
 

ેસનોટ-૦૧               તા ૦૨.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

ઝાના ધારાસ ય ીમતી ડૉ. આશાબને પટલેન ેક સેના ધારાસ ય પદેથી રા નામુ ંઆપવા અગંનેા હમતભયા 
િનણયને આવકાર આપતા ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
નતેૃ વિવિહન ક સે ેસાઠંગાઠંવાળી રાજનીિતથી લોકોન ેલલચા યા અન ેફોસલા યા તથા ાિત િતના નામે ભલીભોળી 

 વ ચ ેલડાઇઓ કરાવી છે યાર ે ીમતી ડૉ. આશાબને પટલેના િનણયથી ક સેની આ નકારા મક રાજનીિત આજે 
ફરી એકવાર ખુ લી પડી ગઇ છે - ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
ક સેના આતંરકલહ, ઝગડાઓ અન ેવચ વની લડાઇ તમેજ આતં રક જૂથવાદ તથા નો િવ વાસ ગમુાવી ચકૂલેી 
ક સે પર હવ ેતનેા ંજ કાયકરો અન ેધારાસ યોન ેભરોસો નથી, જે ીમતી ડૉ. આશાબને પટલેના પ ની િવગતોથી 

પ  થઇ ગય ુછે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
---------------- 

ીમાન રાહુલ ગાધંીના િન ફળ નતેૃ વમા ંક સેમાં જૂથવાદ, કકળાટ અન ેઆતં રક િવખવાદ ચરમસીમાએ પહોચી ગયો 
છે - ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વમા ંદેશ િવકાસના નવા િશખરો સર કરી ર ો છે, 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલેના નતેૃ વમા ંગજુરાત િવકાસની હરણફાળ 
ભરી ર  ુછે યાર ેિવકાસલ ી-રા વાદી િવચારધારા સાથ ેજોડાવા માગંતા સૌ કોઇનુ ં વાગત છે - ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણીએ ઝાના ધારાસ ય ીમતી ડૉ. આશાબેન પટેલ ે ક ેસમાંથી આપેલા 

રા નામા અંગે િત યા આપતા જણા યુ હતુ ક,ે ક ેસના ધારાસ યપદ પરથી રા નામંુ આપવા અંગેના ીમતી      

ડૉ. આશાબેન પટેલના હમતભયા િનણયને અમે આવકારીએ છીએ. નતેૃ વિવિહન ક સેે સાંઠગાંઠવાળી રાજનીિતમાં 

લોકોન ેલલચા યા અને ફોસલા યા છે. ાિત િતના નામે ભલીભોળી  વ ચે હંમેશા લડાઇઓ કરાવી છે, ીમતી    

ડૉ. આશાબને પટેલના િનણયથી ક સેની આ નકારા મક રાજનીિત આજે ફરી એકવાર ખુ લી પડી છે.    

ી વાઘાણીએ જણા યુ હત ુ કે, ક ેસની નતેાગીરીના આતંરકલહ, ઝગડાઓ અને વચ વની લડાઇ તેમજ 

આંત રક જૂથવાદથી કંટાળીને ડૉ. આશાબેન પટેલે ધારાસ ય પદેથી રા નામુ આ યુ છે. નો િવ વાસ ગમુાવી ચૂકેલી 

ક સે પર હવે તેનાં જ કાયકરો અન ેધારાસ યોને ભરોસો નથી, જે  ડૉ. આશાબેન પટેલના પ ની િવગતોમાં પ  થઇ 
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ય છે. મા  ીમતી ડૉ. આશાબેન જ નહ  પરંત ુક સેના અનેક ધારાસ યો ક સેના જૂથવાદ અન ેપ રવારવાદથી 

કંટાળી ગયા છે, તથેી જ ક ેસના એક પછી એક ધારાસ યો રા નામા આપી ર ા છે. 

ી વાઘાણીએ જણા યુ હત ુક,ે ભાજપાના લાખો કાયકરો, આગેવાનો તથા ધારાસ યો ૩૬૫ દવસ સેવામાં 

ય ત હોય છે યારે ક સેના નેતાઓ આંત રક લડાઇ-ઝગડાઓમાં જ ય ત હોય છે. ક સેની િવકાસ િવરોધી તથા 

ગુજરાત િવરોધી નીિતના કારણે તેને નંુ સમથન નથી ત ેગુજરાત િવધાનસભાની ગત ચૂટંણીમાં થયેલા ભાજપાના 

ભ ય િવજય સાથે જ સાિબત થઇ ચૂ યુ છે.  

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ ક,ે વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ ૧૦ ટકા સવણ અનામત આપીને તમામ વગ  

તથા સમાજોને યાય આપવાના ય નો કયા છે યાર,ે ક ેસ ાિત િત અન ેધમના નામે જનતાને લડાવી-ઝગડાવી 

તથા ગરેમાગ દોરી રહી છે. ીમાન રાહુલ ગાંધીના િન ફળ નેતૃ વમાં ક ેસમાં જૂથવાદ, કકળાટ અને આતં રક િવખવાદ 

ચરમસીમાએ પહોચી ગયો છે. ક ેસ ેપોતાને અરીસામાં જોઇ લવુે જોઇએ.   

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં દેશ િવકાસના નવા િશખરો સર કરી ર ો છે. અનેકિવધ 

જનક યાણકારી યોજનાઓ વારા ગામ, ગરીબ, ખેડુત, દિલત, આ દવાસી, યુવા તમેજ મિહલા સિહત સમાજના 

તમામ ાિત િત સમુદાયોનો સવાગી િવકાસ થઇ ર ો છે. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી 

નીિતનભાઇ પટલેના નેતૃ વમાં ગુજરાત િવકાસની હરણફાળ ભરી ર ુ છે યારે િવકાસલ ી-રા વાદી િવચારધારા સાથ ે

જોડાવા માંગતા સૌનું વાગત છે તેમ ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ. 
 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૨              તા ૦૨.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

આવતીકાલ ેગાધંીનગર ખાત ે દશે ભાજપાનુ ંચાર લોકસભા બઠેકનુ ં લ ટર સમંલેન 
---------------- 

અમદાવાદ પવૂ, અમદાવાદ પિ ચમ, ગાધંીનગર અન ેસાબરકાઠંાના કાયકતાઓ રહશે ેઉપિ થત 
---------------- 

દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી સિહત દેશના આગવેાનો રહશે ેઉપિ થત 
---------------- 

 દેશ ભાજપા મી ડયા સલેની એક અખબારી યાદી જણાવ ે છે ક,ે આવતીકાલે તારીખ ૩ ફે આુરી, ૨૦૧૯ 

રિવવારના રોજ  દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં અને મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, સંગઠન 

મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની ઉપિ થિતમાં અમદાવાદ પૂવ, અમદાવાદ પિ ચમ, ગાંધીનગર તથા સાબરકાંઠા 

એમ, ચાર લોકસભા બેઠકનું ‘‘ક ટર સમંલેન’’ યો શે.  

 ગાંધીનગરના સકેટર-૧૬માં આવેલ રંગમંચ ખાત ે બપોરે ૩.૦૦ કલાકે કેિ ય યોજના મુજબ યો નારા આ 

લ ટર સંમેલનમાં ચાર લોકસભા મતિવ તારના લોકસભા સીટના ભારી, ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ, મંડલ 

પદાિધકારી તથા મંડલસઃ દેશ સીટના પદાિધકારીઓ, થાિનક વરા યની ચૂટંણી લડેલા ઉમેદવાર ીઓ, મંડલ 

મોરચાના મુખ-મહામં ી ીઓ, શિ તકે ના ઇ ચાજ- ભારી ીઓ, બોડ-િનગમના પદાિધકારીઓ તથા પૂવ સાંસદ-

ધારાસ ય ીઓ સિહત મોટી સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત રહેશે જેને દેશ આગેવાનો આગામી લોકસભા ચૂંટણીના 

સંદભમાં માગદશન આપશે. 
 

(ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


