
 

ેસનોટ-૦૫                તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૯ 
------------- 

ક ેસમા ં ી સરદાર પટેલની અવગણના અન ેઅપમાનની ખરાબ પરપંરા છે. 
જયારે મા  ી અહમેદ પટેલનુ ંજ સ માન થાય છે. - ભરત પડંયા 

------------- 
દશેના મહાપૂ ષોન ેઅ યાય અન ેમા  ગાધંી પરીવારન ે યાય - ી ભરત પડંયા 

------------- 
2004 થી 2014ના ક ેસના ાચારી કશુાસનમાં ગજુરાતન ેસ ત અ યાય કરી ચકુલેી 

ક સે ે“ક સે કર ેછે ગજુરાતન ેઅ યાય” આ સુ  રાખવુ ંજોઈએ. - ભરત પંડયા 
------------- 

ક સેના નતેૃ વની િન ફળતા છૂપાવવા ક ેસ છોડનારા માટ ે“કો યિુનકશેન ગેપ” એ તક ખોટો છે, 
હિ કતમા ંક સે અન ે  બહુ મોટો “કો યિુનકશેન ગપે છે.” - ભરત પડંયા 

------------- 
ક સેના 10 વષના શાસનમા ંગુજરાતન ેસતત અ યાય સમય ે ી અહમેદ પટલે કયા ંહતા ં? 

10 વષમા ંએક ભ ચનો પલુ પણ બનાવી શ યા ન હતા.ં - ભરત પડંયા 
------------- 

ગુજરાત ભાજપ વકતા ી ભરત પંડયાએ ગાંધી પરીવારનાં રા ીય રાજકીય સલાહકાર ી અહેમદ પટેલના ગુજરાત, 

ગુજરાતના નેતૃ વ અને ભાજપ પર કરેલા તમામ જૂ ઠા આ ેપોને ફગાવીને અને તેને સ ત શ દોમાં વખોડતાં જણા યંુ હતંુ કે, 

આ મા  ચૂંટણીલ ી રાજકીય જૂ ઠા આ ેપ છે. ક ેસમાં ી સરદાર પટેલનંુ અપમાન અને મા  ગાંધી પરીવારનાં રાજકીય 

સલાહકાર ી એહમદ પટેલનંુ જ સ માન થાય છે. પહેલાં સરદાર પટેલને ધાનમં ી ન બનવાં દીધાં પછી તેમની અવગણના 

અને અ યાય થયો હતો. ૪૧ વષ સુધી તેમને ભારત ર ન ન હતો આ યો. તેની ક ેસે હજુ સુધી માફી માંગી નથી. હમણાં સરદાર 

પટેલની િતભા- િતમાને ભંગાર -કબાડી શ દ સાથે સરખાવીને સરદારનંુ અપમાન, ગુજરાત અને દેશનંુ અપમાન કયુ છે. તેમ 

છતાંય ક ેસે તે અંગે માફી માંગી નહ  અને જોરશોરથી તે જ ભંગાર શ દ દોહરાવતાં ગયાં. 

ી પંડયાએ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, સાડા ચાર (4.50) લાખ થાન પર મા  નહે -ગાંધી પરીવારના નામોની તકતીઓ 

છે. દેશમાં બી  કોઈ મહાપુરષો જ નથી. ક ેસનંુ સુ  “દેશના મહાપુ ષોને અ યાય અને મા  નહે -ગાંધી પરીવારને યાય” 

સરદાર પટેલને સતત અ યાય થતો ર ો . સતત અપમાન થાય છે.અને ક ેસમાં મા  એહમદ પટેલને જ સ માન અને યાય મળે 

છે તેથી બાકી બધાં નેતાઓને અ યાય થાય છે એટલે તેઓ ક ેસ છોડી ર ાં છે.    ક ેસ પોતાનાં નેતૃ વની િન ફળતા છુપાવવા 

..૨.. 



 

..૨.. 

ક ેસ છોડનારાં માટે “કો યુિનકેશન ગેપ” નાં ખોટા તક અને કારણ આપે છે. શંુ ક સેનાં ી કુંવર ભાઈ, જવાહરભાઈ, અ પેશ 

ઠાકોર સિહત ૭ ધારાસ યો, ૭ લા પંચાયત, ૨૫-૩૦ તાલુકા પંચાયતનાં સ યો આ બધાં કો યુિનકેશન ગેપને કારણે જ શંુ 

ક ેસ છોડી હશે ? હકીકતમાં તો તે ક ેસની િવચારધારા, નેતૃ વ અને સરદાર પટેલનું અપમાન અને મા  એહમદ પટેલનાં જ 

સ માનને કારણે જ પાટ  છોડીને ગયાં છે.ક ેસ છોડનાર માટે કો યુિનકેશન ગેપ નહ , પરંતુ ખરેખર તો ક ેસ અને  વ ચે 

બહુ મોટો “કો યુિનકેશન ગેપ” ર ો છે.ક ેસ  માટે,  વ ચે જતી જ નથી.તે ક ેસે વીકારવંુ જોઈએ. 

ક ેસની બેવડી નીિત અંગે ી પંડયાએ જણા યંુ હતંુ કે, ી અહેમદ પટેલ ક ેસના શાસનમાં જો ભ ચનો એક પુલનું 

કામ પૂણ કરાવી શ યાં હોય તો પણ ઘ  ંહતંુ પણ તે કરી શકયાં નથી. કે  જયારે આપે છે, યારે ક ેસનંુ કે ીય નેતૃ વ અને 

બી  રા યોના ક ેસના આગેવાનો “ ી મોદી  ગુજરાતના ધાનમં ી નથી, પરંતુ દેશના ધાનમં ી છે” તેમ કહીને ગુજરાતના 

નેતૃ વની ટીકા કરે છે. ગુજરાતને અ યાય થયો હોય યારે ક ેસ બોલી શકતી નથી. 2004 થી 2014નાં કે ના ક ેસના શાસન 

સમયે નમદા,રોય ટી,નાણાંપંચ, ોજેકટો, ા ટ તમામ બાબતોમાં અ યાય કય  હતો. જયારે ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમા ં

નમદા યોજના અને ક ેસના સમયમાં 63,000 કરોડ . ગુજરાતને મ યાં હતાં જયારે કે ની ભાજપ સરકારમાં 3,10,985 

કરોડ .ગુજરાતને મ યાં છે. 10 વષના ક ેસના ાચારી કુશાસનમાં ગુજરાતને સ ત અ યાય કરી ચુકેલી ક ેસે “ક ેસ કરે છે 

ગુજરાતને અ યાય” આ સુ  રાખવંુ જોઈએ. ગુજરાત દેશનંુ નેતૃ વ કરે છે અને કરતંુ રહેશે. ગુજરાતની જનતા 26 લોકસભા 

બેઠકોમાં ભાજપને તાડીને ફરીથી ી નરે ભાઈ મોદી ધાનમં ી બનાવશે  તેવો િવ વાસ ી ભરત પંડયાએ યકત કય  હતો. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 
 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૬                તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૯ 
------------- 

 ભાજપા દશે મી ડયા સેલની યાદી જણાવ ે છે કે, આવતીકાલે તારીખ ૨૧ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ગુજરાતનાં મુ યમં ી ી 

િવજયભાઇ પાણી, નાયબ મુ યમં ી ી િનિતનભાઈ પટલે, દશે અ ય ી તુભાઈ વાઘાણી, કે ીય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા , 

મં ી ી કુવંર ભાઇ બાવળીયા, ધારાસ ય ી િહતુભાઈ કનો ડયા, પવૂ ધારાસ ય ી નરશેભાઈ કનોડીયા, ગુજરાતી અિભને ી ી ાજંલબને 

ભ ટનો ગજુરાતમાં િવિવધ લોકસભા ે ોમાં ચૂટંણી ચાર રાઉ ડ દર યાન હેર સભાઓ તથા કાયકતા સંમેલનોને સંબોધશ.ે 

 
માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી નો િવગતવાર કાય મ 

તારીખ સમય કાય મની િવગત 
૨૧.૦૪.૨૦૧૯  

રિવવાર  સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે  
પાટણ લોકસભા - પાટણ િવધાનસભા - ધાનમં ી ી સાથે હેરસભામાં હાજર રહેશે. 

થળ: ઉ ર ગુજરાત યુિનવસ ટી ાઉ ડ, પાટણ 

 
માનનીય નાયબ મુ યમં ી ી િનિતનભાઈ પટલે 

તારીખ સમય કાય મની િવગત 
૨૧.૦૪.૨૦૧૯ 

રિવવાર સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે પાટણ લોકસભા - પાટણ િવધાનસભા - ધાનમં ી ી સાથે હેરસભામાં હાજર રહેશે. 
               થળ: હેમચં ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવસ ટી ાઉ ડ, પાટણ 

 
દેશ અ ય ી તભુાઈ વાઘાણીનો િવગતવાર કાય મ 

તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૨૧.૦૪.૨૦૧૯ 
રિવવાર 

સવારે ૧૨.૦૦ કલાકે ગાંધીનગર લોકસભા - સાણંદ િવધાનસભા 
રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહના રોડ શોમાં હાજર રહેશે.   થળ: એપીએમસી - સાણંદ   

સાંજે ૦૪.૦૦ કલાકે  અમરલેી લોકસભા - અમરેલી િવધાનસભા - ુપ મીટ ગ        થળ: અમરેલી 

 
કિે ય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા નો િવગતવાર કાય મ 

તારીખ સમય કાય મની િવગત 
૨૧.૦૪.૨૦૧૯ 

રિવવાર સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે ભાવનગર લોકસભા - બોટાદ િવધાનસભા - હેરસભા                થળ - વ લભીપુર   

 
મં ી ી કુવંર ભાઇ બાવળીયાનો િવગતવાર ો ામ 

તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૨૧.૦૪.૨૦૧૯ 
રિવવાર 

સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે  ગાધંીનગર લોકસભા - સાણંદ િવધાનસભા – હેરસભા 
થળ: માંકોલ 

બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે  
ગાધંીનગર લોકસભા - સાણંદ િવધાનસભા  
રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહના રોડ શોમાં હાજર રહેશે.     

થળ: એપીએમસી - સાણંદ  

..૨.. 



 

..૨.. 
ધારાસ ય ી િહતભુાઈ કનો ડયાનો િવગતવાર ો ામ 

તારીખ સમય કાયકરામની િવગત 
૨૧.૦૪.૨૦૧૯ 

રિવવાર સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે ગાધંીનગર લોકસભા - સાણંદ િવધાનસભા – હેરસભા                 થળ: સાણંદ 

 
પૂવ ધારાસ ય ી નરશેભાઈ કનોડીયાનો િવગતવાર ો ામ 

તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૨૧.૦૪.૨૦૧૯ 
રિવવાર 

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે  સાબરકાઠંા લોકસભા – ઇડર િવધાનસભા – હેરસભા        થળ: બાબસર, વડાલી 

સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે સાબરકાઠંા લોકસભા – ઇડર િવધાનસભા – હેરસભા        થળ: મહોર 

બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે  સાબરકાઠંા લોકસભા – ઇડર િવધાનસભા – હેરસભા         થળ: હાથોજ 

બપોરે ૦૧.૪૫ કલાકે સાબરકાઠંા લોકસભા – ઇડર િવધાનસભા – હેરસભા         થળ: ગોલવાડા 

બપોરે ૦૨.૩૦ કલાકે સાબરકાઠંા લોકસભા – ઇડર િવધાનસભા – હેરસભા         થળ: ચંડપ 

બપોરે ૦૪.૦૦ કલાકે સાબરકાઠંા લોકસભા – ઇડર િવધાનસભા – હેરસભા         થળ: બડોલી 

 

ગુજરાતી અભીને ી ી ાંજલબને ભ ટનો િવગતવાર ો ામ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૨૧.૦૪.૨૦૧૯ 
રિવવાર સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે 

બારડોલી લોકસભા - કામરેજ િવધાનસભા - રોડ શો         
થળ: યામ ધામ મં દર, સરથાણ 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


