ેસનોટ:૦૧

૧૧/૦૨/૨૦૨૦
ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીની સંવેદનશીલ સરકાર $ારા મ%હલા અનામત બાબતના પ%રપ માં

ુ ારો કરવાની કર, લી -હ,રાતને સહષ/ આવકાર1 રા2ય સરકારને અ3ભનંદન આપતા
*ધ

દ, શ ભાજપા અ4ય5 ી

ુ
67ભાઈ
વાઘાણી
ુ ર1ને સમાજના
ભાજપા સરકાર ‘સૌનો સાથ – સૌનો િવકાસ – સૌનો િવ<ાસ અને સૌને =યાય’ના િસ>ાંતને અ?સ
દર, ક વગ/ તથા Aાિત--િતના %હતને 4યાનમાં રાખી સમાનતાથી =યાયD ૂણ/ િનણ/યો કર1 રહ1 છે
-

ુ
ી 67ભાઈ
વાઘાણી

કGHેસ હંમેશા વોટબIકને નજરમાં રાખી પોતાના રાજક1ય રોટલાં શેકવા માટ, સમાજના JુદાJુદા વગKને,Aાિત-િતને ઉMક,રવાની િનNનક5ાની રાજનીિત કરતી હોય છે
-

ુ
ી 67ભાઈ
વાઘાણી

ુ રાત સરકાર $ારા સવ/સમાજના %હતને 4યાનમાં રાખી કોઈને પણ અ=યાય ના થાય તે ર1તે તે
Oજ
ુ ારો કરવાની કરવામાં આવેલી -હ,રાતને ભાજપા
પ%રપ માં *ધ
દલસાણીયા. દ, શ મહામં ી ીઓ

કાર,

ુ ાઈ
દ, શ સંગઠન મહામં ી ી ભીQભ

ી ભરતિસTહ પરમાર, ી ક,.સી.પટ,લ, ી શUVશરણભાઈ WXભY તથા

દ, શ

ભાજપા અHણી ીઓએ હષ/ભેર આવકાર1 રા2ય સરકારને અ3ભનંદન પાઠ[યા.
દ, શ ભાજપા મી%ડયા િવભાગની યાદ1 જણાવે છે ક, , આજરોજ

ુ યમં ી ી િવજયભાઈ

પાણીની

ુ ારો કરવાની કર, લી -હ,રાતને સહષ/
સંવેદનશીલ સરકાર $ારા મ%હલા અનામત બાબતના પ%રપ માં *ધ
આવકાર1 રા2ય સરકારને અ3ભનંદન આપતા ભાજપા

દ, શ અ4ય5 ી 67 ુભાઈ વાઘાણીએ જણા[]ું હ7 ં ુ ક, ,છે ^લાં

ક, ટલાંક %દવસથી એલઆરડ1ની પર15ામાં ઉતીણ/ થયેલ મ%હલા ઉમેદવારો પોતાની માંગ સાથે ઉપવાસ પર
ુ સાથે પાસ થયેલી મ%હલાઓની સરકારના એક પ%રપ
બેઠ,લા હતા.ઓબીસી,એસ.સી.એસ.ટ1. વગ/ની _ચા Oણ
બાબતે રJૂઆત હતી તે aગે b તે સમયે જ રા2ય સરકાર $ારા તે મ%હલાઓને બાહ,ધર1 આપવામાં આવી હતી ક,
સરકાર આ પ%રપ

બાબતે કાયદાિવદો સાથે પરામશ/ કર1 તેમજ નામદાર * ુ ીમકોટ/ તથા હાઇકોટ/ ના

dકુ ાદાઓનો અeયાસ કર1 કોઈપણ વગ/ ને અ=યાય ના થાય તે ર1તે યોfય િનણ/ય લેશ.ે તે aતગ/ત રા2ય સરકાર
$ારા આb આ પ%રપ માં *ુધારો કરવાનો િનણ/ ય લેવામાં આ[યો છે .આ િનણ/ યને ભાજપા વતી તેમજ સમH
ુ રાતની જનતા વતી આવકાર1 રા2ય સરકારનો આભાર મા? ંુ gં.
Oજ
ી વાઘાણીએ જણા[] ંુ હ7 ં ુ ક, ,ભાજપા સરકારની પહ,લેથી જ નીિત રહ1 છે ક, કોઈપણ સમhયાનો કાયમી
ઉક,લ લાવવો તેમજ તમામ લોકોને સંD ૂણ =યાય મળે તે ર1તે િનણ/ય લેવો. 2યાર, કGHેસ હંમેશા વોટબIકને

નજરમાં રાખી પોતાના રાજક1ય રોટલાં શેકવા માટ, સમાજના JુદાJુદા વગKને,Aાિત--િતને ઉMક, રવાની
િનNનક5ાની રાજનીિત કરતી હોય છે જયાર, ભાજપા સૌનો સાથ – સૌનો િવકાસ – સૌનો િવ<ાસ અને સૌને
ુ ર1ને સમાજના દર, ક વગ/ તથા Aાિત--િતના %હતને 4યાનમાં રાખી સમાનતાથી
=યાય’ના િસ>ાંતને અ?સ
=યાયD ૂણ/ િનણ/ યો કર1 રહ1 છે .
Oુજરાત સરકાર $ારા સવ/સમાજના %હતને 4યાનમાં રાખી કોઈને પણ અ=યાય ના થાય તે ર1તે
ઓબીસી,એસ.સી.તથા એસ.ટ1. સમાજને પણ =યાય મળ1 રહ, તે
આવેલી -હ,રાતને ભાજપા

ુ ારો કરવાની કરવામાં
કાર, પ%રપ માં *ધ

ુ ાઈ દલસાણીયા. દ, શ મહામં ી ીઓ
દ, શ સંગઠન મહામં ી ી ભીQભ

પરમાર, ી ક,.સી.પટ,લ, ી શUVશરણભાઈ WXભY તથા

ી ભરતિસTહ

દ, શ ભાજપા અHણી ીઓએ હષ/ભેર આવકાર1 રા2ય

સરકારને અ3ભનંદન પાઠ[યા હતા.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

