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------------ 
‘‘ગુજરાત આતકંવાદ અન ેસગં ઠત અપરાધ િનયં ણ બીલ’’ (ગજુકોક) ખરડાન ેરા પિત વારા મજુંરી આપવામા ંઆવતા 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અન ેકે ીય ગહૃમં ી ી અિમતભાઇ શાહની ઇ છાશિ તન ેવદંન કરતા  
ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

------------ 
ગુજરાતની સાડા છ કરોડ જનતાની સરુ ા-સલામતી વધ ુસિુનિ ચત કરવા બદલ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ે 

રા યના ગહૃમં ી ી દપ સહ ડે નો આભાર ય ત ક  છંુ. - ી તભુાઇ વાઘાણી 
------------ 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ ાદિેશક યાપક આ થક ભાગીદારી (RCEP) મા ંન જોડાવવાનો સાહિસક અન ે
ઐિતહાિસક િનણય લઇન ેફરી એકવાર સાિબત કયુ છે ક ેતમેના માટ ેદશેિહત જ સવ પ ર છે. 

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
------------ 

ભાજપા માટ ેસ ા એ ભોગિવલાસનુ ંસાધન નહી પરતં ુરા િહતન ેસવ પ ર માની ભારતન ેવધ ુસમથ અન ે 
શિ તશાળી બનાવવાના મહાય મા ંસહભાગી થવાનુ ંમા યમ છે. - ી તભુાઇ વાઘાણી 

------------ 
‘મહા’ વાવાઝોડાના સંકટન ે યાનમા ંરાખતા ગજુરાત ભાજપાના સૌ કાયકતાઓન ેવહીવટી તં  સાથ ેસકંલન સાધી 
ભાિવત િવ તારની જનતાન ેસભંવ દરકે સહાય પરૂી પાડવા તથા આપિ ની આ ઘડીમા ંસાથી નાગ રકો સાથ ેઅ ડખમ 

ઉભા રહવેા માટ ેઅપીલ કરતા ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 
------------ 

‘મહા’ વાવાઝોડાની આ િવકટ પ રિ થિતમા ંરા યના નાગ રકોન ેઅફવાઓ ઉપર યાન આ યા િસવાય શાસન વારા  
અપાયેલ સચૂનોનો અમલ કરવા િવનતંી કરતા ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

------------ 
દેશ ભાજપા મી ડયા િવભાગની અખબારી યાદી જણાવે છે ક,ે ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ 

‘‘ગુજરાત આતકંવાદ અન ે સંગ ઠત અપરાધ િનયં ણ બીલ’’ (ગજુકોક) ખરડાને રા પિત વારા મંજુરી આપવામાં 

આવતા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અન ેકે ીય ગૃહમં ી ી અિમતભાઇ શાહની ઇ છાશિ તન ેવંદન કયુ હત ુઅન ે
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને રા યના ગૃહમં ી ી દપ સહ ડે નો આભાર ય ત કય  હતો. 

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ ક,ે ગુજકોક કાયદાને મંજુરી મળતા ગુજરાતની સાડા છ કરોડ જનતાની સુર ા-

સલામતી વધ ુસિુનિ ચત થશે અને સુરિ ત ગજુરાત વધુ સુરિ ત બનશે. ગુજરાતની શાંિત ડહોળવાનો યાસ કરનાર 
ત વોને ગુજકોકના અમલમાં આ યા બાદ આકરી સ  મળશે. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના નેતૃ વ હઠેળની 
રા ય સરકાર ગુજરાતીઓની સરુ ા માટ ેક ટબ ધ છે. 

 

..૨.. 



 

..૨.. 
ી વાઘાણીએ જણા યુ હત ુ ક,ે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ ાદેિશક યાપક આ થક ભાગીદારી 

(RCEP)માં ન જોડાવવાનો સાહિસક અન ેઐિતહાિસક િનણય લઇન ેફરી એકવાર સાિબત કયુ છે કે તેમના માટે દેશિહત 
જ સવ પ ર છે. (RCEP)માં ન જોડાવવાના િનણયથી દેશના ખેડુતો, પશુપાલકો, લઘુ અને મ ય ઉ ોગ, દૂધ-ડેરી ઉ ોગ 

તથા ઉ પાદકોન ે ો સાહન મળશે, બીનજ રી આયાત અટકશે તથા ડેટા સુર ા વધશે. ભાજપા માટે સ ા એ 

ભોગિવલાસનું સાધન નહી પરતંુ રા િહતન ેસવ પ ર માની ભારતને વધ ુસમથ અને શિ તશાળી બનાવવાના મહાય માં 
સહભાગી થવાનુ ંમા યમ છે.  

ી વાઘાણીએ ‘મહા’ વાવાઝોડાના સકંટને યાનમાં રાખતા ગજુરાત ભાજપાના સૌ કાયકતાઓન ેવહીવટી તં  

સાથે સકંલન સાધી ભાિવત િવ તારની જનતાને સંભવ દરકે સહાય પૂરી પાડવા તથા આપિ ની આ ઘડીમાં સાથી 
નાગ રકો સાથે અ ડખમ ઉભા રહવેા માટે અપીલ કરી હતી. 

ી વાઘાણીએ ‘મહા’ વાવાઝોડાની િવકટ પ રિ થિતમાં રા યના નાગ રકોન ેઉચાટમાં ન આવવા માટ ેઅનુરોધ 

કય  હતો તથા અફવાઓ ઉપર યાન આ યા િસવાય શાસન વારા અપાયેલ સૂચનોનો અમલ કરવા ભાિવત 
િવ તારના રહીશોને િવનંતી કરી હતી અન ેગુજરાત આખંુય સાથે મળીને કુદરતી પડકારની આ િ થિતને પહ ચી વળશે 
તેવો િવ વાસ ય ત કય  હતો. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


