ેસનોટ-૦૧

તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૮
------------------

સમ ગુજરાતમાં યુવા મોરચા વારા નેતા સુભાષચં બોઝની જમજયંતી િનિમતે
િનિમતે ૧૬ યુઆરી થી
૨૩ યુઆરી સુધી ર$તદાન િશિબર સ'તાહનું આયોજન કરી
કરી કુલ ૨૬,
૨૬,૩૨૩ ર$તયુિનટ એક.
એક. કરાયા
------------------

સરહદ પર દેશની ર0ા કરનાર જવાનો માટે નડાબેટ ખાતે ભારતભારત-પા3ક4તાન બોડ5ર પર યોયેલ િવશેષ
ર$તદાન િશિબર
િશિબરમાં
િબરમાં ૧૧૧૧ બોટલના
બોટલના ટાગ6ટ સામે ૧૨૭૪ યુિનટ એક. થયા
------------------

દેશ મીડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, નેતા સુભાષચં$ બોઝની જ'મજયંતી િનિમ)ે ૧૬

+'યુઆરી થી ૨૩ +'યુઆરી દર/યાન સમ0 ગુજરાતના િજ2લા/મહાનગરોમાં ર5તદાન િશિબર

સ6તાહનું આયોજન કરવામાં આ7યું હતું. જે માં ‘‘તુ
ં ા’’
‘‘તુમ મુઝે ખૂન દો,
દો, મ; તુ<હે આઝાદી દુગ
ા’’ના
’’ નારા સાથે
ગુજરાતભરના યુવાનો ર5તદાન માટે આગળ આ7યા હતા. સમ0 ગુજરાતના િજ2લા/મહાનગરોમાં ૧૬

+'યુઆરી થી ૨૩ +'યુઆરી સુધી ર5તદાન િશિબર સ6તાહનું આયોજન કરી કુલ ૨૬,
૨૬,૩૨૩ ર$તયુિનટ
એક; કરી યુવાનોએ નેતા સુભાષચં$ બોઝને <=ધાંજિલ અપ@ણ કરી હતી.

આજરોજ આ ર5તદાન િશિબર સ6તાહ અંતગ@ત સીમા પર દેશની રAા કરનાર જવાનો માટે

નડાબેટ ખાતે ભારત-પાકCતાન બોડ@ર પર એક િવશેષ ર5તદાન િશિબરનું આયોજન કરવામાં આ7યુ હતુ.ં
જે માં દેશ યુવા મોરચાના અ=યA<ી ડૉ. ઋિFવજ પટેલે ર5તદાન િશિબરમાં ઉપિCથત રહી નેતા
સુભાષચં$ બોઝને <=ધાંજિલ અપ@ણ કરી યુવાનોને સંબો=યા હતા. આ િવશેષ ર5તદાન િશિબરમાં દેશ
મીડયા સેલના ક'વીનર<ી ડૉ. હષ@દ પટેલ, બનાસ ડેરીના વાઈસ ચેરમેન<ી માવ દેસાઈ, યુવા મોરચા

ઝોન ઇ'ચાજ@ <ી િવનય દેસાઈ, બનાસકાંઠા 2લાના યુવા મોરચાના મુખ<ી હરેશભાઇ ચૌધરી તથા
દેશ કારોબારી સLય<ીઓ <ી િવણ માળી અને <ી કૌશલ ગNજર ઉપિCથત રOા હતા.

આજરોજ સીમાના જવાનો માટે યો+યેલ ર5તદાન કે/પમાં મોટી સંPયામાં યુવા ભાઈઓ-

બહેનોએ ઉપિCથત રહી ૧૧૧૧ના
૧૧૧૧ ટાગQટ સામે ૧૨૭૪
૧૨૭૪ યુિનટ ર5તદાન કયુ@ હતું.

(ડૉ. હષ@દ પટેલ)

દેશ ક'વીનર - મીડયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૮
------------------

>દેશ >મુખ?ી તુભાઇ વાઘાણીએ નવિનવા5િચત ધારાસCયોના શપથિવિધ >સંગે શુભDે છા પાઠવી
------------------

ગુજરાતની િવકાસયા.ાને અિવરતપણે
અિવરતપણે આગળ વધારીએવધારીએ- ?ી તુભાઇ વાઘાણી
------------------

વડા>ધાન?ી નરેભાઇ મોદી >ે3રત િવકાસ યા.ામાં જ બધી જ સમ4યાઓનું સમાધાન
સમાધાન છે
- ?ી તુભાઇ વાઘાણી
------------------

દેશ મુખ<ી તુભાઇ વાઘાણીએ નવિનવા@િચત ધારાસLયોના શપથિવિધ સંગે શુભેSછા

પાઠવી હતી. ૧૪મી ગુજરાત િવધાનનસભાના ોટેમ Cપીકર ડૉ. િનમાબેન આચાય@એ આજે ૧૪મી
િવધાનસભાના નવિનUમત ધારાસLયોને CવUણમ સંકુલના સાબરમતી કAમાં યો+યેલ શપથિવિધ બેઠકમાં

ધારાસLયો તરીકે શપથ લેવડા7યા હતા. ગૃહના નેતા તરીકે મુPયમં;ી <ી િવજયભાઇ Wપાણી અને
ઉપનેતા તરીકે નાયબ મુPયમં;ી <ી નીિતનભાઇ પટેલે શપથ 0હણ કયા@ હતા.

આ સંગે દેશ મુખ<ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા7યું હતુ કે, િવકાસપુXષ વડાધાન<ી

નરે'$ભાઇ મોદી ેરત િવકાસયા;માં જ બધી સમCયાઓનું સમાધાન છે . ગુજરાતની સાડા ૬ કરોડ
+ની સુખ-શાંિત-સમૃિ=ધને આગળ ધપાવીએ અને +ની સેવામાં તFપર રહીએ તેમ<ી વાઘાણીએ
જણા7યું હતું.

<ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા7યું હતુ કે, િવYવમાં જે કાંઇ પણ <ેZ છે તેને ગુજરાતમાં લાવીએ,

ગુજરાતની િવકાસની અિવરત યા;ાને આગળ વધારીએ. નવા ગુજરાતની સંક2પના સાથે વડાધાન<ી
નરે'$ભાઇ મોદીના ‘‘યુ
‘‘યુ ઇિડયા’’
ઇિડયા’’ના
’’ સંક2પમાં ભાગીદાર બનીએ. ગુજરાતની +એ ભાજપાને સતત
છ[ઠીવાર સેવાનો મોકો આ6યો છે તે બદલ ગુજરાતની જનતાનો આભાર મા'યો હતો. આવનારા પાંચ

વષ\માં ‘‘>ના
‘‘>ના સુખે સુખી અને
અને દુઃખે દુઃખી’’
ખી’’ના
‘‘સબકા સાથ સબકા િવકાસ’’
િવકાસ’’ મં;ને ચરતાથ@
’’ સૂ; સાથે ‘‘સબકા
કરીએ તેવી િતબ=ધતા સાથે સૌને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠ7યા હતા.

<ી વાઘાણીએ િવપAને પણ સકારાFમકતા સાથે +ના સેવાય^માં જોડાવા અપીલ કરી હતી.
(ડૉ. હષ@દ પટેલ)

દેશ ક'વીનર - મીડયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૮
------------------

ગુજરાત ભાજપા >દેશ >મુખ?ી તુભાઇ વાઘાણીએ
વાઘાણીએ 0િ.ય સમાજ
સમાજ તેમજ િવિવધ સામાક
સંગઠનોને ‘‘પKાવત્
‘‘પKાવત્’’’’ 3ફNમ મુOે શાંિત ળવવા અપીલ
અપીલ કરી
------------------

દેશ મુખ<ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા7યું હતુ કે, ગુજરાત રાNયના મુPયમં;ી<ી િવજયભાઇ

Wપાણીએ આ અગાઉ પહેલા પણ પ_ાવતી ફ2મના ગુજરાતમાં સારણ અંગે એક નોટીફકેશન +હેર

કરીને ફ2મને દશા@વવા અંગે િતબંધ લગા7યો હતો તે પછી ફરીથી બી વખત પણ પ_ાવત્ ફ2મને
ગુજરાતમાં ન દશા@વવા અંગે મુPયમં;ી<ી િવજયભાઇ Wપાણીએ નોટીફકેશન િસ=ધ કયુ@ હતુ.ં ફ2મમાં

ભારતીય સંCકૃિત અને ઇિતહાસને તોડી-મરોડીને િવકૃત રીતે સમાજ સમA રજુ કરવાના યાસો કરવામાં
આવી રOા છે તેના કારણે Aિ;ય સમાજ અને િવિવધ સામાક સંગઠનોની લાગણી દુભાઇ રહી છે .

જે ના કારણે ગુજરાતમાં કાયદો અને 7યવCથાની િCથિત ના બગડે તે હેતથ
ુ ી િતબંધ લાદવામાં આ7યો
હતો.

<ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા7યું હતુ કે, નામદાર સુિમ કોટ@માં લોકલાગણીના િતbબબ સાથે

રાNય સરકાર તરફથી નામદાર સુિમ કોટ@ને િવવાદીત ફ2મ દશા@વવાના કારણે રાNયમાં કાયદો અને

7યવCથામાં શું પરીિCથતીઓ સ+@ઇ શકે તે અંગે વાકેફ કયા@ હતા પરંતુ નામદાર સુિમ કોટQ ફ2મ
દશા@વવાનો ચૂકાદો આ6યો છે . ગુજરાત રાNયના મ2ટી6લેA થીયેટરના એશોિસયેશને પણ ફ2મ ન
દશા@વવા અંગેની તેમની સંમિત આપી છે તે ખૂબજ આવકાય@ બાબત છે .

Aિ;ય સમાજ તેમજ િવિવધ સામાક સંગઠનોને શાંિત અને એખાલસનું વાતાવરણ સમ0

રાNયમાં અકબંધ રહે તે માટે <ી વાઘાણીએ અપીલ કરી હતી.

સમ0 રાNયમાં કાયદો અને 7યવCથા જળવાઇ રહે તેની જવાબદારી આપણી સૌની છે . 5યાંય

પણ કોઇપણ +તની અફવાઓમાં ન દોરવાઇ જઇએ અને કોઇને પણ કોઇપણ +તનું નુકશાન ન
પહોચાડીએ તેમ<ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા7યું હતું.

(ડૉ. હષ@દ પટેલ)

દેશ ક'વીનર - મીડયા િવભાગ

