
 
 

 

ેસનોટ-૦૧                  તા. ૧૬.૧૦.૨૦૧૮ 
............................ 

આજરોજ ગાધંીનગર ખાત ેજસદણના પવૂ ધારાસ ય ી ડૉ. ભરત બોઘરાએ સરદાર પટેલ સહભાગી જળસચંય 
યોજનાના અ ય  તરીક ેપદભાર હણ કય . 

............................ 
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના નતેૃ વમા ંકે  સરકાર તથા ગજુરાત સરકાર એક પછી એક ખતેીલ ી િનણયો લઈ ર ા 

છે. તાજેતરમા ંજ કે  સરકાર વારા ખતેપદેાશોના ટકેાના ભાવોમા ંખૂબ મોટો વધારો કરવામા ંઆ યો છે. 
............................ 

ગુજરાતની ભાજપા સરકાર સૌના સાથ સૌના િવકાસના મં  સાથ ેસમાજના તમામ વગ ના સવાગી િવકાસ માટે કાયરત 
છે યાર ેક સે અન ેતનેા મળિતયાઓ ગુજરાતમા ં ાિતવાદ, િતવાદ અન ેહવે ાતંવાદ ભડકાવીન ેગજુરાતની શાિંત 

ડહોળવાના હીન યાસો કરી રહી છે.- ી િવજયભાઈ પાણી 
............................ 

સૌરા ની વાદોરી સમાન સૌની યોજના આજે પૂણતાન ેઆર ેછે. આ યોજના વારા નમદાના પાણીથી સૌરા ના ૧૧૫ 
ડમેો બારમેાસ ભરાયલેા રહશેે. હાલ ૪૦ ડમેોમા ંનમદાનુ ંપાણી પહ ચી ગયુ ંછે.- ી તભુાઈ વાઘાણી 

............................ 
ક સે જુઠાણાઓ ફલેાવીન ેખેડતૂોન ેઉ કરેવાના હીન યાસો કરી રહી છે, પરતં ુગજુરાતના ખડેતૂો શાણા અન ેસમજુ છે, 

તઓે ક સેના આવા કોઈ જુઠાણાઓને ફાવવા દશે ેનહ .- ી તભુાઈ વાઘાણી 
............................ 

ભાજપા મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે ક ે આજરોજ ગાંધીનગર ખાત ે જસદણના પૂવ ધારાસ ય ી ડૉ. ભરત 
બોઘરાએ સરદાર પટેલ સહભાગી જળસંચય યોજનાના અ ય  તરીકે પદભાર સંભા યો હતો. ડૉ.ભરત બોઘરાને અિભનંદન 
પાઠવવા યો યેલ અિભવાદન સમારોહમાં જસદણ-વ િછયા તેમજ સૌરા  િવ તારના આગેવાનો તથા ખૂબ મોટી સં યામા ં
કાયકરો તથા સમથકો ગાંધીનગર ખાતે ઉપિ થત ર ા હતા.  

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ સરદાર પટેલ જળસંચય યોજનાના સૌરા -ક છના નવિનયકુત અ ય ી 
ભરતભાઇ બોઘરાને શભુે છાઓ પાઠવતાં િવ વાસ યકત કય  છે ક ેસરદાર સાહેબના નામ સાથે જોડાયેલ આ યોજના સૌરા -

ક છ સિહત ગુજરાત આખાન ેવોટર સર લસ ટેટ બનાવશ ેજ. ખેડૂતો-નાગ રકો સૌને માટે પૂરતંુ પાણી, વીજળી મળે કોઇ ભદે 

ન રહે અને ાિત- િત-કોમ-ધમથી પર રહીને ‘સૌના સાથ સૌના િવકાસ’ના મં ને સાથક કરવાનુ કામ આ સરકાર ેકયુ છે.  

  મુ યમં ી ીએ જસદણની બેઠક માટ ે િવજયનો િવ વાસ ય ત કરતા જણા યું હતું ક,ે ક ેસ ક ેઅ ય પ ો િત 

આધારીત સમીકરણો રચતા હોય પરંત ુભાજપા સૌ સમાજને, વગ ને સાથે રાખીને ‘સબ સમાજ કો િલયે સાથ મ આગ ેહૈ બઢત ે

ના’ એવા યેય સાથ ેઆ બેઠક અવ ય તશે તેવો િનધાર યકત કય  હતો.  
મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ જણા યું હતું કે ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં કે  સરકાર તથા 

ગુજરાત સરકાર એક પછી એક ખેતીલ ી િનણયો લઈ ર ા છે. તાજેતરમાં જ કે  સરકાર વારા ખેતપેદાશોના ટેકાના ભાવોમા ં
ખૂબ મોટો વધારો કરવામાં આ યો છે.  

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ જણા યું હતું કે ગુજરાતની ભાજપા સરકાર સૌના સાથ સૌના િવકાસના મં  સાથે 
સમાજના તમામ વગ ના સવાગી િવકાસ માટે કાયરત છે  યારે  ક ેસ અને તેના મળિતયાઓ  ગુજરાતમાં ાિતવાદ, િતવાદ  

..૨.. 



 
 

 

..૨. 
અને હવે ાંતવાદ ભડકાવીન ેગુજરાતની શાંિત ડહોળવાના હીન યાસો કરી રહી છે. ગુજરાતની શાણી અને સમજુ જનતા 
ક ેસની મેલી મુરાદન ેસુપેરે ઓળખે છે તેથી જ ભાજપાની િવકાસલ ી નીિતને સમથન આપી સતત છ ઠી વખત ભાજપાન ે
સ ાના સુકાન સ યા છે. ક ેસ ગમે તવેા જુઠાણાઓ કે અપ ચાર ફેલાવે પરંતુ ગુજરાતની જનતાજનાદનના આશીવાદથી 
આગામી ૨૦૧૯ લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ ગુજરાતમાં છ વીસમાંથી છ વીસ બેઠકો પર ભાજપાનો ભ ય િવજય િનિ ચત 
છે. 

ભાજપા દેશ અ ય  ી તુભાઈ વાઘાણીએ તેમના ાસિંગક વચનમા ંજણા યું હતું કે જસદણ અને વ િછયાની 
જનતા નસીબદાર છે કે તેમને ી કુંવર ભાઈ બાવિળયા અને ી ડૉ. ભરત બોઘરા જેવા બે-બે સંિન  અને સતત ગૃત 
આગેવાનોનું સબળ નેતૃ વ ા ત થયું છે. ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ જેનું ખાતમૂહુત કયુ હતું તેવી સૌરા ની વાદોરી 
સમાન સૌની યોજના આજે પૂણતાને આરે છે. આ યોજના વારા નમદાના પાણીથી સૌરા ના ૧૧૫ ડેમો બારેમાસ ભરાયેલા 
રહેશે. હાલ ૪૦ ડેમોમાં નમદાનું પાણી પહ ચી ગયું છે. મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી સૌરા ના પાણીના નનો કાયમી 
રીતે ઉકેલ કરવા માટે ક ટબ ધતાપૂવક કાયરત છે.  

ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે તાજેતરમાં જ યો યેલી થાિનક વરાજની પેટાચૂંટણીઓમાં ભાજપાનો ભ ય િવજય 
થયો છે. જે દશાવે છે ક ે ગજુરાતની જનતાને ભાજપાના સ મ નેતૃ વ અને િવકાસલ ી નીિતઓ પર પૂણ િવ વાસ છે. 
ભાજપાએ હંમેશા ખેતી, ગામડું અને ખડેૂતોને જોડવાનું કાય કય છે. યારે ક ેસના સમયમાં ગામડાંઓમાં ાથિમક સુિવધાઓ 
પણ ઉપલ ધ નહોતી. પીવાનુ ંશુ ધ પાણી પણ મળતું નહોતું. ખડેૂતોના ઊભા પાક લણી લેવામા ંઆવતા હતા. ખેડૂતોની હાલત 
દયનીય હતી. ગામડાંઓમાં વીજળીની પણ સુિવધા નહોતી. યારે આજે ભાજપા સરકારોની ામલ ી અને ખેડૂતલ ી 
નીિતઓને લીધે ગુજરાતના ગામડાંઓ સપંૂણ સુિવધાઓ સાથે નંદનવન બ યા છે અન ેખેડતૂ સુખી અને સમૃ ધ બ યા છે.  

ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે હાલ ક ેસની એવી હાલત છે કે જસદણ િવધાનસભાની પેટાચૂંટણી માટે તેને ઉમેદવાર 
પણ મળતા નથી યારે જસદણ િવધાનસભાની આગામી પેટાચૂંટણીમાં આપણે સૌ સાથ ે મળી ક ેસને એવી કારમી હાર 
આપીએ કે ક ેસની ડપોિઝટ પણ જ ત થઈ ય. ક ેસ જુઠાણાઓ ફેલાવીને ખેડૂતોન ેઉ કેરવાના હીન યાસો કરી રહી છે, 
પરંતુ ગુજરાતના ખેડૂતો શાણા અને સમજુ છે, તેઓ ક ેસના આવા કોઈ જુઠાણાઓને ફાવવા દેશે નહ .  

આજના આ અિભવાદન સમારોહમાં મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી, ભાજપા દેશ અ ય  ી તુભાઈ 
વાઘાણી, કિેબનેટ મં ી ી કુંવર ભાઈ બાવિળયા, ી જયેશભાઈ રાદ ડયા, ભાજપા દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખભુાઈ 
દલસાિણયા, દેશ ઉપા ય ા ી જસુબેન કોરાટ, રાજકોટના સાસંદ ી મોહનભાઈ કુંડા રયા તથા બોડ-િનગમના 
ચેરમેન ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવધારાસ ય ીઓ તથા જસદણ-વ િછયા અને સૌરા  િવ તારના આગેવાનો-કાયકરો મોટી 
સં યામાં ઉપિ થત ર ા હતા.  

અિભવાદન સમારોહ અગાઉ સવારે ૧૨ કલાકે ડૉ. ભરતભાઈ બોઘરાએ અ ય  તરીકે પદભાર સંભા યો હતો યારે 
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટેલ, ગૃહરા યમં ી ી દીપ સહ ડે  તથા અ ય આગેવાનો ઉપિ થત ર ા હતા. 

    
(ડૉ. હષદ પટેલ) 

દેશ ક વીનર – મી ડયા સેલ 
 
 



 
 

 

ેસનોટ-૦૨                  તા. ૧૬.૧૦.૨૦૧૮ 
........................ 

ભાજપ અને મુ યમં ી ી ઉપર ક સે પાયાિવહોણા આ પેો કરી રહી છે - આઇ.કે. ડે  
........................ 

ક સે બધી બાજુથી ઘરેાઇ છે એટલ ેક સે ેપોતાની ચામડી બચાવવાના પતરાઓ ર યાં છે  
- આઇ.કે. ડે  

........................ 
દેશ ઉપા ય  ી આઇ.ક.ે ડે એ ઇલેક ોિનક મી ડયા સાથે વાતચીત દરિમયાન ક ેસના બેબુિનયાદ 

આ ેપોને ફગાવતાં જણા યું હતંુ ક,ે ક ેસની મલેી મુરાદ બર ન આવતાં અને બધેથી કારો મળતાં ભાજપ અન ે

મુ યમં ી ી ઉપર ક ેસ પાયાિવહોણા આ ેપો કરી રહી છે.  

ી ડે એ જણા યુ હત ુકે, થમ ણ દવસ સુધી ક ેસના હો ેદારો પર ાંિતયો પર હુમલા બાબત ેમૌન કેમ 

ર ા ? કે  તેમજ ગુજરાતની ક ેસ તેમના કાયકતાઓને ક વના આદેશ આપવા જોઇતા હતા. ક ેસ બધી બાજુથી 

ઘેરાઇ છે એટલ ેક ેસે પોતાની ચામડી બચાવવાના પતરાઓ ર યાં છે. મી ડયાના મા યમથી દેશ અન ેગુજરાતના લોકોએ 
જોયંુ છે કે પર ાંિતયો પર હુમલા કરવામાં કોની ઉ કેરણી હતી. ગુજરાત તેમજ કે ની ક ેસમાં થોડી ઘણી શરમ હોય તો 

તેમણે ગુજરાત તેમજ ગુજરાતના પર ાંિતયો પાસે જઇને હેરમાં માફી માંગવી જોઇએ.  

ી ડે એ ક ેસ પર હાર કરતાં જણા યું ક,ે માનનીય મુ યમં ી ીએ કોઇના પર પણ કોઇ જ યિ તગત 

આ ેપો કયા નથી છતાં ક સે પોતાના કૃ યો ઉપર ઢાંક-પીછોડો કરવા હવાિતયાં મારી રહી છે. 

ી ડે એ ક ેસને ઘેરતા જણા યું કે, ક ેસ જે રીતે ભાજપ પર આ ેપ કરી રહી છે તો શું ભાજપ પણ ક ેસ 

સામ ે કાયદાકીય કાયવાહી કરે ? ક ેસના કાયકતાઓની સંડોવણી બહાર આવી છે. ક ેસના કેટલાક કાયકતાઓની 

કાયદાકીય ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતની શાંિત, સલામિત, સખુ-સમિૃ ધમાં અન ે િવકાસમાં ગુજરાતના તેમજ 

પર ાંિતના લોકોનું યોગદાન છે. ગુજરાતના લોકોને ખબર પડી ચકુી છે કે પર ાિંતયોના હુમલામાં ક ેસ જ સીધી રીતે 

સંડોવાયેલી છે.  
 

(ડૉ. હષદ પટલે) 
દેશ ક વીનર – મી ડયા સેલ 

 


