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૭૫ ૭૫ ૭૫ ૭૫ ટકાથી પણ વધ ુભાજટકાથી પણ વધ ુભાજટકાથી પણ વધ ુભાજટકાથી પણ વધ ુભાજપા સમ5થત સરપંચોન ેિવજયી બનાવીન ે6ામીણ જનતાએ ભાજપાની પા સમ5થત સરપંચોન ેિવજયી બનાવીન ે6ામીણ જનતાએ ભાજપાની પા સમ5થત સરપંચોન ેિવજયી બનાવીન ે6ામીણ જનતાએ ભાજપાની પા સમ5થત સરપંચોન ેિવજયી બનાવીન ે6ામીણ જનતાએ ભાજપાની ખડૂેતલ	ી અન ેખેડૂતલ	ી અન ેખેડૂતલ	ી અન ેખેડૂતલ	ી અન ે
િવકાસલ	ી નીિતઓન ેવધ ુએક વખત મજુંરીની મહોર મારી છેિવકાસલ	ી નીિતઓન ેવધ ુએક વખત મજુંરીની મહોર મારી છેિવકાસલ	ી નીિતઓન ેવધ ુએક વખત મજુંરીની મહોર મારી છેિવકાસલ	ી નીિતઓન ેવધ ુએક વખત મજુંરીની મહોર મારી છે    ––––    
ી 
ી 
ી 
ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    

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

ગજુરાત િવધાનસભાની ચૂટંણીઓમા ંસતત છ<ઠીગજુરાત િવધાનસભાની ચૂટંણીઓમા ંસતત છ<ઠીગજુરાત િવધાનસભાની ચૂટંણીઓમા ંસતત છ<ઠીગજુરાત િવધાનસભાની ચૂટંણીઓમા ંસતત છ<ઠી    વખતવખતવખતવખત    હારનાર ક>6સેન ેફરી એક વખત ગજુરાતની જનતાએ હારનાર ક>6સેન ેફરી એક વખત ગજુરાતની જનતાએ હારનાર ક>6સેન ેફરી એક વખત ગજુરાતની જનતાએ હારનાર ક>6સેન ેફરી એક વખત ગજુરાતની જનતાએ 
2કારો આAયો છે2કારો આAયો છે2કારો આAયો છે2કારો આAયો છે    ––––    
ી 
ી 
ી 
ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
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સરકાર ખેડૂતોની સાથ ેછેસરકાર ખેડૂતોની સાથ ેછેસરકાર ખેડૂતોની સાથ ેછેસરકાર ખેડૂતોની સાથ ેછે, , , , ભાજપાની કBેCભાજપાની કBેCભાજપાની કBેCભાજપાની કBેC સરકાર અન ેરાDય સરકારનું સરકાર અન ેરાDય સરકારનું સરકાર અન ેરાDય સરકારનું સરકાર અન ેરાDય સરકારનું    લEય ગામડંુ છેલEય ગામડંુ છેલEય ગામડંુ છેલEય ગામડંુ છે. . . . ગામડંુ સખુીગામડંુ સખુીગામડંુ સખુીગામડંુ સખુી, , , , ખેડૂત સખુી ખેડૂત સખુી ખેડૂત સખુી ખેડૂત સખુી 
તો દેશ સખુીતો દેશ સખુીતો દેશ સખુીતો દેશ સખુી. . . . ત ેિવચારન ેલઇન ેત ેિવચારન ેલઇન ેત ેિવચારન ેલઇન ેત ેિવચારન ેલઇન ેસરકાર કાય&રત છેસરકાર કાય&રત છેસરકાર કાય&રત છેસરકાર કાય&રત છે    ––––    
ી 
ી 
ી 
ી િવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણી    
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૨૨૨૨૨૨૨૨----૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ વષIથી ભાજપાએ �2નો િવJવાસ 2ળLયો છેવષIથી ભાજપાએ �2નો િવJવાસ 2ળLયો છેવષIથી ભાજપાએ �2નો િવJવાસ 2ળLયો છેવષIથી ભાજપાએ �2નો િવJવાસ 2ળLયો છે. . . . ભાજપાની મતની ટકાવારી પભાજપાની મતની ટકાવારી પભાજપાની મતની ટકાવારી પભાજપાની મતની ટકાવારી પણ વધી છેણ વધી છેણ વધી છેણ વધી છે    MયારેMયારેMયારેMયારે, , , , આગામી આગામી આગામી આગામી 
નગરપાિલકાઓ અન ે�Nલા પંચાયતોની ચૂટંણીઓમા ંપણ ભાજપાનો ભLય િવજય િનિJચત છેનગરપાિલકાઓ અન ે�Nલા પંચાયતોની ચૂટંણીઓમા ંપણ ભાજપાનો ભLય િવજય િનિJચત છેનગરપાિલકાઓ અન ે�Nલા પંચાયતોની ચૂટંણીઓમા ંપણ ભાજપાનો ભLય િવજય િનિJચત છેનગરપાિલકાઓ અન ે�Nલા પંચાયતોની ચૂટંણીઓમા ંપણ ભાજપાનો ભLય િવજય િનિJચત છે        

––––    
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6ામ પંચાયતની ચૂટંણીઓમા ંમોટા ભાગ ે6ામ પંચાયતની ચૂટંણીઓમા ંમોટા ભાગ ે6ામ પંચાયતની ચૂટંણીઓમા ંમોટા ભાગ ે6ામ પંચાયતની ચૂટંણીઓમા ંમોટા ભાગ ેતતતતમામ ગામડાઓમા ંભાજપાના શભેુOછકમામ ગામડાઓમા ંભાજપાના શભેુOછકમામ ગામડાઓમા ંભાજપાના શભેુOછકમામ ગામડાઓમા ંભાજપાના શભેુOછક,,,,    સમથ&ક ક ેસમથ&ક ક ેસમથ&ક ક ેસમથ&ક ક ેકાય&કરો સરપંચ અન ેકાય&કરો સરપંચ અન ેકાય&કરો સરપંચ અન ેકાય&કરો સરપંચ અન ે
સPયો તરીસPયો તરીસPયો તરીસPયો તરીક ેચૂટંાયા છે જે દશા&વ ેછે ક ે6ામીણ �2ક ેચૂટંાયા છે જે દશા&વ ેછે ક ે6ામીણ �2ક ેચૂટંાયા છે જે દશા&વ ેછે ક ે6ામીણ �2ક ેચૂટંાયા છે જે દશા&વ ેછે ક ે6ામીણ �2ન ેભાજપાની િવકાસલ	ી નીિતઓન ેભાજપાની િવકાસલ	ી નીિતઓન ેભાજપાની િવકાસલ	ી નીિતઓન ેભાજપાની િવકાસલ	ી નીિતઓમા ંસપૂંણ& ભરોમા ંસપૂંણ& ભરોમા ંસપૂંણ& ભરોમા ંસપૂંણ& ભરોસોસોસોસો    છેછેછેછે    

    ––––    
ી 
ી 
ી 
ી નીિતનીિતનીિતનીિતનનનનભાભાભાભાઇ પટલેઇ પટલેઇ પટલેઇ પટલે    

------------------------------------------------------------------------ 
ભાજપા મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, �દેશ અ%ય&'ી (તુભાઇ વાઘાણી, 

મુ,યમ.ંી'ી િવજયભાઇ 0પાણી તથા નાયબ મુ,યમ.ંી'ી નીિતનભાઇ પટેલની ઉપિ3થિતમાં આજરોજ ભાજપા 
�દેશ કાયા5લય ‘‘'ી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે ‘‘સરપંચ અિભવાદન સમારોહ’’ યો=યો હતો. જેમાં તાજેતરમા ં
યો=યેલ ૧૪૪૨ >ામ પંચાયતોની ચૂંટણીમાં ૭૫ ટકાથી વધુ ભાજપા સમBથત ચૂંટાયેલા સરપંચો તેમજ સCયોનંુ 
બહુમાન કરવામાં આDયંુ હતું. આ સમારોહમાં રાજકીય રીતે મહEવના િવ3તારોમાંથી ચૂંટાયેલા ભાજપા સમBથત 
સરપંચોનંુ પણ િવશેષ સGમાન કરવામાં આDયંુ હતું.  

//૨// 



 

//૨// 
�દેશ અ%ય&'ી (તુભાઇ વાઘાણીએ ‘‘ભારત માતા કી જય’’ ના જયકાર સાથે ચૂટંાયેલા સૌ સરપંચો અને 

સCયોને હષ5ભેર વધાવી જણાDયંુ હતુ કે, ભાજપાની સરકારો ગામડાઓની સવાKગી સુખાકારી, ગામડામાં પણ શહેર 
જેવી સુિવધાઓ અને ખેડૂતો વધુ સમૃ%ધ થાય તે માટે કાય5રત છે. ૭૫ ટકાથી પણ વધુ ભાજપા સમBથત સરપંચોને 
િવજયી બનાવીને >ામીણ જનતાએ ભાજપાની ખેડૂતલ&ી અને િવકાસલ&ી નીિતઓને વધુ એક વખત મજુંરીની 
મહોર મારી છે. Mયાં Mયા ં કN>ેસના ધારાસCયો ચૂંટાયા છે તવેા િવ3તારોના ગામડાઓમાં પણ ભાજપા સમBથત 
સરપંચો ચૂંટાયા છે. ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં સતત છOઠી વખત હારનાર કN>ેસને ફરી એક વખત 
ગુજરાતની જનતાએ =કારો આRયો છે.  

'ી વાઘાણીએ જણાDયંુ હત ુકે, ૧૯૯૫ પહેલા કN>ેસના શાસનમાં ગામડાઓમાં શુ ંસુિવધાઓ હતી ? અને 
આજે શું સુિવધાઓ છે ? આ બંનેના તફાવત વUચે ભાજપાની િવકાસગાથા સમાયેલી છે. કN>સે શાસનમાં પાયાની 
સુિવધાઓથી વંિચત ગામડાઓમાં પીવાનંુ શુ%ધ પાણી પણ ઉપલVધ નહોતું. ગામડાનો માણસ િશિ&ત ન બને અને 
પી�ડત-શોષીત રહે તે �કારની નીિતઓ કN>ેસની હતી. Mયારે ગુજરાતમાં ભાજપા સરકારના તમામ 
મુ,યમ.ંી'ીઓએ અથાગ પ�ર'મ કરી ગામડાઓના િવકાસને નવી Wચાઇએ પહોચાXયો છે. �ધાનમં.ી'ી 
નરેGYભાઇ મોદી ગામડું, ગરીબ અને ખેડૂતલ&ી નીિતઓ Zવારા ‘‘સમૃ%ધ �કસાન-સશ[ત ભારત’’ ના મ.ં સાથે રાત-
�દવસ અથાગ પ�ર'મ કરી ર\ા છે. રા]ીય અ%ય&'ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃEવમાં ગામડાઓના સવાKગી િવકાસ 
અને સમિૃ%ધ માટે ભાજપા સંગઠન અને સરકારો સાથે મળીને કાય5 કરી રહી છે Eયારે, ગુજરાતમાં પણ મુ,યમ.ંી'ી 
િવજયભાઇ 0પાણી અને નાયબ મુ,યમં.ી'ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃEવમાં >ામીણ &ે.ોના િવકાસ માટે કૃિષ અને 
ખેડૂતલ&ી યોજનાઓને �ાધાGય આપવામાં આDયંુ છે.  

માન.મુ,યમં.ી'ી િવજયભાઇ 0પાણીએ નવા ચૂટંાયેલા સરપંચો અને સCયોને શભુેUછા સાથે અિભનંદન 
આRયા હતા. તેમણે જણાDયંુ હતુ કે, સરપંચની ચૂંટણી (તવી અઘરી છે કેમ કે, નાનંુ ગામ હોય, ઓછા મતદાર હોય, 
આવી િ3થિતમાં જે Dયિ[ત રાત-�દવસ �= વUચે રહી સેવાકાય5 કરતો હોય તેવા Dયિ[ત જ ચૂંટાતા હોય છે. આવી 
અઘરી કસોટીમાંથી પાર પડીને તમે ચૂંટાયા છો તેથી સૌને લાખ-લાખ અિભનંદન. 

'ી િવજયભાઇ 0પાણીએ જણાDયંુ હતુ કે, જુOઠાણાઓ ફેલાવી >ા_ય �=ને ગેરમાગ` દોરવાના કN>સેના 
�યEનો સફળ થયા નથી. ગામડાઓમાં ૭૫ ટકા જેટલા ભાજપા સમBથત સરપચંો ચૂંટાયા છે. ગુજરાતમાં સતત 
છOઠી વખત ભાજપાની સરકાર બની છે. ૨૨-૨૨ વષaથી ભાજપાએ �=નો િવbવાસ =ળDયો છે. ભાજપાની 
મતની ટકાવારી પણ વધી છે Eયારે, આગામી નગરપાિલકાઓ અને (cલા પંચાયતોની ચૂંટણીઓમાં પણ ભાજપાનો 
ભDય િવજય િનિbચત છે. દેશમાં વષaથી કN>ેસની સરકારો હતી Eયારે, deાચારમાં ડુબેલી કN>ેસે ગામડાઓ અને 
ખેડૂતો માટે કશું ન[કર આયોજન કયુK નહી. આજે કેGYની 'ી નરેGYભાઇ મોદીની સરકાર ગામડાઓ અને ખેડતૂોના 
સવાKગી િવકાસ માટેની નીિતઓ બનાવે છે. આ વખતના કGેYીય બજેટમાં પણ >ામીણ િવકાસ અને ખેડતૂોની 
સમૃિ%ધ માટેની ખૂબ મહEવની યોજનાઓ =હેર કરી છે. ખેડૂતોને કૃિષ પેદાશોના ટેકાના ભાવોમાં પડતર fકમત કરતા ં
દોઢ ગhં સમથ5ન મુcય ન[કી કરવાનો ઐિતહાિસક િનણ5ય મોદી સરકારે લીધો છે. 

//૩// 



 

//૩// 
'ી િવજયભાઇ 0પાણીએ અંતમાં તમામ સરપંચો અને સCયોને આહવાન આપતા ંજણાDયંુ હતુ કે, સરકાર 

ખેડૂતોની સાથે છે, ભાજપાની કGેY સરકાર અને રાMય સરકારનંુ લkય ગામડું છે. ગામડું સુખી, ખેડૂત સુખી તો દેશ 
સુખી. તે િવચારને લઇને સરકાર કાય5રત છે. Eયારે તમારા કોઇપણ �bનો લઇને આવો સરકાર તેના િનરાકરણ માટે 
હરહંમેશ તૈયાર રહેશે. 

નાયબ મુ,યમં.ી'ી નીિતનભાઇ પટેલે તેમના વ[તDયમાં ચૂંટાયેલા સરપંચો અને સCયોને અિભનંદન આપતાં 
જણાDયંુ હતુ કે, >ામ પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં મોટા ભાગે તમામ ગામડાઓમાં ભાજપાના શુભUેછક, સમથ5ક ક ે
કાય5કરો સરપંચ અને સCયો તરીકે ચૂંટાયા છે જે દશા5વે છે કે >ામીણ �=ને ભાજપાની િવકાસલ&ી નીિતઓમા ં
સંપૂણ5 ભરોસો છે. ગામડાઓના સવાKગી િવકાસ માટે ભાજપા સરકાર ક�ટબ%ધ છે. Mયાં સુધી ગામડાઓનો સંપૂણ5 
િવકાસ ન થાય Eયાં સુધી ભાજપ સરકાર >ામીણ િવકાસલ&ી કાયa અિવરત ચાલુ રાખશે. 

આ અિભવાદન સમારોહમાં �દેશ સંગઠન મહામં.ી'ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, મહામ.ંી'ીઓ             
'ી ભરતmસહ પરમાર, 'ી મનસુખભાઇ માંડવીયા, 'ી કે.સી.પટેલ, 'ી શVદશરણભાઇ noભpટ, �દેશ 
આગેવાનો'ી સુરેGY કાકા, 'ી આઇ.કે.=ડે=, 'ી ભાગ5વભાઇ ભpટ, 'ી શંકરભાઇ ચૌધરી, �દેશ મ.ંી'ી 
અિમતભાઇ ઠાકર, 'ી હષ5દગીરી ગૌ3વામી, 'ી (વરાજભાઇ ચૌહાણ, 'ી ��દપmસહ વાઘેલા તેમજ કેGYીય 
મં.ી'ી જશવંતmસહ ભાભોર, સાંસદ 'ી જય'ીબેન પટેલ, રાMય સરકારના મ.ંી'ી કૌશીકભાઇ પટેલ,             
'ી જયYથmસહ પરમાર, 'ીમતી િવભાવરીબને દવે, 'ી વાસણભાઇ આિહર સિહત મહાનુભાવો ઉપિ3થત ર\ા 
હતા.     

 (ડૉ. હષ5દ પટેલ) 
�દેશ કGવીનર - મી�ડયા િવભાગ 

 

 

 


