
 

�ેસનોટ                                   તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૮ 

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

�દેશ અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ં�દેશ અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ં�દેશ અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ં�દેશ અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંઆવતીકાલ ેઆવતીકાલ ેઆવતીકાલ ેઆવતીકાલ ે    
ગજુરાત ભાજપની ગજુરાત ભાજપની ગજુરાત ભાજપની ગજુરાત ભાજપની �દેશ હો!દેાર અન ે�દેશ બઠેક �દેશ હો!દેાર અન ે�દેશ બઠેક �દેશ હો!દેાર અન ે�દેશ બઠેક �દેશ હો!દેાર અન ે�દેશ બઠેક યો$શેયો$શેયો$શેયો$શે    

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

મ%ુયમ&ંી
ી િવજયભાઇ (પાણીમ%ુયમ&ંી
ી િવજયભાઇ (પાણીમ%ુયમ&ંી
ી િવજયભાઇ (પાણીમ%ુયમ&ંી
ી િવજયભાઇ (પાણી, , , , નાયબ મ%ુયમ&ંી
ી નીિતનભાઇ પટલે તથા નાયબ મ%ુયમ&ંી
ી નીિતનભાઇ પટલે તથા નાયબ મ%ુયમ&ંી
ી નીિતનભાઇ પટલે તથા નાયબ મ%ુયમ&ંી
ી નીિતનભાઇ પટલે તથા     
રા,ીય સહસગંઠન મહામ&ંી
ી વીરા,ીય સહસગંઠન મહામ&ંી
ી વીરા,ીય સહસગંઠન મહામ&ંી
ી વીરા,ીય સહસગંઠન મહામ&ંી
ી વી....સતીષ�ની �ેરક ઉપિ1થિતસતીષ�ની �ેરક ઉપિ1થિતસતીષ�ની �ેરક ઉપિ1થિતસતીષ�ની �ેરક ઉપિ1થિત    

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

�દેશ બઠેકમા ંદેશના સૌથી મોટા જળ અિભયાન અગં ેમાિહતી અન ેઆયોજનની ચચા5 િવચારણ કરવામા ંઆવશે�દેશ બઠેકમા ંદેશના સૌથી મોટા જળ અિભયાન અગં ેમાિહતી અન ેઆયોજનની ચચા5 િવચારણ કરવામા ંઆવશે�દેશ બઠેકમા ંદેશના સૌથી મોટા જળ અિભયાન અગં ેમાિહતી અન ેઆયોજનની ચચા5 િવચારણ કરવામા ંઆવશે�દેશ બઠેકમા ંદેશના સૌથી મોટા જળ અિભયાન અગં ેમાિહતી અન ેઆયોજનની ચચા5 િવચારણ કરવામા ંઆવશે    
તમેજ થયેલ કાય56મોનુ ં7રપોટ8ગ લવેામા ંઆવશ ેતમેજ થયેલ કાય56મોનુ ં7રપોટ8ગ લવેામા ંઆવશ ેતમેજ થયેલ કાય56મોનુ ં7રપોટ8ગ લવેામા ંઆવશ ેતમેજ થયેલ કાય56મોનુ ં7રપોટ8ગ લવેામા ંઆવશ ે––––    ભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યા    

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

સૌથી મોટા જળ અિભયાનમા ંસામાિજકસૌથી મોટા જળ અિભયાનમા ંસામાિજકસૌથી મોટા જળ અિભયાનમા ંસામાિજકસૌથી મોટા જળ અિભયાનમા ંસામાિજક, , , , ધા;મક સ1ંથાઓ સાથ ેભાજપના કાય5કતા5ઓ સરકારનાધા;મક સ1ંથાઓ સાથ ેભાજપના કાય5કતા5ઓ સરકારનાધા;મક સ1ંથાઓ સાથ ેભાજપના કાય5કતા5ઓ સરકારનાધા;મક સ1ંથાઓ સાથ ેભાજપના કાય5કતા5ઓ સરકારના    સવેાય=મા ંકામ ેસવેાય=મા ંકામ ેસવેાય=મા ંકામ ેસવેાય=મા ંકામ ે
લા>યા છેલા>યા છેલા>યા છેલા>યા છે, , , , જળસવેા એ જ �ભુસવેા છેજળસવેા એ જ �ભુસવેા છેજળસવેા એ જ �ભુસવેા છેજળસવેા એ જ �ભુસવેા છે. . . . લોકભાગીદારીન ેવદંન તમેજ અિભનદંન છે લોકભાગીદારીન ેવદંન તમેજ અિભનદંન છે લોકભાગીદારીન ેવદંન તમેજ અિભનદંન છે લોકભાગીદારીન ેવદંન તમેજ અિભનદંન છે ––––    ભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યા    

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

કABસે નડવામા ંઅBસેર છેકABસે નડવામા ંઅBસેર છેકABસે નડવામા ંઅBસેર છેકABસે નડવામા ંઅBસેર છે, , , , ભાજપ સવેામા ંઅBસેર છે ભાજપ સવેામા ંઅBસેર છે ભાજપ સવેામા ંઅBસેર છે ભાજપ સવેામા ંઅBસેર છે ––––    ભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યા    
----------------------------------------------------------------    

કABસેન ેસવેા સાથ ેકોઈ જ લવેાકABસેન ેસવેા સાથ ેકોઈ જ લવેાકABસેન ેસવેા સાથ ેકોઈ જ લવેાકABસેન ેસવેા સાથ ેકોઈ જ લવેા----દેવા નથી મા& આ	ેપો અપ�ચાર જ કર ેછે દેવા નથી મા& આ	ેપો અપ�ચાર જ કર ેછે દેવા નથી મા& આ	ેપો અપ�ચાર જ કર ેછે દેવા નથી મા& આ	ેપો અપ�ચાર જ કર ેછે ----    ભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યા    
----------------------------------------------------------------    

ગૌવશં માટ ેગજુરાતના મ%ુયમ&ંી
ી િવજયભાઈ (પાણી અન ેનાયબ મ%ુયમ&ંી
ી નીિતનભાઈ પટલેની ભાજપ ગૌવશં માટ ેગજુરાતના મ%ુયમ&ંી
ી િવજયભાઈ (પાણી અન ેનાયબ મ%ુયમ&ંી
ી નીિતનભાઈ પટલેની ભાજપ ગૌવશં માટ ેગજુરાતના મ%ુયમ&ંી
ી િવજયભાઈ (પાણી અન ેનાયબ મ%ુયમ&ંી
ી નીિતનભાઈ પટલેની ભાજપ ગૌવશં માટ ેગજુરાતના મ%ુયમ&ંી
ી િવજયભાઈ (પાણી અન ેનાયબ મ%ુયમ&ંી
ી નીિતનભાઈ પટલેની ભાજપ 
સરકાર માનવતા ધમ5 અન ેકત5Eય ધસરકાર માનવતા ધમ5 અન ેકત5Eય ધસરકાર માનવતા ધમ5 અન ેકત5Eય ધસરકાર માનવતા ધમ5 અન ેકત5Eય ધમ5 મ5 મ5 મ5 િનભાવ ેછે અન ેિનભાવતી રહશેેિનભાવ ેછે અન ેિનભાવતી રહશેેિનભાવ ેછે અન ેિનભાવતી રહશેેિનભાવ ેછે અન ેિનભાવતી રહશેે    ––––    ભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યાભરત પં9યા    

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

ગુજરાત ભાજપ 
દેશ 
વકતા�ી ભરત પં�યાએ જણા�યંુ હતું ક,ે 
દેશ 
મુખ�ી �તુભાઇ વાઘાણીની 
અ ય!તામાં આવતીકાલે ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’’’’’’’ ગાધંીનગર ખાતે ભાજપાની 
દેશ બેઠક યો(શે. આ 
દેશ બેઠકમા ં
મુ*યમ+ંી�ી િવજયભાઇ -પાણી, નાયબ મુ*યમ+ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલ તથા રા1ીય સહસંગઠન મહામં+ી�ી 
વી.સતીષ� ઉપિ5થત રહી માગ6દશ6ન આપશે. સાજેં ૦૫/૦૦ કલાક ેયો(નારી આ બેઠકમાં 
દેશ કોર ગૃપના સ;યો, 

દેશ હો<ેદાર�ીઓ, મોરચાના 
દેશ 
મુખ�ીઓ, સેલના 
દેશ ક?વીનર�ીઓ, �@લા/મહાનગરના 
ભારી�ીઓ, 

મુખ/મહામ+ંી�ીઓ, સસંદસ;યો, ધારાસ;યો, બોડ6-િનગમના ચેરમેન/વાઇસ ચેરમેન, �@લા પંચાયતના 

મુખ�ીઓ/મયેર�ીઓ તેમજ અપેિ!ત �ેણી મુજબના આગેવાનો/ કાય6કરો ઉપિ5થત રહેશે. આ 
દેશ બેઠક પહેલા 
બપોરે ૦૨/૦૦ કલાક,ે 
દેશ હો<ેદારોની બેઠક યો(શ ે જેમાં 
દેશ હો<ેદારો�ીઓ, િજ@લા 
ભારી�ીઓ, 
દેશ 
મોરચા 
મુખ�ીઓ ઉપિ5થિત રહેશે.  

આ બેઠકોમાં તા.૧૪ એિ
લ થી ૦૫ મે સુધી Eામ 5વરાજ અિભયાન અંતગ6ત િવિવધ ગરીબ, Fકસાન, 
યુવાનો અને રોજગારી અંગેની યોજનાઓ માટે કરવામા ંઆવેલ કાયGનંુ FરપોHટગ લેવામાં આવશે. તેમજ દેશના સૌથી 
મોટા જળ અિભયાન અંગે માિહતી અને આયોજનના કામોની ફળ�ુિતની ચચા6 િવચારણા કરવામાં આવશે. આ જળ 
અિભયાનમાં તમામ ચૂંટાયેલા 
િતિનિધઓ તેમજ ભાજપ સંગઠનના તમામ કાય6કતા6ઓ જોડાયેલા રહેશ ે

//૨// 



 

//૨// 
કMEેસના નેતાઓના આ!પેો અને ટીકાઓ સામે 
િતFNયા આપતાં �ી પંડયાએ જણા�યંુ હતું કે, સૌથી મોટા 

જળ અિભયાનમા ંસામાિજક, ધાOમક સં5થાઓ સાથે ભાજપના કાય6કતા6ઓ સરકારના સેવાયPમા ં કામે લાQયા છે 
Sયારે મા+ ટીકાઓ અને આ!પેો કરીને કTEેસ સેવાવOતઓનંુ અપમાન ના કરે તેવી અપીલ કરી હતી. ગજુરાતમા ં
ચાલી રહેલા દેશના સૌથી મોટા જળ અિભયાનમાં કTEેસ સહભાગી ન બન ેતો કાંઇ નહી પરંતુ જુUઠાણાઓ ફેલાવી 
લોકોને ગેરમાગV દોરી લોકક@યાણના આ યPમાં રોડા ના નાખે તો પણ સા-ં. કારણ કે, જળસવેા એ જ �ભુસવેા છેજળસવેા એ જ �ભુસવેા છેજળસવેા એ જ �ભુસવેા છેજળસવેા એ જ �ભુસવેા છે. 
લોકભાગીદારીને વંદન તેમજ અિભનંદન છે.     

�ી પં�યાએ વધમુાં જણા�યંુ હતું ક,ે  ગુજરાતની ભાજપ સરકાર હંમેશા ખેડૂત િહતની નીિત અને યોજનાઓ 
સાથે ખેડૂતોની પડખે ઊભી રહી છે. મગફળી સિહત અનેક પાકોને ટેકાના ભાવ ેખરીદવામાં આ�યાં છે એની કMEેસ 
ને ઈYયા6 આવી છે, કTEેસની ભાષા ઈYયા6 અને નડતરની રહી છે અને કTEેસને કયારેય સેવા સાથે કોઈ જ લેવા-દેવા 
રZાં નથી, મા+ને મા+ કTEસે નડતરમાં અEેસર છે જયારે ભાજપ લોકસેવામાં હંમશેા અEેસર છે.  
 �ી પં�યાએ જણા�યંુ હતુ ં કે, ગાંધી�ના િવચારોને લઈને 
ધાનમ+ંી�ી નરે?[ભાઈ મોદીએ દેશભરમા ં
5વ\છતા અિભયાન ચલા�યંુ છે. તેમાં દેશની એન.�.ઓ., સામા�ક સ5ંથાઓ અને  (હેર જનતાએ હંમેશા સંપૂણ6 
સાથ અને સહકાર આ]યો છે. કTEેસના નેતાઓ કયારેય પણ આવા સમાજ ઉપયોગી કાય6Nમોમાં જોડાતાં નથી અને 
ઉપિ5થત રહેતાં નથી. ક?ે[ અને ગુજરાત સરકારના િવિવધ કાય6Nમો જેમ ક,ે બટેી પઢાવો-બેટી બચાવો, શાળા 

વેશોSસવ, ગુણોSસવ કે કિૃષ મહોSસવ કે આરોQય િનદાન કે_પ કે 5વ\છતા અિભયાનના જેવા સમાજ ઉપયોગી 
કાય6Nમોમાં ભાજપ સરકાર હંમેશા લોકોની સાથે હોય છે અને રહેશે.  
 કTEેસ મા+ ખોટા આ!ેપો કરીને ગુજરાતની શાણી-સમજુ જનતાને ગેરમાગV દોરવાનો 
યાસ કરે છે. ગાય 
એ સં5કૃિત, `વેતNાંિતનંુ 
તીક છે, ગાય માટે ભાજપ સરકારે જે કરવું પડશે એ કરશે. ગાય દેશ ની એકતાનંુ સ+ૂ છે. 
ગૌવંશ માટે માનવતા ધમ6 અને કત6�ય ધમ6 ગજુરાત મુ*યમ+ંી�ી િવજયભાઈ -પાણી અને નાયબ મુ*યમ+ંી�ી 
નીિતનભાઈ પટેલની ભાજપ સરકાર બ(વે છે, િનભાવે છે અને િનભાવતી રહેશે તેમ �ી પં�યાએ અંતમાં જણા�યંુ 
હતું. 
 

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


