
 

�ેસનોટ-૦૧           તા. ૨૧.૦૯.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

ક�ક�ક�ક��ે��ેે�ેસ માટ ેસ માટ ેસ માટ ેસ માટ ેભલ ેનમભલ ેનમભલ ેનમભલ ેનમદા યોજના ક ેએસદા યોજના ક ેએસદા યોજના ક ેએસદા યોજના ક ેએસ....ટીટીટીટી....બસ સુિવધા એ કમાણીનું સાધન હોયબસ સુિવધા એ કમાણીનું સાધન હોયબસ સુિવધા એ કમાણીનું સાધન હોયબસ સુિવધા એ કમાણીનું સાધન હોય    પરંતુપરંતુપરંતુપરંતુ, , , ,     
ભાજપા માટ ેએ સેવાનુ ંસાધન છેભાજપા માટ ેએ સેવાનુ ંસાધન છેભાજપા માટ ેએ સેવાનુ ંસાધન છેભાજપા માટ ેએ સેવાનુ ંસાધન છે    ––––    "ી "ી "ી "ી #તુભાઇ વાઘાણી#તુભાઇ વાઘાણી#તુભાઇ વાઘાણી#તુભાઇ વાઘાણી    

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

કેકકેેકેગના અહવેાલ બાબત ેક��સે જનતાન ેગેરમાગ( દોરી રહી છે ગના અહવેાલ બાબત ેક��સે જનતાન ેગેરમાગ( દોરી રહી છે ગના અહવેાલ બાબત ેક��સે જનતાન ેગેરમાગ( દોરી રહી છે ગના અહવેાલ બાબત ેક��સે જનતાન ેગેરમાગ( દોરી રહી છે ––––    "ી "ી "ી "ી #તુભાઇ વાઘાણી#તુભાઇ વાઘાણી#તુભાઇ વાઘાણી#તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

�દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ ક!"ેસે કરલેા આ�ેપોને રદીયો આપતાં જણા)યુ હતુ કે, ક!"ેસ માટ ે
ભલે નમ-દા યોજના કે એસ.ટી. બસની સુિવધા એ કમાણીનંુ સાધન હોય પરંતુ, ભાજપા માટે એ સેવાનંુ સાધન 
છે. ખેડુતોને પછાત રાખવાનંુ, ગરીબને ગરીબ રાખવાનંુ અને સામા5ય માણસને સામા5ય રાખવાનંુ પાપ ક!"ેસે 
કયુ- છે. ક!"ેસ નમ-દા યોજના અને એસ.ટી.બસના ખોટના આંકડા ગણાવી રહી છે 6યારે, શંુ ખેડુતો ઉપર બોજો 
નાંખીને ક!"ેસ ખેડુતોને પાયમાલ કરવા માંગે છે ? ક!"ેસ એસ.ટી.િનગમના ખોટના આંકડા ગણાવી રહી છે 
પરંતુ, ક!"ેસ એ ભુલી 9ય છે ક ેએસ.ટી. બસોનો સૌથી વધુ ઉપયોગ ગરીબ અને સામા5ય વગ-ના લોકો કરે છે. 
6યારે શંુ ક!"ેસ ભાડા વધારીને આ ગરીબ અને સામા5ય વગ-ની કમર તોડી નાંખવા માંગે છે ? ખેડુત, ગરીબ અને 
સામા5ય વગ-નંુ નામ ક!"ેસના મોઢે શોભતુ નથી. ક!"ેસ આ સામા5ય વગ-ના લોકોનંુ નામ લેવાનંુ બંધ કરે. દેશમા ં
૭૦-૭૦ વષ- સુધી શાસન કરનારી ક!"ેસ લોકો માટે પાયાની સુિવધાઓ પણ ઉભી કરી શકી નહોતી. સામા5ય 
અને ગરીબ વગ-ના લોકોના આરો@ય માટે Aયારે વડા�ધાન�ી નરે5Bભાઇ મોદીએ 9હેર શૌચાલયો બનાવવાની 
વાત કરી 6યારે ક!"ેસ તનેી હાંસી ઉડાવતી હતી. 6યારે આજે ક!"ેસ કયા મોઢે શૌચાલય બાબતે ખોટા �Dનો 
ઉભા કરી રહી છે ? હાલ વડા�ધાન�ી નરે5Bભાઇ મોદીની કે5B સરકારમાં દેશમાં સાત કરોડ શૌચાલયનંુ િનમા-ણ 
થયું છે જેમાં ગુજરાત અ"ેસર છે.  

કેગના અહેવાલ બાબત ેક!"ેસ Eવારા ઉભા કરવામાં આવેલા સવાલ બાબતે �ી વાઘાણીએ જણા)યુ હત ુ
કે, કેગનો Fરપોટ- તેના પેરા એ વિહવટી િવભાગે હલ કરવાના હોય છે. િવધાનસભા Eવારા પી.એસ.સી. કિમFટ 
બનાવવામાં આવી છે જેના ચેરમેન ક!"ેસના છે જો કંઇ ખોટુ ં થતુ હોય તો ક!"ેસ ફFરયાદ કરી શકે છે પરંત ુ
લોકોને ગેરમાગH દોરવા માટે ક!"ેસ Eવારા આ ધુIપલ ચલાવવામાં આવી રJુ છે.       
  (ડૉ. હષ-દ પટેલ)    

�દેશ ક5વીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 



 

�ેસનોટ-૦૨           તા. ૨૧.૦૯.૨૦૧૮ 

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

ક��ેસના ક��ેસના ક��ેસના ક��ેસના 	
ાચારી 	
ાચારી 	
ાચારી 	
ાચારી શાસનમાં સૌરા�નીશાસનમાં સૌરા�નીશાસનમાં સૌરા�નીશાસનમાં સૌરા�ની    ડેરીઓ બધં કરી દવેામાં આવી હતીડેરીઓ બધં કરી દવેામાં આવી હતીડેરીઓ બધં કરી દવેામાં આવી હતીડેરીઓ બધં કરી દવેામાં આવી હતી    અન ેઅન ેઅન ેઅન ેફરી ફરી ફરી ફરી �યારયે પનુઃ#િવત ન �યારયે પનુઃ#િવત ન �યારયે પનુઃ#િવત ન �યારયે પનુઃ#િવત ન 
થઇ શકે તવેા િનણ(યો કરલે હતાથઇ શકે તવેા િનણ(યો કરલે હતાથઇ શકે તવેા િનણ(યો કરલે હતાથઇ શકે તવેા િનણ(યો કરલે હતા    ----    +ી +ી +ી +ી આઈઆઈઆઈઆઈ....કેકેકેકે.....ડે..ડે..ડે..ડે.    

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

સહકારી /ે0ોસહકારી /ે0ોસહકારી /ે0ોસહકારી /ે0ોમાંથી માંથી માંથી માંથી પણ પણ પણ પણ ક1�ેસનો એકડો નીકળી જતાં ક1�ેસનો એકડો નીકળી જતાં ક1�ેસનો એકડો નીકળી જતાં ક1�ેસનો એકડો નીકળી જતાં સ5ાભખુમાંસ5ાભખુમાંસ5ાભખુમાંસ5ાભખુમાં    ક1�ેસ રઘવાઇ બની ક1�ેસ રઘવાઇ બની ક1�ેસ રઘવાઇ બની ક1�ેસ રઘવાઇ બની ગઇ ગઇ ગઇ ગઇ છેછેછેછે    

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

સહકારી /ે0માંથી સહકારી /ે0માંથી સહકારી /ે0માંથી સહકારી /ે0માંથી પણપણપણપણ    ફ;કાઇ ગયેલી ક1�ેસના નતેાઓફ;કાઇ ગયેલી ક1�ેસના નતેાઓફ;કાઇ ગયેલી ક1�ેસના નતેાઓફ;કાઇ ગયેલી ક1�ેસના નતેાઓ    હતાશહતાશહતાશહતાશ----િનરાશ બનીિનરાશ બનીિનરાશ બનીિનરાશ બનીન ેન ેન ેન ેઆવા બબેિુનયાદઆવા બબેિુનયાદઆવા બબેિુનયાદઆવા બબેિુનયાદ----હલકાહલકાહલકાહલકા----
પાપાપાપાયાિવહોણા આ/ેપો કરી ર<ા છેયાિવહોણા આ/ેપો કરી ર<ા છેયાિવહોણા આ/ેપો કરી ર<ા છેયાિવહોણા આ/ેપો કરી ર<ા છે    ----    +ી +ી +ી +ી આઈઆઈઆઈઆઈ....કેકેકેકે.....ડે..ડે..ડે..ડે.    

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

વષ( વષ( વષ( વષ( ૨૦૦૨૨૦૦૨૨૦૦૨૨૦૦૨માં ત@કાિલન મAુયમ0ંી તથા વડાBધાન+ી નરCેDભાઇ મોદીના શામાં ત@કાિલન મAુયમ0ંી તથા વડાBધાન+ી નરCેDભાઇ મોદીના શામાં ત@કાિલન મAુયમ0ંી તથા વડાBધાન+ી નરCેDભાઇ મોદીના શામાં ત@કાિલન મAુયમ0ંી તથા વડાBધાન+ી નરCેDભાઇ મોદીના શાસસસસનમાં નમાં નમાં નમાં #Eલા #Eલા #Eલા #Eલા દધૂદધૂદધૂદધૂ    સઘંોસઘંોસઘંોસઘંોની ની ની ની 
ડેરીડેરીડેરીડેરીઓ અન ેસૌઓ અન ેસૌઓ અન ેસૌઓ અન ેસૌરા�રા�રા�રા�ની ડેરીઓન ેપનુઃની ડેરીઓન ેપનુઃની ડેરીઓન ેપનુઃની ડેરીઓન ેપનુઃ    #િવત કરવામાં આવી#િવત કરવામાં આવી#િવત કરવામાં આવી#િવત કરવામાં આવી    છેછેછેછે    ----    +ી +ી +ી +ી આઈઆઈઆઈઆઈ....કેકેકેકે.....ડે..ડે..ડે..ડે.    

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

ગુજરાતગુજરાતગુજરાતગુજરાત    ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા સસસસરકારની ખેરકારની ખેરકારની ખેરકારની ખેડુતડુતડુતડુત, , , , કૃિષ અન ેપશુપાલનકૃિષ અન ેપશુપાલનકૃિષ અન ેપશુપાલનકૃિષ અન ેપશુપાલન    /ે0/ે0/ે0/ે0    માટેમાટેમાટેમાટેનીનીનીની    લાલાલાલાભભભભદાયક નીિતઓ તથાદાયક નીિતઓ તથાદાયક નીિતઓ તથાદાયક નીિતઓ તથા    યોજનાઓન ેયોજનાઓન ેયોજનાઓન ેયોજનાઓન ે
લીધેલીધેલીધેલીધે    સહકારસહકારસહકારસહકાર, , , , ડેરી તથા પશુપાલન /ે0ે ડેરી તથા પશુપાલન /ે0ે ડેરી તથા પશુપાલન /ે0ે ડેરી તથા પશુપાલન /ે0ે ગુજરાત ગુજરાત ગુજરાત ગુજરાત સમ� દશેમાં અ�ેસર રાJય બCયંુસમ� દશેમાં અ�ેસર રાJય બCયંુસમ� દશેમાં અ�ેસર રાJય બCયંુસમ� દશેમાં અ�ેસર રાJય બCયંુ    છેછેછેછે    અન ેતનેા Kવારા અન ેતનેા Kવારા અન ેતનેા Kવારા અન ેતનેા Kવારા 

હ.રો પLરવારોન ેરોજગારી BાMત થઇ છેહ.રો પLરવારોન ેરોજગારી BાMત થઇ છેહ.રો પLરવારોન ેરોજગારી BાMત થઇ છેહ.રો પLરવારોન ેરોજગારી BાMત થઇ છે    ----    +ી +ી +ી +ી આઈઆઈઆઈઆઈ....કેકેકેકે.....ડે..ડે..ડે..ડે.    

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

ભાજપા �દેશ ઉપા�ય��ી આઇ.કે.�ડે�એ ક!"ેસ #વારા અમુલ ડેરી અને સહકારી �+ેો િવશે ઉ-ચારેલા હલકા 
િનવેદનો સામે �િત/0યા આપતાં જણા3યુ હતુ કે, ગુજરાતના મતદારો જેમ બે દશકા કરતાં વધારે સમયથી ક9"ેસને ઓળખી 
ગયા છે તે જ રીતે સહકારી �ે+ના આગેવાનો તથા કાય>કતા>ઓ પણ ક9"ેસને સારી રીતે ઓળખી ગયા છે. સહકારી �ે+માંથી 
ક9"ેસ ફ@કાઇ ગઇ છે. આથી હતાશ-િનરાશ બનેલા ક9"ેસના નેતાઓ આવા બબેિુનયાદ-હલકા-પાયાિવહોણા આ�ેપો કરી 
રAા છે.  

�ી �ડે�એ જણા3યુ હતુ કે, ક9"ેસના નેતાઓ ભુલી ગયા છે કે તેમના સમયમાં દુધ સંઘોની િCથિત કેવા �કારની 
હતી ? ક9"ેસના EFાચારી શાસનમાં સૌરાHની ડેરીઓ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી અને આ ડેરીઓ ફરી Iયારેય પુનઃKિવત 
ન થઇ શકે તેવા િનણ>યો તે સમયની ક9"ેસ સરકારે કયા> હતા. ક9"ેસે પોતાના શાસનમાં ગLયાગાMંયા પાચં-દસ માલેતુ�રોને 
જ સાચવી લઇને �Nય�-પરો� રીતે ફાયદા મેળવતી હતી. પરંતુ ગુજરાતની જનતાની જેમ જ સહકારી �+ેના આગેવાનો 
તથા કાય>કરો �ગી જતા ક9"ેસ હાથમાંથી સહકારી �ે+ોની સOા અને શાસન 3યવCથા સરકી ગઇ છે. આમ, સહકારી 
�ે+ોમાંથી પણ ક9"ેસનો એકડો નીકળી જતાં સOાભુખમાં ક9"ેસ રઘવાઇ બની છે. 

�ી �ડે�એ અંતમાં જણા3યુ હતુ કે, વષ> ૨૦૦૨માં તNકાિલન મુQયમ+ંી તથા વડા�ધાન�ી નરેRSભાઇ મોદીના 
શાસનમાં KTલા દૂધ સંઘો અને સમ" ગજુરાતની ડેરીઓને પુનઃ Kિવત કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે પશુપાલકો તથા 
ખેડુતોને ખૂબ મોટો લાભ થયો છે. ગુજરાત ભાજપા સરકારની ખેડુત, કૃિષ અને પશપુાલન �ે+ માટેની લાભદાયક નીિતઓ 
તથા યોજનાઓને લીધે સહકાર, ડેરી તથા પશુપાલન �ે+ે ગુજરાત સમ" દેશમાં અ"ેસર રાWય બRયંુ છે અને તેના #વારા 
હ�રો પ/રવારોને રોજગારી �ાXત થઇ છે.     

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



 

�ેસનોટ-૦૩            તા. ૨૧.૦૯.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

આવતીકાલ તારીખઆવતીકાલ તારીખઆવતીકાલ તારીખઆવતીકાલ તારીખ    ૨૨૨૨૨૨૨૨    સટ�ેબરસટ�ેબરસટ�ેબરસટ�ેબર, , , , ૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮ના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ભાજપા �દેશ કાયા�લયભાજપા �દેશ કાયા�લયભાજપા �દેશ કાયા�લયભાજપા �દેશ કાયા�લય    ‘‘‘‘‘‘‘‘!ી કમલમ્!ી કમલમ્!ી કમલમ્!ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાત ેખાત ેખાત ેખાત ે
�દેશ અ&ય'!ી (તભુાઇ વાઘાણીની અ&ય'તામા ંગુજરાત ભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠક યો0શે�દેશ અ&ય'!ી (તભુાઇ વાઘાણીની અ&ય'તામા ંગુજરાત ભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠક યો0શે�દેશ અ&ય'!ી (તભુાઇ વાઘાણીની અ&ય'તામા ંગુજરાત ભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠક યો0શે�દેશ અ&ય'!ી (તભુાઇ વાઘાણીની અ&ય'તામા ંગુજરાત ભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠક યો0શે....    

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

ભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠકમા ંભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠકમા ંભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠકમા ંભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠકમા ં�દેશ �ભારી!ી અન ેરા2ીય મહામં4ી!ી ભુપ5ે6( યાદવ�દેશ �ભારી!ી અન ેરા2ીય મહામં4ી!ી ભુપ5ે6( યાદવ�દેશ �ભારી!ી અન ેરા2ીય મહામં4ી!ી ભુપ5ે6( યાદવ�દેશ �ભારી!ી અન ેરા2ીય મહામં4ી!ી ભુપ5ે6( યાદવ, , , , રા2ીય રા2ીય રા2ીય રા2ીય 
સહસહસહસહ    સંગઠન મહામં4ી!ી વીસંગઠન મહામં4ી!ી વીસંગઠન મહામં4ી!ી વીસંગઠન મહામં4ી!ી વી....સતીષ(સતીષ(સતીષ(સતીષ(,,,,    માનમાનમાનમાન. . . . મુ8યમં4ી!ી િવજયભાઇ :પાણીમુ8યમં4ી!ી િવજયભાઇ :પાણીમુ8યમં4ી!ી િવજયભાઇ :પાણીમુ8યમં4ી!ી િવજયભાઇ :પાણી    તથા નાયબ તથા નાયબ તથા નાયબ તથા નાયબ 

મુ8યમં4ી!ી નીિતભાઇ પટલે મુ8યમં4ી!ી નીિતભાઇ પટલે મુ8યમં4ી!ી નીિતભાઇ પટલે મુ8યમં4ી!ી નીિતભાઇ પટલે િવશેષ ઉપિ=થત રહી માગ�દશ�ન આપશેિવશેષ ઉપિ=થત રહી માગ�દશ�ન આપશેિવશેષ ઉપિ=થત રહી માગ�દશ�ન આપશેિવશેષ ઉપિ=થત રહી માગ�દશ�ન આપશે....    
----------------------------------------------------------------    

ભાજપા �દેશ મીFડયા સેલ ક5વીનર�ી હષ-દ પટેલ ેજણા)યુ હત ુકે, ભાજપા �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ 
વાઘાણીની અ�ય�તામાં તેમજ �દેશ �ભારી�ી અને રાOીય મહામંPી�ી ભુપે5B� યાદવ, રાOીય સહ સંગઠન 
મહામંPી�ી વી.સતીષ� તથા માન. મુRયમંPી�ી િવજયભાઇ Sપાણીની ઉપિTથિતમાં આવતીકાલે ૨૨ 
સIટેUબર, ૨૦૧૮ના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’ ખાત ે એક Fદવસીય �દેશ કારોબારી બેઠક મળશે, જેમાં િવિવધ 
સંગઠના6મક બાબતોની સાથે આવનારી લોકસભા ૨૦૧૯ની ચંૂટણીના રોડમેપ અંગે તબXકાવાર ચાલી રહેલી 
કામગીરી બાબતે િવTતતૃમાં ચચા--િવચારણા કરવામાં આવશે તેમજ અ6યાર સુધી થયલેી કામગીરી તથા આગામી 
Fદવસોમાં કયા કયા �કારના કાય-Zમો કરવા તે અંગે ચચા- કરવામાં આવશે. આ કારોબારી બેઠકમાં િવિવધ �કારના 
�Tતાવો રજુ કરવામાં આવશે તેમજ તેના પર ચચા--િવચારણા કરવામાં આવશે. 

�ી પટેલે વધુમાં જણા)યુ હતુ કે, આ �દેશ કારોબારી બેઠકમાં �દેશ કોર ગૃપ, �દેશ હો[ેદાર�ીઓ, �દેશ 
મોરચાના �મુખ�ીઓ, િવિવધ સેલના �દેશ સંયોજક�ીઓ, �દેશ સેલના ક5વીનર�ીઓ, �દેશ કારોબારી 
સ\ય�ીઓ, આમંિPત અને િવશેષ આમંિPત સ\ય�ીઓ, �]લા/મહાનગરના �ભારી�ીઓ, 
�]લા/મહાનગરના �મુખ/મહામંPી�ીઓ, �]લા પંચાયતના �મુખ�ીઓ, િવપ�ના નેતા�ી તથા 
મહાનગરપાિલકાના મેયર�ીઓ ઉપિTથત રહેશે. 
 �દેશ કારોબારી બેઠક પૂવH આજરોજ ભાજપા �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં બપોરે 
૧.૩૦ કલાકથી સાંજ સુધી ભાજપા �દેશ કાયા-લય ‘‘�ી કમલમ’્’ ખાત ે�દેશ હો[ેદાર�ીઓની બેઠક યો9ઇ 
હતી, જેમાં �દેશ કોર ગૃપ, �દેશ હો[ેદાર�ીઓ, �દેશ મોરચાના �મુખ�ીઓ, �]લા/મહાનગરના 
�ભારી�ીઓ તથા �]લા/મહાનગરના �મુખ�ીઓ ઉપિTથત રJા હતા. 

    

(ડૉ. હષ-દ પટેલ)    
�દેશ ક5વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


