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�દેશ ઉપા	ય��ી આઇ.કે.�ડે�એ ઇલે��ોકિનક મી�ડયાના િમ�ોને સંબોધતા જણા%યુ હતુ કે, પે�ોલ-ડીઝલના ભાવો 
માટે સરકાર સતત .ચિતત છે, કે12 સરકારના મં�ી�ીઓએ તે અંગે તેમની �િત�6યાઓ આપી છે અને .ચતા અનુભવી ર7ા છે. 
રાજકીય રોટલા શેકવા માટે ક89ેસે આપેલ ભારત બંધનું એલાન સદંતર િન:ફળ રહેલ છે. જન=વન, =વન %યવહાર, સરકારી 
કચેરીઓ, વેપારી સંકુલો, શાળાઓ, અને રો>દુ જન=વન હરહંમેશાની જેમ ચાલી ર7ુ છે તે દશા?વે છે કે, ગુજરાતની શાણી 
સમજુ �� ક89ેસની સાથે નથી અને ક89ેસને ટેકો આપવા તૈયાર નથી. ક89ેસે .હસાBમક Cપે તોડફોડ કરી, દેખાવો કરી, મા�ને 
મા� �ચાર મા	યમોમાં રહેવા માટે શાંિત ડહોળવાનો હીન �યાસ કયE છે. ક89ેસે મેડીકલ Fટોર અને એGHયુલ1સને પણ અવરોધી 
છે. ક89ેસે લોકશાહીનો દુCપયોગ કરીને ખંડનાBમક રીતે િનરથ?ક �યાસો કયા? છે. જેને જનતા વખોડે છે. સમ9 ગુજરાતમાં 
ક89ેસને બંધના એલાન દરGયાન િન:ફળતા સાંપડી છે.  

�ી �ડે�એ જણા%યુ હતુ કે, પે�ોલ-ડીઝલનો ભાવવધારો એ આંતરરાIીય પ�રિFથિતઓના આધારે થયો છે. આંતરરાIીય 
માકJટ માંગ અને પુરવઠા, ઉBપાદનની પ�રિFથિત તેમજ િવિવધ દેશોની પ�રિFથિત પર આધા�રત છે. કે12 સરકાર આ =એસટીના 
મુLે પર સંવેદનશીલ છે. =એસટી માટેની =એસટી કાઉ1સીલમાં તે અંગેની ચચા? થઇ છે અને ઉિચત સમયે તેનો િનણ?ય થશે.  

�ી �ડે�એ વધુમાં જણા%યુ હતુ કે, પૂવ? વડા�ધાન મનમોહનસNગે જે તે સમયે પે�ોલ-ડીઝલના ભાવ અંગે િનવેદન 
આOયુ હતુ કે, ‘‘પૈસા ઝાડ પર નથી ઉગતા, ડીઝલનો ભાવ વધારો જCરી છે’’ અને અBયારે આ ક89ેસના લોકો તે અંગે આંદોલન 
કરવા નીકRયા છે %યાજબી નથી. ૨૦૧૩માં પે�ોલનો ભાવ ૮૩.૬૨ Cિપયા હતો અને અBયારે ૮૩.૭૫ Cિપયા છે. ૨૦૧૪મા ં
કે12માં વડા�ધાન�ી નરે12ભાઇ મોદીના નેતૃBવવાળી સરકાર આવી Bયારે પે�ોલના ભાવ ૮૩.૬૨ Cિપયા હતા. તે પછી 
૨૦૧૫માં ૬૩.૯૦ Cિપયા, ૨૦૧૬માં ૬૨.૭૫ Cિપયા અને ૨૦૧૭માં ૭૮.૦૦ Cિપયા થયા. આમ સરકારે પે�ોલ-ડીઝલના 
ભાવોને કાબુમાં રાખવા માટે બનતા તમામ �યBનો કયા? છે અને સતત કરતી રહી છે. 

�ી �ડે�એ ક89ેસ પર તી^ �Bયાધાત આપતા જણા%યુ હતુ કે, ક89ેસ નકારાBમક અને ખંડનાBમક �વૃિ_ઓ `વારા 
સમાજના િવિવધ વગE વaચે વાડા ઉભા થાય તેવા િનરથ?ક �યBનો કરીને સમાજ=વનને દુિષત કરવાનું પાપ ક89ેસ કરી રહી છે. 
સમાજ=વનમાં નકારાBમક �વૃિ_ઓ Fવીકાય? નથી. આ ગુજરાત છે, ગુજરાતની �� �યારેય ગુજરાતમાં અિહતને Fવીકારશે 
નહી. મા�ને મા� આવનારી ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણીઓ માટે ક89ેસ આવા �યાસો કરી રહી છે. ગુજરાતની �� 
૨૦૧૯માં આવનારી ચૂંટણીઓમાં ક89ેસને જડબાતોડ જવાબ આપશે તેવો િવcવાસ �ી �ડે�એ %ય�ત કયE હતો. 

 

 (ડૉ. હષ?દ પટેલ)    
�દેશ ક1વીનર,    મીડીયા િવભાગ    
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આવતીકાલે આવતીકાલે આવતીકાલે આવતીકાલે તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૧૧૧૧૧૧૧૧    સ�ટે�બરસ�ટે�બરસ�ટે�બરસ�ટે�બર, , , , ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ મંગળવારમંગળવારમંગળવારમંગળવારના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘�દિ!વજય �દન�દિ!વજય �દન�દિ!વજય �દન�દિ!વજય �દન’’’’’’’’    
િનિમ$ે િનિમ$ે િનિમ$ે િનિમ$ે ગુજરાત યિુનવસ&ટી ક'વે'શન હોલગુજરાત યિુનવસ&ટી ક'વે'શન હોલગુજરાત યિુનવસ&ટી ક'વે'શન હોલગુજરાત યિુનવસ&ટી ક'વે'શન હોલ, , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ    ખાત ેબપોરે ખાત ેબપોરે ખાત ેબપોરે ખાત ેબપોરે ૨૨૨૨....૦૦૦૦૦૦૦૦    કલાકેકલાકેકલાકેકલાકે    

-દશે ભાજપા -દશે ભાજપા -દશે ભાજપા -દશે ભાજપા યવુા મોરચાનંુ એક �દવસીય -દશે અિધવેશન મળશેયવુા મોરચાનંુ એક �દવસીય -દશે અિધવેશન મળશેયવુા મોરચાનંુ એક �દવસીય -દશે અિધવેશન મળશેયવુા મોરચાનંુ એક �દવસીય -દશે અિધવેશન મળશે....    
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ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા -દશે યવુા મોરચાના અિધવેશનના 2થળનંુ નામ -દશે યવુા મોરચાના અિધવેશનના 2થળનંુ નામ -દશે યવુા મોરચાના અિધવેશનના 2થળનંુ નામ -દશે યવુા મોરચાના અિધવેશનના 2થળનંુ નામ ‘‘‘‘‘‘‘‘અટલ સભા ગૃહઅટલ સભા ગૃહઅટલ સભા ગૃહઅટલ સભા ગૃહ’’’’’’’’    
------------------ 

ભાજપા �દેશ મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, આવતીકાલે તારીખ ૧૧ સ'ટે(બર, 
૨૦૧૮ મંગળવારના રોજ ‘‘�દિ-વજય �દન’’ િનિમ/ે ગુજરાત યુિનવસ1ટી ક2વે2શન હોલ, અમદાવાદ ખાત ે
બપોરે ૨.૦૦ કલાકે ગુજરાત �દેશ ભાજપા યુવા મોરચાના અ5ય67ી ડૉ.ઋિ:વજ પટેલની અ5ય6તામાં યુવા 
મોરચાનંુ �દેશ અિધવેશન મળશે. આ અિધવેશનમાં ભાજપાના �દેશ અ5ય67ી <તુભાઇ વાઘાણી, 
મુ?યમં@ી7ી િવજય Aપાણી, નાયબ મુ?યમં@ી7ી નીિતનભાઈ પટેલ, યુવા મોરચા રાCીય મહામં@ી7ી અિભDત 
િમ7ા, ઉપ�મુખ7ી હષG સંઘવી  તથા કે2Iીય મં@ી7ી મનસુખભાઇ માંડવીયા િવશેષ ઉપિJથત રહી યુવા મોરચાને 
અલગ-અલગ િવષયો પર માગGદશGન આપશે.  

તે ઉપરાંત �દેશ સંગઠન મં@ી7ી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, યુવા મોરચાના �ભારી અને �દેશ મહામં@ી7ી 
શLદશરણભાઈ MNભOટ, મહામં@ી7ી કે.સી.પટેલ, મહામં@ી7ી ભરતPસહ પરમાર, �દેશ યુવા મોરચાના પૂવG 
�દેશ �મુખો, કણાGવતી મહાનગરના �મુખ7ી જગદીશભાઇ પંચાલ, અમદાવાદના મેયર િબજલબેન પટેલ, 
સાંસદ7ીઓ 7ી ડૉ. �કરીટભાઇ સોલંકી અને 7ી પરેશભાઇ રાવલ ઉપિJથત રહેશે. 

તારીઅ ૧૧ સ'ટે(બર, ૧૮૯૩ના રોજ ભારતને આંતરરાCીય 6ે@ે ?યાિત અપાવનાર મહાન િવચારક 
અને યુવાનોના �ેરણાJ@ોત 7ી Jવામી િવવેકાનંદ<, જેમણે િશકાગોની ધરતી પર ભારતનો ડંકો વગાTયો હતો ત ે
ઐિતહાિસક ‘‘�દિ-વજય �દન’’ને યુવા મોરચો દરવષV િવવધ કાયGWમો થકી ઉજવતો હોય છે. 

ભાજપા �દેશ યુવા મોરચાના અિધવેશનના Jથળનંુ નામ ‘‘‘‘‘‘‘‘અટલ સભા ગહૃઅટલ સભા ગહૃઅટલ સભા ગહૃઅટલ સભા ગહૃ’’’’’’’’ રાખવામાં આવેલ છે. 
ભારતર:ન અને પૂવG �ધાનમં@ી7ી અટલ િબહારી વાજપેયી<એ ૧૯૮૦માં તેમની અ5ય6તામાં યોDયલે 
ભાજપાના �થમ અિધવેશનમાં દમદાર ભાષણ કરી દેશની રાજનીિતને નવી �દશા આપી હતી. 
યુવા મોરચાના આ અિધવેશનમાં �દેશ યુવા મોરચાની ટીમ, �દેશ ક2વીનરો, �દેશ કારોબારી સXયો, 
િજYલા/મહાનગરોની યુવા મોરચાની ટીમ તેમજ મંડલના કારોબારી સXયો ઉપિJથત રહી રહેશે. 
 

 (ડૉ. હષGદ પટેલ)    
�દેશ ક2વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


