનમં ી'ી નરે56ભાઈ મોદીની 4માિણકગજુરાતનાં પનોતા પ ુ અન ે4ધાનમં ી'ી નરે56ભાઈ મોદીની 4માિણક,,,,    પારદશ%કપારદશ%કપારદશ%કપારદશ%ક,,,,    પરી'મી નતૃે,વ પરપરી'મી નતૃે,વ પરપરી'મી નતૃે,વ પરપરી'મી નતૃે,વ પર    
જૂ/ઠા આ1ેપોથી કાદવ ઉછાળવાનો 'ી રાહુલ ગાંધી 4યાસ કરે છેજૂ/ઠા આ1ેપોથી કાદવ ઉછાળવાનો 'ી રાહુલ ગાંધી 4યાસ કરે છેજૂ/ઠા આ1ેપોથી કાદવ ઉછાળવાનો 'ી રાહુલ ગાંધી 4યાસ કરે છેજૂ/ઠા આ1ેપોથી કાદવ ઉછાળવાનો 'ી રાહુલ ગાંધી 4યાસ કરે છે. . . . તે ;નદનીય છેતે ;નદનીય છેતે ;નદનીય છેતે ;નદનીય છે. . . . ––––    ભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયા    

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

દશેની જનતાન ે'ી મોદી( પર સપંણૂ% િવ<વાસ છે પરંતુદશેની જનતાન ે'ી મોદી( પર સપંણૂ% િવ<વાસ છે પરંતુદશેની જનતાન ે'ી મોદી( પર સપંણૂ% િવ<વાસ છે પરંતુદશેની જનતાન ે'ી મોદી( પર સપંણૂ% િવ<વાસ છે પરંતુ    

'ી રાહુલ ગાંધીન ેમા  ચીન'ી રાહુલ ગાંધીન ેમા  ચીન'ી રાહુલ ગાંધીન ેમા  ચીન'ી રાહુલ ગાંધીન ેમા  ચીન----પા>ક?તાન પર િવ<વાસ છેપા>ક?તાન પર િવ<વાસ છેપા>ક?તાન પર િવ<વાસ છેપા>ક?તાન પર િવ<વાસ છે. . . . ----    ભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયાભરત પંડયા    
------------------ 

અલગ અલઅલગ અલઅલગ અલઅલગ અલગ જ@યાએ અલગ અલગ જૂ/ઠા આંકડાઓ બોલીનેગ જ@યાએ અલગ અલગ જૂ/ઠા આંકડાઓ બોલીનેગ જ@યાએ અલગ અલગ જૂ/ઠા આંકડાઓ બોલીનેગ જ@યાએ અલગ અલગ જૂ/ઠા આંકડાઓ બોલીને    
'ી રાહુલ ગાંધી તેઓ પોતે જ જૂ/ઠા આંકડાઓ Bવારા પોતાને જ ખોટા પાડી ર2ાં છે'ી રાહુલ ગાંધી તેઓ પોતે જ જૂ/ઠા આંકડાઓ Bવારા પોતાને જ ખોટા પાડી ર2ાં છે'ી રાહુલ ગાંધી તેઓ પોતે જ જૂ/ઠા આંકડાઓ Bવારા પોતાને જ ખોટા પાડી ર2ાં છે'ી રાહુલ ગાંધી તેઓ પોતે જ જૂ/ઠા આંકડાઓ Bવારા પોતાને જ ખોટા પાડી ર2ાં છે. . . . ----    ભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયા 

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

ગુજરાત ભાજપ �દેશ �વકતા�ી ભરત પંડયાએ જણા!યંુ હતંુ કે, જે નમ$દા િવરોધી છે, ગુજરાત િવરોધી છે તેવાં 
ક)*ેસના નેતા�ી રા+વ સાતવ ગુજરાતના નેતૃ-વન ેબદનામ કરવા માટ ે�/ન ેગેરમાગ0 દોરવા જૂ2ઠા ંઆ5ેપો કરી ર6ા ં
છે. જેમના શાસનમા ં12 લાખ કરોડ ;.ના <=ાચાર થયા ં છે. તે ક)*ેસના રા@ીય અBય5�ી રાહુલ ગાધંી ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના 
પનોપનોપનોપનોતા પ�ુ અને �ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઈ મોદીની �માિણકતા પ�ુ અને �ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઈ મોદીની �માિણકતા પ�ુ અને �ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઈ મોદીની �માિણકતા પ�ુ અને �ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઈ મોદીની �માિણક,,,,    પારદશ�કપારદશ�કપારદશ�કપારદશ�ક,,,,    પરી�મી નેત ૃવ પર કાદવ ઉછાડવાનો �યાસ પરી�મી નેત ૃવ પર કાદવ ઉછાડવાનો �યાસ પરી�મી નેત ૃવ પર કાદવ ઉછાડવાનો �યાસ પરી�મી નેત ૃવ પર કાદવ ઉછાડવાનો �યાસ 
કર ેછેકર ેછેકર ેછેકર ેછે. . . . દેશની જનતાન ે�ી મોદી+ પર સંપૂણ$ િવCવાસ છે પરંતુ �ી રાહુલ ગાધંીને મા� ચીન�ી રાહુલ ગાધંીને મા� ચીન�ી રાહુલ ગાધંીને મા� ચીન�ી રાહુલ ગાધંીને મા� ચીન----પા+ક,તાન પર િવ-વાસ પા+ક,તાન પર િવ-વાસ પા+ક,તાન પર િવ-વાસ પા+ક,તાન પર િવ-વાસ 
છે તથેી ડોકલામ વખત ેચીનના એ1બેસેડછે તથેી ડોકલામ વખત ેચીનના એ1બેસેડછે તથેી ડોકલામ વખત ેચીનના એ1બેસેડછે તથેી ડોકલામ વખત ેચીનના એ1બેસેડરને ખાનગીમા ંમળ ેછે અને ચીનના �ચારના એ1બેસેડર હોય ત ેરીત ેચીનના રને ખાનગીમા ંમળ ેછે અને ચીનના �ચારના એ1બેસેડર હોય ત ેરીત ેચીનના રને ખાનગીમા ંમળ ેછે અને ચીનના �ચારના એ1બેસેડર હોય ત ેરીત ેચીનના રને ખાનગીમા ંમળ ેછે અને ચીનના �ચારના એ1બેસેડર હોય ત ેરીત ેચીનના 
ગણુગાન ગાય છેગણુગાન ગાય છેગણુગાન ગાય છેગણુગાન ગાય છે. . . .  

ક45સેસામ ે�િત+6યા આપતા ંભરત પડંયાએ જણા8યુ ંહતુ ં કેક45સેસામ ે�િત+6યા આપતા ંભરત પડંયાએ જણા8યુ ંહતુ ં કેક45સેસામ ે�િત+6યા આપતા ંભરત પડંયાએ જણા8યુ ંહતુ ં કેક45સેસામ ે�િત+6યા આપતા ંભરત પડંયાએ જણા8યુ ંહતુ ં કે,,,,    ક45સેના કોઈ �9લ:ી સેવાના ં કાય�6મો હોતા ંક45સેના કોઈ �9લ:ી સેવાના ં કાય�6મો હોતા ંક45સેના કોઈ �9લ:ી સેવાના ં કાય�6મો હોતા ંક45સેના કોઈ �9લ:ી સેવાના ં કાય�6મો હોતા ં
નથીનથીનથીનથી. . . . સરકાર ેઆદંોલનકારીઓ સાથ ેભૂતકાળમા ંઅનેકવાર િમટ>ગો કરી છેસરકાર ેઆદંોલનકારીઓ સાથ ેભૂતકાળમા ંઅનેકવાર િમટ>ગો કરી છેસરકાર ેઆદંોલનકારીઓ સાથ ેભૂતકાળમા ંઅનેકવાર િમટ>ગો કરી છેસરકાર ેઆદંોલનકારીઓ સાથ ેભૂતકાળમા ંઅનેકવાર િમટ>ગો કરી છે....    પાટીદાર સમાજની તમામ સં,થાઓની સાથ ેપાટીદાર સમાજની તમામ સં,થાઓની સાથ ેપાટીદાર સમાજની તમામ સં,થાઓની સાથ ેપાટીદાર સમાજની તમામ સં,થાઓની સાથ ે
રહીને સરકાર ેઅનેક યોજનાઓ જેવી કેરહીને સરકાર ેઅનેક યોજનાઓ જેવી કેરહીને સરકાર ેઅનેક યોજનાઓ જેવી કેરહીને સરકાર ેઅનેક યોજનાઓ જેવી કે,,,,    મ?ુયમ�ંી�ી યવુા ,વાવલંબન યોજનામ?ુયમ�ંી�ી યવુા ,વાવલંબન યોજનામ?ુયમ�ંી�ી યવુા ,વાવલંબન યોજનામ?ુયમ�ંી�ી યવુા ,વાવલંબન યોજના,,,,    િબન અનામત આ@થક િનગમિબન અનામત આ@થક િનગમિબન અનામત આ@થક િનગમિબન અનામત આ@થક િનગમ,,,,    10101010%%%%    
E.B.CE.B.CE.B.CE.B.C....ની 9હરેાત કરી હતીની 9હરેાત કરી હતીની 9હરેાત કરી હતીની 9હરેાત કરી હતી. . . .     ક45સે ક45સે ક45સે ક45સે     �ોકસીવોરથી �ોકસીવોરથી �ોકસીવોરથી �ોકસીવોરથી     શC શC શC શC     કરીને કરીને કરીને કરીને     હવે હવે હવે હવે     તનેી તનેી તનેી તનેી     સાઠંગાઠં સાઠંગાઠં સાઠંગાઠં સાઠંગાઠં     ખુEલી ખુEલી ખુEલી ખુEલી     પડી પડી પડી પડી     ગઈ ગઈ ગઈ ગઈ     છેછેછેછે. . . .     ક45સેક45સેક45સેક45સે    

..૨.. 



 

..૨.. 
આદંોલનકારી સાથ ેઆદંોલનકારી સાથ ેઆદંોલનકારી સાથ ેઆદંોલનકારી સાથ ે બેવડી રમત રમ ે છેબેવડી રમત રમ ે છેબેવડી રમત રમ ે છેબેવડી રમત રમ ે છે. . . . ઉપવાસ કરવાવાળા ક45સેને પછેૂ છે કેઉપવાસ કરવાવાળા ક45સેને પછેૂ છે કેઉપવાસ કરવાવાળા ક45સેને પછેૂ છે કેઉપવાસ કરવાવાળા ક45સેને પછેૂ છે કે,,,,    ((((1111). ). ). ). શુ ં ક45સે ઓશુ ં ક45સે ઓશુ ં ક45સે ઓશુ ં ક45સે ઓ....બીબીબીબી....સીસીસીસી....માથંી માથંી માથંી માથંી 
અનામત આપવા માગં ેછે અનામત આપવા માગં ેછે અનામત આપવા માગં ેછે અનામત આપવા માગં ેછે ? (? (? (? (2222)))). . . . ક45સે કઈ જોગવાઈથી અનામત આપવા માગં ેછે ક45સે કઈ જોગવાઈથી અનામત આપવા માગં ેછે ક45સે કઈ જોગવાઈથી અનામત આપવા માગં ેછે ક45સે કઈ જોગવાઈથી અનામત આપવા માગં ેછે ? (3) ? (3) ? (3) ? (3) ક45સેે એકપણ રાજયમા ંક45સેે એકપણ રાજયમા ંક45સેે એકપણ રાજયમા ંક45સેે એકપણ રાજયમા ં
E.B.CE.B.CE.B.CE.B.C....1111%%%%    પણ 9હરે કમે કરતી નથીપણ 9હરે કમે કરતી નથીપણ 9હરે કમે કરતી નથીપણ 9હરે કમે કરતી નથી    ????    ક45સેના બદઈરાદાને ઉપવાસ કરનારા ઓળખી ક45સેના બદઈરાદાને ઉપવાસ કરનારા ઓળખી ક45સેના બદઈરાદાને ઉપવાસ કરનારા ઓળખી ક45સેના બદઈરાદાને ઉપવાસ કરનારા ઓળખી લેલેલેલે....    એકબાજૂ ઉપવાસ કરાવે એકબાજૂ ઉપવાસ કરાવે એકબાજૂ ઉપવાસ કરાવે એકબાજૂ ઉપવાસ કરાવે 
અને બીIબાજૂ રામધૂન બોલાવે છે ક45સેને ઉકલેમા ંનહ> મા� િવવાદઅને બીIબાજૂ રામધૂન બોલાવે છે ક45સેને ઉકલેમા ંનહ> મા� િવવાદઅને બીIબાજૂ રામધૂન બોલાવે છે ક45સેને ઉકલેમા ંનહ> મા� િવવાદઅને બીIબાજૂ રામધૂન બોલાવે છે ક45સેને ઉકલેમા ંનહ> મા� િવવાદ,,,,    વેરઝેરવેરઝેરવેરઝેરવેરઝેર,,,,    વગ�િવ5હમા ંરસ છેવગ�િવ5હમા ંરસ છેવગ�િવ5હમા ંરસ છેવગ�િવ5હમા ંરસ છે. . . . ક45સે ગજુરાતમા ંક45સે ગજુરાતમા ંક45સે ગજુરાતમા ંક45સે ગજુરાતમા ં
અશાિંતઅશાિંતઅશાિંતઅશાિંત,,,,    વેરઝેરવેરઝેરવેરઝેરવેરઝેર,,,,    અરાજકતા ફેલાવવા માગં ેછે પરતં ુગજુરાતની જનતા હમંશેા �મેઅરાજકતા ફેલાવવા માગં ેછે પરતં ુગજુરાતની જનતા હમંશેા �મેઅરાજકતા ફેલાવવા માગં ેછે પરતં ુગજુરાતની જનતા હમંશેા �મેઅરાજકતા ફેલાવવા માગં ેછે પરતં ુગજુરાતની જનતા હમંશેા �મે,,,,    શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત,,,,    એકતાએકતાએકતાએકતા,,,,    અLહસામા ં માને છેઅLહસામા ં માને છેઅLહસામા ં માને છેઅLહસામા ં માને છે. . . . 
તથેી ક45ેતથેી ક45ેતથેી ક45ેતથેી ક45ેસના કોઈ ષડય�ંો સફળ થવાના ંનથીસના કોઈ ષડય�ંો સફળ થવાના ંનથીસના કોઈ ષડય�ંો સફળ થવાના ંનથીસના કોઈ ષડય�ંો સફળ થવાના ંનથી....    

�વકતા�ી ભરત પંડયાએ જણા!યંુ હતંુ કે, રાફલે મુEે સંસદમાં અને સસંદની બહાર કેFG સરકારના મંHી�ીઓ 
િવગતવાર ખલુાસાઓ આJયા છે. તેમ છતાંય અલગ અલગ જNયાએ અલગ અલગ જૂOઠા આકંડાઓ બોલીને �ી રાહુલ અલગ અલગ જNયાએ અલગ અલગ જૂOઠા આકંડાઓ બોલીને �ી રાહુલ અલગ અલગ જNયાએ અલગ અલગ જૂOઠા આકંડાઓ બોલીને �ી રાહુલ અલગ અલગ જNયાએ અલગ અલગ જૂOઠા આકંડાઓ બોલીને �ી રાહુલ 
ગાધંી તઓે પોત ેજ જૂOઠા ગાધંી તઓે પોત ેજ જૂOઠા ગાધંી તઓે પોત ેજ જૂOઠા ગાધંી તઓે પોત ેજ જૂOઠા આકંડાઓ Pવારા પોતાને જ ખોટા પાડી રQા ંછેઆકંડાઓ Pવારા પોતાને જ ખોટા પાડી રQા ંછેઆકંડાઓ Pવારા પોતાને જ ખોટા પાડી રQા ંછેઆકંડાઓ Pવારા પોતાને જ ખોટા પાડી રQા ંછે.... તે દેશની જનતા જોઈ રહી છે. સંસદમા ં
જે રીતે �ધાનમંHી�ીન ેભેટીને પછી આંખના ઈશારા Lવારા આ “નાટક” હતંુ તેવું તેમણે સાિબત કયુO. તે જ રીતે આ 
�કારના  જૂ2ઠા આ5ેપો કયા$ છે. થોડા સમય પછી આ નાટક જ છે તેમ આંખના ઈશારા Lવારા કહી દે તો નવાઈ નહP.  

�ી પંડયાએ વધુમાં જણા!યંુ હતંુ, �ી રાહુલ ગાંધીન ેસંસદ, /હેરસભા ક ે�સેમાં િવસંગતતાથી નાટયા-મક રીતે 
બોલતા ંજોઈન ેદેશની જનતા પણ હસી રહી છે. ક)*ેસના નેતાઓ પણ તેમને અનેક Qેનીગ આJયા પછી પણ /હેરમા ં
લાવતાં ડરે છે. ક45સે અને ક45સેના નેતા પાસેક45સે અને ક45સેના નેતા પાસેક45સે અને ક45સેના નેતા પાસેક45સે અને ક45સેના નેતા પાસે,,,,    પા+ક,તાપા+ક,તાપા+ક,તાપા+ક,તાન અને ચીનની �શસંા કરવા િસવાય દશેિહતનો કોઈ મRુો જ ન અને ચીનની �શસંા કરવા િસવાય દશેિહતનો કોઈ મRુો જ ન અને ચીનની �શસંા કરવા િસવાય દશેિહતનો કોઈ મRુો જ ન અને ચીનની �શસંા કરવા િસવાય દશેિહતનો કોઈ મRુો જ 
રQો નથીરQો નથીરQો નથીરQો નથી.... તેથી ભારતન ેબદનામ કરવાના િવદેશમાં જઈને સતત �યાસ કરે છે, પરંતુ �ી નરેFGભાઈ મોદીના �ધાનમંHી 
બFયાં પછી િવCવમાં ભારતીયોનું માન-સFમાન-ગૌરવ વBયંુ છે. જે ત ેદશેની સરકારો પર �ભાવ પણ જે ત ેદશેની સરકારો પર �ભાવ પણ જે ત ેદશેની સરકારો પર �ભાવ પણ જે ત ેદશેની સરકારો પર �ભાવ પણ વSયો છેવSયો છેવSયો છેવSયો છે. . . . ત ેહિTકત ત ેહિTકત ત ેહિTકત ત ેહિTકત 
હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી    ક45સેને �ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઈ મોદીની લોકિ�યતાની ઈUયા� આવે છેક45સેને �ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઈ મોદીની લોકિ�યતાની ઈUયા� આવ ેછેક45સેને �ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઈ મોદીની લોકિ�યતાની ઈUયા� આવ ેછેક45સેને �ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઈ મોદીની લોકિ�યતાની ઈUયા� આવ ેછે અને એટલે તેમના પર જૂ2ઠા આ5ેપો 
Gારા ભાજપન ેબદનામ કરવાનો �યાસ કરે છે. પરંતુ તેમા કયારેય સફળ થશે નTહ. કારણે કે દેશની જનતાએ ક)*ેસના 
55-60 વષ$ના <=ાચારી શાસન જોયંુ છે અન ેહવ ેભાજપ સરકારનું �ગિતશીલ અન ેપારદશ$ક શાસન પણ જોઈ રહી 
છે. 

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

 

 


