
 

�ેસનોટ               તા. ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------------------    

૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪મા ંવડા�ધાન�ી નર�ે�ભાઈ મોદીના નેત�ૃવવાળી ક�ે� સરકાર ેસ�ાના સુકાન સંભાળતા દશેમા ંનવા યગુ મા ંવડા�ધાન�ી નર�ે�ભાઈ મોદીના નેત�ૃવવાળી ક�ે� સરકાર ેસ�ાના સુકાન સંભાળતા દશેમા ંનવા યગુ મા ંવડા�ધાન�ી નર�ે�ભાઈ મોદીના નેત�ૃવવાળી ક�ે� સરકાર ેસ�ાના સુકાન સંભાળતા દશેમા ંનવા યગુ મા ંવડા�ધાન�ી નર�ે�ભાઈ મોદીના નેત�ૃવવાળી ક�ે� સરકાર ેસ�ાના સુકાન સંભાળતા દશેમા ંનવા યગુ 
પ$રવત%નની શ&આત થઇ હતીપ$રવત%નની શ&આત થઇ હતીપ$રવત%નની શ&આત થઇ હતીપ$રવત%નની શ&આત થઇ હતી.  .  .  .  ----    �ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત    

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

જુ/ઠાણા ફેલાવી અપ�ચાર કરી ઈમાનદાર સરકાર પર દાગ લગાડવાના િન7ફળ �યાસો ક89સે પાટ; કરી રહી છેજુ/ઠાણા ફેલાવી અપ�ચાર કરી ઈમાનદાર સરકાર પર દાગ લગાડવાના િન7ફળ �યાસો ક89સે પાટ; કરી રહી છેજુ/ઠાણા ફેલાવી અપ�ચાર કરી ઈમાનદાર સરકાર પર દાગ લગાડવાના િન7ફળ �યાસો ક89સે પાટ; કરી રહી છેજુ/ઠાણા ફેલાવી અપ�ચાર કરી ઈમાનદાર સરકાર પર દાગ લગાડવાના િન7ફળ �યાસો ક89સે પાટ; કરી રહી છે. . . .     
----    �ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત    

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

ક89સેે ત=યો વગર જુ/ઠાણા ફેલાવવાનો �યાસ કય> છે ત ેબદલ તમેણ ેદશેનીક89સેે ત=યો વગર જુ/ઠાણા ફેલાવવાનો �યાસ કય> છે ત ેબદલ તમેણ ેદશેનીક89સેે ત=યો વગર જુ/ઠાણા ફેલાવવાનો �યાસ કય> છે ત ેબદલ તમેણ ેદશેનીક89સેે ત=યો વગર જુ/ઠાણા ફેલાવવાનો �યાસ કય> છે ત ેબદલ તમેણ ેદશેની, , , , �@ની તમેજ દશેની સુરAામા ંકાય%રત �@ની તમેજ દશેની સુરAામા ંકાય%રત �@ની તમેજ દશેની સુરAામા ંકાય%રત �@ની તમેજ દશેની સુરAામા ંકાય%રત 
વીર જવાનોની @વીર જવાનોની @વીર જવાનોની @વીર જવાનોની @હરેમા ંમાફી મગંાવી જોઈએહરેમા ંમાફી મગંાવી જોઈએહરેમા ંમાફી મગંાવી જોઈએહરેમા ંમાફી મગંાવી જોઈએ.  .  .  .  ----    �ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત    

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

રાફેલ મCેુ સુ�ીમ કોટ%મા ંમDુય Eણ િવષયો પર ચાર યાચીકાઓ કરવામા ંઆવી હતીરાફેલ મCેુ સુ�ીમ કોટ%મા ંમDુય Eણ િવષયો પર ચાર યાચીકાઓ કરવામા ંઆવી હતીરાફેલ મCેુ સુ�ીમ કોટ%મા ંમDુય Eણ િવષયો પર ચાર યાચીકાઓ કરવામા ંઆવી હતીરાફેલ મCેુ સુ�ીમ કોટ%મા ંમDુય Eણ િવષયો પર ચાર યાચીકાઓ કરવામા ંઆવી હતી. . . . ત ેબધા જ િવષયો પર સુ�ીમ કોટH ત ેબધા જ િવષયો પર સુ�ીમ કોટH ત ેબધા જ િવષયો પર સુ�ીમ કોટH ત ેબધા જ િવષયો પર સુ�ીમ કોટH 
ભારત સરકારને Iલીન ચીટ આપી છેભારત સરકારને Iલીન ચીટ આપી છેભારત સરકારને Iલીન ચીટ આપી છેભારત સરકારને Iલીન ચીટ આપી છે. . . . ----    �ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત    

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

ક89સેે માE ને માE પોતાની રાક89સેે માE ને માE પોતાની રાક89સેે માE ને માE પોતાની રાક89સેે માE ને માE પોતાની રાજકીય મહ�વકાAંાઓ પણૂ% કરવા દશેની સુરAાની બાબત ેકોઈ પણ લાછંન ન લગાડી જકીય મહ�વકાAંાઓ પણૂ% કરવા દશેની સુરAાની બાબત ેકોઈ પણ લાછંન ન લગાડી જકીય મહ�વકાAંાઓ પણૂ% કરવા દશેની સુરAાની બાબત ેકોઈ પણ લાછંન ન લગાડી જકીય મહ�વકાAંાઓ પણૂ% કરવા દશેની સુરAાની બાબત ેકોઈ પણ લાછંન ન લગાડી 
દશેના વીર જવાનોના મનોબળ સાથ ેિખલવાડ ન કરવો જોઈએ દશેના વીર જવાનોના મનોબળ સાથ ેિખલવાડ ન કરવો જોઈએ દશેના વીર જવાનોના મનોબળ સાથ ેિખલવાડ ન કરવો જોઈએ દશેના વીર જવાનોના મનોબળ સાથ ેિખલવાડ ન કરવો જોઈએ ----    �ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત�ી ગજે��-સહ શખેાવત    

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

સમ9 િવKવમા ંદશેની છબી ખરડાવવા ક89સેે કરલે સમ9 િવKવમા ંદશેની છબી ખરડાવવા ક89સેે કરલે સમ9 િવKવમા ંદશેની છબી ખરડાવવા ક89સેે કરલે સમ9 િવKવમા ંદશેની છબી ખરડાવવા ક89સેે કરલે ષડયEંષડયEંષડયEંષડયEં    બદલ જનતાની માફી માગંવી જોઈએબદલ જનતાની માફી માગંવી જોઈએબદલ જનતાની માફી માગંવી જોઈએબદલ જનતાની માફી માગંવી જોઈએ. . . .     
----    �ી ગજે��-સહ શખેા�ી ગજે��-સહ શખેા�ી ગજે��-સહ શખેા�ી ગજે��-સહ શખેાવતવતવતવત    

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

ભારત સરકારના કે��ીય રા�ય કૃિષ મં�ી�ી ગજે��!સહ# શેખાવતે એન(ેી શાહીબાગ અમદાવાદ ખાતે 
યો,યેલ પ�કાર પ/રષદન ે સબંોધતા જણા2યંુ હતંુ કે ૨૦૧૪માં વડા�ધાન�ી નરે��ભાઈ મોદીના નેતૃ7વવાળી કે�� 
સરકારે સ9ાના સુકાન સભંાળતા દેશમાં નવા યુગ પ/રવત:નની શ;આત થઇ હતી. િવ?વના દેશોએ @વીકાર કરવું પAયંુ છે 
કે, આવનારા સમયમા ં ભારત એક િવ?વ સ9ા તરીકે ઉભરશે અન ે સમD િવ?વએ વડા�ધાન�ી નરે��ભાઈ મોદીના 
નેતૃ7વમાં કાય:રત કે�� સરકારની કાય:�ણાલીન ે @વીકારી છે અન ેઆજે ભારતદેશ સમD િવ?વના જુદા જુદા માપદંડો 
જેવા કે “ઇઝ ઓફ ડુHગ િબઝનસે” પયા:વરણના માપદંડો કે IJાચાર પર લગામના માપદંડો હોય તેમાં Lચી છલાંગ 
લગાવીન ેભારત ખુબ આગળ વધી રMું છે.  
 �ી શેખાવતે વધુમાં જણા2યંુ કે આજે દેશના દરેક નાગ/રકના મનમાં દેશ �7યે એક ગવ:નું વાતાવરણ સ,:યંુ છે. 
સાડા ચાર વષ:ના કાય:કાળમાં દેશના તમામ વગNનું ઉ7થાન થાય તેવી કાય:પOધિત સાથ ેઆઝાદી પછી �થમ વખત સૌથી 
ઈમાનદાર સરકારના દાખલાઓ ભાજપાએ િવ?વ સમ( પુરા પAયા છે. સાડા ચાર વષ:મા ં િવપ( એકપણ IJાચારનો 
આ(ેપ લગાવી શકી નથી. અને અ7યારે જુQઠાણા ફલેાવી અપ�ચાર કરી ઈમાનદાર સરકાર પર દાગ લગાડવાના િનSફળ 
�યાસો કTDેસ પાટU કરી રહી છે. તે દેશની જનતા સારી રીતે ,ણી ચુકી છે.   

..૨.. 



 

..૨.. 
 �ી શેખાવતે રફાલ મુVે કTDેસની ઝાટકણી કાઢતા જણા2યંુ કે કTDેસે તXયો વગર જુQઠાણા ફલેાવવાનો �યાસ કયN 
છે તે બદલ તેમણે દેશની, �,ની તેમજ દેશની સુર(ામા ં કાય:રત વીર જવાનોની ,હેરમા ં માફી મંગાવી જોઈએ. 
જુQઠાણાના આધારે રાજકીય લાભો મેળવવા �યાસ કરતી કTDેસના મT પર  સ�ુીમ કોટ:નો ચુકાદોએ લપડાક સમાન છે. 
અને તેનાથી સાિબત થાય છે કે જુQઠાણાના પગ નથી હોતા અને સ7ય થોડાક સમય માટે પરેશાન જ;ર થાય છે પણ તે 
કચડી નથી શકાતંુ. િવ?વના સવા:િધક લોકિ�ય નેતા વડા�ધાન�ી નરે��ભાઈ મોદીને 2યિYતગત રીતે બદનામ કરવાનુ ં
ષડયં� કTDેસે રZયંુ છે. તેવી કTDેસને દેશની �, Yયારેય માફ નિહ કરે અને આવનારી ચુંટણીમા ં સ9ાના સુકાન 
વડા�ધાન�ી નરે��ભાઈ મોદીને સTપીન ેદેશની જનતા કTDેસને તેનુ ંઉિચત @થાન બતાવી દેશે.  
 �ી શેખાવતે વધુમાં જણા2યંુ હતંુ કે સુ�ીમ કોટ:મા ંમુ[ય �ણ િવષય મુVે ચાર યાચીકાઓ કરવામા ંઆવી હતી. તે 
બધા જ િવષયો પર સુ�ીમ કોટ\ ભારત સરકારન ે Yલીન ચીટ આપી છે. મા�ને મા� પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવા 
દુભા:વના પૂવ:ક અપ�ચારના ભાગ ;પે કTDેસ રફાલ બાબતે જુQઠાણા ફેલાવી રહી છે તે સ�ુીમ કોટ:ના િનણ:ય પછી �, 
સમ( સ7ય ઉ,ગર થઇ ગયંુ છે. કTDેસના રા^ીય અ_ય( જુQઠાણાના િનમા:તા છે અન ે તેમણે ,તેજ સમD દેશમા ં
પોતાની િવ?વસનીયતા ગુમાવી છે અન ેહવે જયારે સુ�ીમ કોટ\ તેમના જુQઠાણાને બેનકાબ કયા: છે 7યારે કTDેસના રા^ીય 
અ_ય(�ી રાહુલ ગાંધીએ તેમની તમામ રાજકીય જવાબદારીઓમાંથી રા#નામું આપી દેવુ ંજોઈએ મા� ને મા� પોતાની 
રાજકીય મહ7વકાં(ાઓ પણૂ: કરવા દેશની સુર(ાની બાબતે કોઈ પણ લાછંન ન લગાડી દેશના વીર જવાનોના મનોબળ 
સાથ ે િખલવાડ ન કરવો જોઈએ તેવી અપે(ા �ી શેખાવત# એ કTDેસ પાટU તરફથી રાખી છે. કTDેસ કા`પિનક 
દુિનયામાં #વી રહી છે. સુ�ીમ કોટ:ના આવેલ ફેસલા પછી કTDેસે દેશની સુર(ાના મુVે પોતાનાનું @ટે�ડ જનતા સમ( 
મુકવું જોઈએ અને સમD િવ?વમાં દેશની છબી ખરડાવવા કTDેસ ેકરેલ ષડયં� બદલ જનતાની માફી માંગવી જોઈએ. 
 �ી શેખાવત# એ ભાજપાના રાJીય અ_ય(�ી અિમતભાઈ શાહે પછેૂલ �?નોનો કTDેસ અ_ય(�ી રાહુલ 
ગાંધી ,હેર જનતાને જવાબ આપે તેવી માંગણી આજે મી/ડયાના મા_યમથી કરી હતી.     

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


