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�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંઆજરોજ �દશે કાયા�લય �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંઆજરોજ �દશે કાયા�લય �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંઆજરોજ �દશે કાયા�લય �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંઆજરોજ �દશે કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાત ેખાત ેખાત ેખાત ે
ભાજપા ગજુરાત �દેશ પાલા�મે%&ી બોડ�ની બઠેકભાજપા ગજુરાત �દેશ પાલા�મે%&ી બોડ�ની બઠેકભાજપા ગજુરાત �દેશ પાલા�મે%&ી બોડ�ની બઠેકભાજપા ગજુરાત �દેશ પાલા�મે%&ી બોડ�ની બઠેક    યો*ઇયો*ઇયો*ઇયો*ઇ    

------------------ 

�દેશ �વ�તા�ી ભરત પં�યાએ જણા�યું હતુ કે, આજરોજ �દેશ કાયા$લય ‘‘�ી કમલમ્’’ 
ખાતે �દેશ અ,ય-�ી .તુભાઇ વાઘાણીની અ,ય-તામાં ભાજપા ગુજરાત �દેશ પાલા$મે23ી 
બોડ$ની બેઠક યો7ઇ હતી. આજની આ બેઠકમાં રા8ીય મહામં9ી�ી ભૂપે2;. યાદવ, 
મુ<યમં9ી�ી િવજયભાઇ >પાણી, કેિ2;ય મં9ી�ી પરષો@મભાઇ >પાલા સિહતના પાલા$મે23ી 
બોડ$ના સAય�ીઓ હાજર રCા હતા.  

આગામી ફેEુઆરી મિહનામાં યો7નાર ૦૨૦૨૦૨૦૨ .Fલા પંચાયતની ૧૧૦૧૧૦૧૧૦૧૧૦ બેઠકો, ૧૭૧૭૧૭૧૭ તાલુકા 
પંચાયતની ૪૩૬૪૩૬૪૩૬૪૩૬ બેઠકો અને ૭૫૭૫૭૫૭૫ નગરપાિલકાની ૨૧૧૬૨૧૧૬૨૧૧૬૨૧૧૬ બેઠકો આમ, કુલ મળીને ૨૬૬૨૨૬૬૨૨૬૬૨૨૬૬૨ બેઠકો 
પર ભાજપાના ઉમેદવારોની પસંદગી માટે તારીખ ૧૮ થી લઇને તારીખ ૨૦ 72યુઆરી સુધી 
�દેશ કાયા$લય �ી કમલમ્ ખાતે પાલા$મે23ી બોડ$ની બેઠકો યો7શે. 
 �ી પં�યાએ વધુમાં જણા�યું હતુ કે, આજની બેઠકમાં ખેડા .Fલા પંચાયતની ૪૪૪૪૪૪૪૪ બેઠકો, 
ખેડા .Fલાની ૦૫૦૫૦૫૦૫ નગરપાિલકા માટે ૧૩૬૧૩૬૧૩૬૧૩૬ બેઠકો, ખેડા .Fલાની ૦૨૦૨૦૨૦૨ તાલુકા પંચાયતની ૫૦૫૦૫૦૫૦ 
બેઠકો, વડોદરા .Fલાની ૦૧૦૧૦૧૦૧ નગરપાિલકા માટે ૨૮૨૮૨૮૨૮ બેઠકો, છોટાઉદેપુર .Fલાની ૦૧૦૧૦૧૦૧ 
નગરપાિલકા માટે ૨૮૨૮૨૮૨૮ બેઠકો તેમજ દાહોદ .Fલાની ૦૨૦૨૦૨૦૨ નગરપાિલકા માટેની ૫૨૫૨૫૨૫૨ બેઠકો માટેની 
પસંદગી �MNયા હાથ ધરાઇ હતી. િવધાનસભાની ચંૂટણીઓ પછી યો7નાર આ ચંૂટણીઓમાં પણ 
ભાજપાનો ભ�ય િવજય થનાર છે. ગુજરાતની �7એ સતત છOઠીવાર ભાજપાને ગુજરાતની 
સેવા કરવાનો મોકો આPયો છે તે ઐિતહાિસક ઘટના છે. 
 આવતી કાલે તારીખ ૧૯મી 72યુઆરીએ તેમજ તારીખ ૨૦મી 72યુઆરીના રોજ પણ 
તબ�કાવાર બેઠકો યો7શે અને ચંૂટણીઓને લગતી ઉમેદવારોની પસંદગીની �MNયા હાથ ધરાશે. 

 
 (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 

દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 
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ઇઝરાયેલઇઝરાયેલઇઝરાયેલઇઝરાયેલના વડા�ધાન�ી બ�ે�મીન નતેા�યાહુ અન ેવડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીની ના વડા�ધાન�ી બ�ે�મીન નતેા�યાહુ અન ેવડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીની ના વડા�ધાન�ી બ�ે�મીન નતેા�યાહુ અન ેવડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીની ના વડા�ધાન�ી બ�ે�મીન નતેા�યાહુ અન ેવડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીની ગજુરાતગજુરાતગજુરાતગજુરાતની ની ની ની 
મુલાકાત ઐિતહાિસક રહીમુલાકાત ઐિતહાિસક રહીમુલાકાત ઐિતહાિસક રહીમુલાકાત ઐિતહાિસક રહી, , , , બનં ેવડા�ધાન�ીઓનો આભાર માનતા �દશે અ'ય(�ી )તુભાઇ વાઘાણીબનં ેવડા�ધાન�ીઓનો આભાર માનતા �દશે અ'ય(�ી )તુભાઇ વાઘાણીબનં ેવડા�ધાન�ીઓનો આભાર માનતા �દશે અ'ય(�ી )તુભાઇ વાઘાણીબનં ેવડા�ધાન�ીઓનો આભાર માનતા �દશે અ'ય(�ી )તુભાઇ વાઘાણી    

------------------------------------------------------------------------    

વડા�ધાન�ી વડા�ધાન�ી વડા�ધાન�ી વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીની િવદશેનીિતના કારણે આજેનરે��ભાઇ મોદીની િવદશેનીિતના કારણે આજેનરે��ભાઇ મોદીની િવદશેનીિતના કારણે આજેનરે��ભાઇ મોદીની િવદશેનીિતના કારણે આજે    સમ, દિુનયાની નજર ભારત સમ, દિુનયાની નજર ભારત સમ, દિુનયાની નજર ભારત સમ, દિુનયાની નજર ભારત અઅઅઅન ેગજુરાતન ેગજુરાતન ેગજુરાતન ેગજુરાત    
પર છેપર છેપર છેપર છે    

------------------------------------------------------------------------    

વડા�ધાવડા�ધાવડા�ધાવડા�ધાન�ી નરે��ન�ી નરે��ન�ી નરે��ન�ી નરે��ભાઇ મોદીના ભાઇ મોદીના ભાઇ મોદીના ભાઇ મોદીના નતૃે0વથી આ2થકનતૃે0વથી આ2થકનતૃે0વથી આ2થકનતૃે0વથી આ2થક----સાં3કૃિતકસાં3કૃિતકસાં3કૃિતકસાં3કૃિતક----સામા)ક િવરાસતન ેકારણેસામા)ક િવરાસતન ેકારણેસામા)ક િવરાસતન ેકારણેસામા)ક િવરાસતન ેકારણે    ગજુરાતગજુરાતગજુરાતગજુરાત    એએએએ    
િવકાસનુ ંિવકાસનુ ંિવકાસનુ ંિવકાસનુ ંવૈિ6વક કે��7બદ ુબ�યંુ છેવૈિ6વક કે��7બદ ુબ�યંુ છેવૈિ6વક કે��7બદ ુબ�યંુ છેવૈિ6વક કે��7બદ ુબ�યંુ છે    

------------------------------------------------------------------------    

વૈિ6વક ક(ાએ વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીન ેમળતંુ સ�માન એ વૈિ6વક ક(ાએ વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીન ેમળતંુ સ�માન એ વૈિ6વક ક(ાએ વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીન ેમળતંુ સ�માન એ વૈિ6વક ક(ાએ વડા�ધાન�ી નરે��ભાઇ મોદીન ેમળતંુ સ�માન એ ૧૨૫ ૧૨૫ ૧૨૫ ૧૨૫ કરોડ ભારતવાસીઓનુ ંસ�માન કરોડ ભારતવાસીઓનુ ંસ�માન કરોડ ભારતવાસીઓનુ ંસ�માન કરોડ ભારતવાસીઓનુ ંસ�માન 
છેછેછેછે    

------------------------------------------------------------------------    

‘‘‘‘‘‘‘‘વસધુવૈ કુટંુબકમ્વસધુવૈ કુટંુબકમ્વસધુવૈ કુટંુબકમ્વસધુવૈ કુટંુબકમ્’’’’’’’’ની ભાવના અન ેની ભાવના અન ેની ભાવના અન ેની ભાવના અન ે‘‘‘‘‘‘‘‘અિતિથ દવેો ભવ્અિતિથ દવેો ભવ્અિતિથ દવેો ભવ્અિતિથ દવેો ભવ્’’’’’’’’ના િસ'ધાંતો સાથે ભારત સમ, દિુનયાન ેના િસ'ધાંતો સાથે ભારત સમ, દિુનયાન ેના િસ'ધાંતો સાથે ભારત સમ, દિુનયાન ેના િસ'ધાંતો સાથે ભારત સમ, દિુનયાન ે
પોતાની ધરતી પર આવકારી રપોતાની ધરતી પર આવકારી રપોતાની ધરતી પર આવકારી રપોતાની ધરતી પર આવકારી ર@ું@ુ@ંું@ું    છેછેછેછે    

------------------------------------------------------------------------    

 

�દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યું હતુ કે, ઇઝરાયેલના વડા�ધાન�ી બે+,મીન 
નેતા+યાહુ અને વડા�ધાન�ી નર+ે.ભાઇ મોદીની ગુજરાતની મુલાકાત ઐિતહાિસક રહી હતી. �ી 
વાઘાણીએ ગુજરાત મુલાકાત બદલ બંને વડા�ધાન�ીઓનો આભાર મા+યો હતો. સમ4 િવ5વમાં 
િમ6તાનો એક અનોખો સંદેશ આજે ભારતે પુરો પા9યો છે. વડા�ધાન�ી નરે+.ભાઇ મોદીની 
િવદેશનીિતના કારણે આજે સમ4 દુિનયાની નજર ભારત પર છે. વડા�ધાન�ી નરે+.ભાઇ મોદીએ 
િવ5વના અનેક ખંડ-ઉપખંડમાં �વાસ કરીને િવ5વના િવિવધ દેશો સાથે સંબંધો મજબૂત બના યા છે. 
ભારતની સાં>કૃિતક-સામા�ક િવરાસતને િવ5વ સમ� મુકી છે. આજે વૈિ5વક ક�ાએ ભારતની વાતને 
�યાનપૂવAક સાંભળીને તેની પર અમલ કરવામાં આવે છે. આCથક – સામા�ક – સાં>કૃિતક બાબતો પર 
આજે સમ4 િવ5વ ભારત તરફ મીટ માંડીને બેઠું છે.   

//૨// 



 

 
//૨// 

 �ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યું હતુ કે, વડા�ધાન�ી નર+ે.ભાઇ મોદીના હૈયે હંમેશા ગુજરાતનંુ 
િહત વસેલુ છે Gયારે, વિૈ5વક નેતાઓ ગુજરાતના મહેમાન બની રHા છે અને ગુજરાતની સા>ંકૃિતક 
િવરાસત, ગુજરાતની �,નો �ેમ અને લાગણીનો અહેસાસ પામી રHા છે. આ અગાઉ ગુજરાતમાં 
ચીનના રાJપિત �નપKગ અને ,પાનના વડા�ધાન Lશઝો આબે પણ પધારી ચૂMયા છે. ,પાનના 
વડા�ધાન�ીએ વડા�ધાન�ી નર+ે.ભાઇ મોદી સાથે ઉપિ>થત રહીને અમદાવાદથી મુંબઇ બુલેટ Nેનના 
�ોજેMટનો િશલા+યાસ કયO હતો અને ગઇકાલ ે ઇઝરાયેલના વડા�ધાન�ીએ આપણા વડા�ધાન�ી 
નરે+.ભાઇ મોદી સાથ ેઉપિ>થત રહીને આઇ PQયટે સં>થાનંુ લોકાપAણ કયુR હતું. ઇઝરાયેલની ટકેનોલો� 
સહાયથી થતી ખેતીનંુ અવલોકન કયુR હતુ અને ખારા પાણીને મીઠા પાણીમાં ફેરવતી એક અGયાધુિનક 
ટેકનોલો�ની ભેટ ગુજરાતના સરહદી િવ>તારોમાં આપી હતી. નવી ટેકનોલો�ના ઉપયોગ થકી 
યુવાનોને રોજગારીની નવી તકો ઉપલSધ થશે, �,ના �5નો અને સમ>યાઓનો ઝડપી ઉકેલ આવશે, 
નવી ટેકનોલો�ના કારણ ેભારત દુિનયા સાથે કદમથી કદમ મીલાવશે. વડા�ધાન�ી નરે+.ભાઇ મોદીના 
કારણે આજે ગુજરાત વૈિ5વક ક�ાએ િવકાસનંુ એક ક+ે.Lબદ ુબ+યું છે. ઇઝરાયેલ અને ભારત સરકાર ે૧૨ 
જેટલા િવિવધ �ે6ોમાં કરારો કયાA હતા અને દરકે �ે6ે એકબી,ની પડખ ેઉભા રહીને િવ5વમાં મૈ6ીનો 
સંદેશ આTયો હતો. ‘‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્’’ની ભાવના અને ‘‘અિતિથ દેવો ભવ્’’ના િસ�ધાંતો સાથે ભારત 
સમ4 દુિનયાને પોતાની ધરતી પર આવકારી રHું છે. આમ, આજે િવ5વમાં વડા�ધાન�ી નરે+.ભાઇ 
મોદીના નેતૃGવ હેઠળ ભારતને એક અલગ જ �કારની ઓળખ મળી રહી છે.    
�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યું કે, દેશની ૧૨૫ કરોડ જનતાએ ભાજપ પર જે િવ5વાસ મુMયો છે, 
વડા�ધાન�ી નરે+.ભાઇ મોદીની ગરીબલ�ી �,કYયાણનીિતઓને સમથAન આTયુ ં છે તેના પરીણામો 
આજે સમ4 દેશ જોઇ રHો છે. વૈિ5વક ક�ાએ વડા�ધાન�ી નરે+.ભાઇ મોદીને મળતું સ+માન એ 
૧૨૫ કરોડ ભારતવાસીઓનંુ સ+માન છે. વડા�ધાન�ીએ િવ5વના અનેક દેશોમાં �વાસ કરીને વૈિ5વક 
નેતાઓને ભારત દશAનના આમં6ણ પાઠ યા છે. તેમના આમં6ણને માન આપીને વૈિ5વક નેતાઓ અવાર 
– નવાર ભારતમાં આવી ભારતનો સાં>કૃિતક વારસો, સામા�ક  યવ>થા, િવ5વની સૌથી મોટી લોકશાહી 
અને િવ5વમાં સૌથી ઝડપી િવMસી રહેલી અથA યવ>થાના સહભાગી થવા કરારો કરે છે. ભારત સાથે 
 યાપાર-િવિનમય કરવા અને રોકાણ કરવા સમ4 િવ5વ આજે ઉGસાિહત છે. 

 

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 


