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

ક��ેસનાક��ેસનાક��ેસનાક��ેસના    	ભ	ભ	ભ	ભ    અન ેમગજના છેડા તૂટી ગયા છે તેથી જ મનફાઅન ેમગજના છેડા તૂટી ગયા છે તેથી જ મનફાઅન ેમગજના છેડા તૂટી ગયા છે તેથી જ મનફાઅન ેમગજના છેડા તૂટી ગયા છે તેથી જ મનફાવ ેતેવા બકવાસ કરે છેવ ેતેવા બકવાસ કરે છેવ ેતેવા બકવાસ કરે છેવ ેતેવા બકવાસ કરે છે    ––––    �ી �ી �ી �ી િવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણી    
----------------------------------------------------------------    

‘‘‘‘‘‘‘‘સજુલામ સફુલામ સજુલામ સફુલામ સજુલામ સફુલામ સજુલામ સફુલામ જળજળજળજળ    અઅઅઅિભયાનિભયાનિભયાનિભયાન’’’’’’’’    એ ગુજરાતનુ ંભિવ(ય સરુિ)એ ગુજરાતનુ ંભિવ(ય સરુિ)એ ગુજરાતનુ ંભિવ(ય સરુિ)એ ગુજરાતનુ ંભિવ(ય સરુિ)ત કરવા ત કરવા ત કરવા ત કરવા માટેનુ ંમાટેનુ ંમાટેનુ ંમાટેનુ ંમહામહામહામહાઅિભયાનઅિભયાનઅિભયાનઅિભયાન    છેછેછેછે    ––––    �ી �ી �ી �ી િવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણી    
----------------------------------------------------------------    

ગુજરાત સરકારે +,ાચાર િવગુજરાત સરકારે +,ાચાર િવગુજરાત સરકારે +,ાચાર િવગુજરાત સરકારે +,ાચાર િવ�.ધ જંગ છે0યો છે�.ધ જંગ છે0યો છે�.ધ જંગ છે0યો છે�.ધ જંગ છે0યો છે. . . . ટેકનોલો	નીટેકનોલો	નીટેકનોલો	નીટેકનોલો	ની    મદદથી +,ાચારમદદથી +,ાચારમદદથી +,ાચારમદદથી +,ાચાર    નાબદૂ કરવા માટે સરકારે �ેનાબદૂ કરવા માટે સરકારે �ેનાબદૂ કરવા માટે સરકારે �ેનાબદૂ કરવા માટે સરકારે �ેણીબ.ધ સધુારાઓ ણીબ.ધ સધુારાઓ ણીબ.ધ સધુારાઓ ણીબ.ધ સધુારાઓ 
ચાલુ કયા5 છે ચાલુ કયા5 છે ચાલુ કયા5 છે ચાલુ કયા5 છે ––––    �ી �ી �ી �ી િવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણીિવજયભાઇ �પાણી    

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

+,ાચાર એ ક��ેસની ગળથંુથીમાં છે તેથી જ તેન ેલોકભાગીદારી 6વારા કરવામાં આવતા જળ અિભયાનના કાય5માં પણ +,ાચાર +,ાચાર એ ક��ેસની ગળથંુથીમાં છે તેથી જ તેન ેલોકભાગીદારી 6વારા કરવામાં આવતા જળ અિભયાનના કાય5માં પણ +,ાચાર +,ાચાર એ ક��ેસની ગળથંુથીમાં છે તેથી જ તેન ેલોકભાગીદારી 6વારા કરવામાં આવતા જળ અિભયાનના કાય5માં પણ +,ાચાર +,ાચાર એ ક��ેસની ગળથંુથીમાં છે તેથી જ તેન ેલોકભાગીદારી 6વારા કરવામાં આવતા જળ અિભયાનના કાય5માં પણ +,ાચાર 
દેખાય છેદેખાય છેદેખાય છેદેખાય છે    ––––    �ી �ી �ી �ી 	તુભાઇ વાઘાણી	તુભાઇ વાઘાણી	તુભાઇ વાઘાણી	તુભાઇ વાઘાણી    

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

એકતરફ એકતરફ એકતરફ એકતરફ ક��ેસ ક��ેસ ક��ેસ ક��ેસ આ)પેબા	 અન ેજુ:ઠાણાઓમાં <ય=ત છે >યારે ભાજપાના કાય5કરો જનતાની સવેામાં કાય5રત છેઆ)પેબા	 અન ેજુ:ઠાણાઓમાં <ય=ત છે >યારે ભાજપાના કાય5કરો જનતાની સવેામાં કાય5રત છેઆ)પેબા	 અન ેજુ:ઠાણાઓમાં <ય=ત છે >યારે ભાજપાના કાય5કરો જનતાની સવેામાં કાય5રત છેઆ)પેબા	 અન ેજુ:ઠાણાઓમાં <ય=ત છે >યારે ભાજપાના કાય5કરો જનતાની સવેામાં કાય5રત છે    ––––    �ી �ી �ી �ી 	તુભાઇ 	તુભાઇ 	તુભાઇ 	તુભાઇ 
વાઘાણીવાઘાણીવાઘાણીવાઘાણી    

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

૧૧૧૧૧૧૧૧મી મે પોખરણમી મે પોખરણમી મે પોખરણમી મે પોખરણ    અ@ ધડાકા Aદવસઅ@ ધડાકા Aદવસઅ@ ધડાકા Aદવસઅ@ ધડાકા Aદવસનીનીનીની    સમ� ગુજરાતમાં ભાજપા 6વારા સમ� ગુજરાતમાં ભાજપા 6વારા સમ� ગુજરાતમાં ભાજપા 6વારા સમ� ગુજરાતમાં ભાજપા 6વારા ‘‘‘‘‘‘‘‘શૌશૌશૌશૌય5 Aદવસય5 Aદવસય5 Aદવસય5 Aદવસ’’’’’’’’તરીકે ઉજવણીતરીકે ઉજવણીતરીકે ઉજવણીતરીકે ઉજવણી, , , , કેFG સકેFG સકેFG સકેFG સરકારની રકારની રકારની રકારની 
સફળતાના ચાર વષ5ની ઉજવણીસફળતાના ચાર વષ5ની ઉજવણીસફળતાના ચાર વષ5ની ઉજવણીસફળતાના ચાર વષ5ની ઉજવણી    તથા તથા તથા તથા ૨૭૨૭૨૭૨૭મી મે મી મે મી મે મી મે ‘‘‘‘‘‘‘‘મન કી બાતમન કી બાતમન કી બાતમન કી બાત’’ ’’ ’’ ’’ કાય5Kમોકાય5Kમોકાય5Kમોકાય5Kમો    ––––    �ી �ી �ી �ી ભીખભુાઇ ભીખભુાઇ ભીખભુાઇ ભીખભુાઇ દલસાણીયાદલસાણીયાદલસાણીયાદલસાણીયા    

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

ભાજપા િવ�.ધ સમાજના તમાભાજપા િવ�.ધ સમાજના તમાભાજપા િવ�.ધ સમાજના તમાભાજપા િવ�.ધ સમાજના તમામમમમ    વગLન ેભડકાવવા માટે વગLન ેભડકાવવા માટે વગLન ેભડકાવવા માટે વગLન ેભડકાવવા માટે ક��ેસ 6વારા ક��ેસ 6વારા ક��ેસ 6વારા ક��ેસ 6વારા મીAડયામીAડયામીAડયામીAડયા, , , , સોશીયલ મીAડયા તેમજ Fયાય પાિલકાનો પણ સોશીયલ મીAડયા તેમજ Fયાય પાિલકાનો પણ સોશીયલ મીAડયા તેમજ Fયાય પાિલકાનો પણ સોશીયલ મીAડયા તેમજ Fયાય પાિલકાનો પણ 
દૂરઉપયોગ દૂરઉપયોગ દૂરઉપયોગ દૂરઉપયોગ કરવાકરવાકરવાકરવામાં આવી રMોમાં આવી રMોમાં આવી રMોમાં આવી રMો    છેછેછેછે    ––––    �ી �ી �ી �ી વીવીવીવી....સતીષ	સતીષ	સતીષ	સતીષ	    

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

�દેશ કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’ ખાતે આજરોજ યો�યેલ �દેશ બેઠકના સમાપન સ�માં સંબોધતા મુ#યમં�ી%ી િવજયભાઇ 
*પાણીએ જણા-યુ હતુ કે, ક01ેસના 2ભ અને મગજના છેડા તૂટી ગયા છે તેથી જ મનફાવે તેવા બકવાસ કરે છે. જળ 
અિભયાનમાં પણ ;<ાચારના આ>ેપો કરે છે. હવે તેને કોણ સમ�વે કે આખી -યવ?થા લોકભાગીદારીથી થાય છે. આમાં @યાય 
;<ાચારને ?થાન નથી. સામા2ક ચેતના ઉભી થાય અને જનસુખાકારી વધે તે માટેના અનેક અિભયાનો ભાજપા સરકારે કયા� છે, 
આ જળઅિભયાન એ ગુજરાતનંુ ભિવBય સુરિ>ત કરવા માટેનંુ આ મહાઅિભયાન છે. ગુજરાતના ગામડે-ગામડે  ?વયંસેવકો, 
કાય�કરો અને સરકારી તં� ૪૪-૪૫ ડી1ી તાપમાં સેવાયD કરી રEા છે, Fયારે ક01ેસને ફ@ત રાજકીય આ>ેપો અને જુGઠાણા જ 
સુઝે છે. ક01ેસ દરેક વાતને ફ@ત મતના રાજકારણથી જુએ છે Fયારે ભાજપા જનિહતમાં સતત કાય�રત હોય છે. 

%ી *પાણીએ જણા-યુ હતુ કે, ગુજરાત સરકારે ;<ાચાર િવ*Iધ જંગ છેJયો છે. ટેકનોલો2ની મદદથી ;<ાચાર નાબૂદ 
કરવા માટે સરકારે %ેણીબIધ સુધારાઓ ચાલુ કયા� છે. એLટી કરMશન Nયુરોના માળખામાં પણ બહુ મોટા ફેરફારો કરવામાં આ-યા 
છે. ;<ાચાર સામે સરકાર ઝીરો ટોલરLસની નીિત અપનાવી રહી છે.  

%ી *પાણીએ જણા-યુ હતુ કે, આગામી ૨૦૧૯ લોકસભાની ચંૂટણીઓ એ ભારતનંુ ભિવBય કઇ Pદશામાં લઇ જવુ તે માટે 
િનણા�યક બનવાની છે. Qયારે ગુજરાતની ૨૬ બેઠકો પર ભ-ય િવજય મેળવી ફરીથી %ી નરેLSભાઇને �ધાનમં�ી બનાવવા આપણે 
સૌ આજથી જ કાય�રત બનીએ.   

�દેશ બેઠકના �ારંભમાં �દેશ �મુખ%ી 2તુભાઇ વાઘાણીએ ?વાગત �વચનમાં જણા-યુ હતુ કે, આજે સમ1 દેશમાં 
સામા2ક પPરવત�ન અને જનસુખાકારી માટેના અનેક કાયV �ધાનમં�ી %ી નરેLSભાઇ મોદીએ હાથ ધયા� છે Qયારે 1ામ ?વરાજ 
અિભયાનના માIયમથી ગુજરાત ભાજપાના કાય�કરો/આગેવાનોએ પણ ગામડે–ગામડે જઇ ગરીબ, Pકસાન, યુવાનો અને રોજગારી 
અંગે યોજનાઓ માટે જન�ગૃિત લાવવાનંુ કામ સુપેરે પાર પાJયુ છે.   

 

//૨// 



 

//૨// �ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જળસચંય અિભયાન �વારા પડકારને અવસરમાં પલટાવવાનું ભગીરથ કાય" કરવા બદલ મુ%યમં&ી�ી િવજયભાઇ 'પાણી તેમજ સમ( સરકારને અિભનંદન આ*યા હતા. ધોમધખતા તાપમા ં આ સવેાય0માં જોડાયેલા સૌ સામા�ક સં2થાના 2વયંસવેકો અને પાટ3ના કાય"કતા"ઓને પણ િબરદા5યા હતા. ગૌસેવા અન ેજળ અિભયાન બાબતે ક6(સેના બેબુિનયાદ આરોપો અંગે �ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા5યુ હતુ કે, ભાજપાની સરકાર અન ેભાજપાના કાય"કતા"ઓ વષ9થી ગૌસવેામાં કાય"રત છે. ;યારે ક6(ેસના લોકો ગાયના નામે પણ રાજકારણ રમ ેતે શરમજનક છે. =>ાચાર એ ક6(ેસની ગળથુથંીમાં છે તેથી જ તેન ેલોકભાગીદારી �વારા કરવામાં આવતા જળ અિભયાનના કાય"મા ંપણ =>ાચાર દેખાય છે. એકતરફ ક6(ેસ આ@પેબા� અને જુAઠાણાઓમાં 5ય2ત છે Cયારે ભાજપાના કાય"કરો જનતાની સેવામાં કાય"રત છે. આગામી સમયમાં ભાજપા સરકાર સૌરઉE" �વારા ખેડૂતોની વષ9 જુની માંગણી અને સમ2યાનો ઉકેલ લાવશે. �ી વાઘાણીએ ક6(ેસને આડેહાથ લેતા કGુ હતુ કે, HE�વનના રચનાCમક કાય9ને કારણે નગરપાિલકામાં ભાજપા િવજય મેળવે છે ;યારે ક6(સે નકારાCમકતા દાખવે છે, હવનમા ંહાડકા નાંખવાનું કામ ક6(ેસ કરી રહી છે.   રા;ય સરકારના ઉE"મ&ંી �ી સૌરભભાઇ પટેલે Iકસાનો માટે Eહેર થનારી અિત મહCવની ‘‘સૌરઉE" Iકસાન િહત યોજના’’ની HેઝMટેશન �વારા િવગતવાર માિહતી આપી હતી. આ યોજના �વારા ખેડૂત પોતાના ખેતરમા ંજ સૌરઉE"નું ઉCપાદન કરી િવજળી વાપરશ ેતેમજ સરકારન ેવેચી વધારાની આવક પણ મેળવી શકશે. આગામી Iદવસોમાં આ યોજનાની િવ2તૃત માિહતી સરકાર �વારા આપવામાં આવશે. Hદેશ ઉપાOય@�ી ગોરધનભાઇ ઝડફીયાએ જળ અિભયાન સંદભP માિહતી આપી હતી. Hદેશ સંગઠન મહામં&ી�ી ભીખભુાઇ દલસાણીયાએ (ામ 2વરાજ અિભયાન અને સુજલામ સફુલામ જળ અિભયાન જેવા કાય"Qમોને સંગઠનશિRતની મદદથી સામુિહકતામાં સફળ બનાવવા બદલ કાય"કરોને અિભનદંન આ*યા હતા. �ી ભીખભુાઇ દલસાણીયાએ પ@ના આગામી કાય"Qમો િવશે માિહતી આપતા જણા5યુ હતુ કે, ૧૧મી મે પોખરણમાં કરેલા અT ધડાકાનો Iદવસ છે તેન ે સમ( ગુજરાતમાં ભાજપા �વારા સૌય" Iદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે. પૂવ" Hધાનમં&ી�ી અટલ િબહારી બાજપાઇ�ના નેતૃCવમાં ભારત અT મહાસUા બMયુ હતું. ભારતની આ ઉપલVધીથી યુવાનોને માિહતગાર કરવા માટે તમામ �Wલાઓમાં યુવા કારોબારી આયો�ત કરવામાં આવશ.ે આગામી ૨૬મી મે ના Hધાનમં&ી�ી નરેMZભાઇ મોદીના નેતCૃવ હેઠળની કેMZ સરકારને ચાર વષ" પણૂ" થનાર છે Cયાર ેકેMZ સરકારની ઉપલVધીઓની માિહતીઓ જનજન સધુી પહોચાડવા માટેના કાય"Qમો યોજવામાં આવશે. તારીખ ૨૭મી મે ના ‘‘મન કી બાત’’ કાય"Qમનું પણ સમ( ગુજરાતના તમામ શિRતકેMZો પર સામુિહક �વણનો કાય"Qમ યોEય ત ેઅંગેનુ ંઆયોજન કરવા સૂચના આપી હતી. રા\ીય સહસંગઠન મહામં&ી�ી વી. સતીષ�એ પણ સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાનમા ં મળેલા 5યાપક આવકાર બદલ સરકાર અને સંગઠનને અિભનંદન આ*યા હતા. સમ( ભારતમાં Hથમ વખત ગુજરાત સરકાર �વારા રજુ થનાર ‘‘સૌરઉE" Iકસાન િહત યોજના’’ને પણ િબરદાવી હતી. �ી વી. સતીષ�એ જણા5યુ હતુ કે, વૈિ^વક ફલક પર Hધાનમં&ી�ી નરેMZભાઇ મોદીની લોકિHયતા જેમ જેમ વધી રહી છે તેમ તેમ ક6(ેસીઓ વધુન ેવધ ુ જુAઠાણાઓ ફેલાવી રGા છે. ભાજપા િવ'Oધ સમાજના તમામ વગ9ને ભડકાવવા માટે મીIડયા, સોશીયલ મીIડયા તેમજ Mયાય પાિલકાનો પણ દૂરઉપયોગ કરી રGા છે. ક6(ેસ �વારા દેશભરમા ંભાજપા િવ'Oધ અનસૂૂિચત જનEિતને ભડકાવવા માટે એક ષડયં& ચાલી રGુ છે. ડૉ. બાબાસાહેબ આંબડેકરનું અપમાન કરનાર ક6(ેસીઓએ જવાબ આપવો જોઇએ ક ેબાબાસાહેબે નેહ' મં&ીમંડળમાંથી રા�નામુ શા માટે આ*યુ હતુ ? જે લોકોએ સિંવધાનના િનમા"તાનુ ં પણ સતત અપમાન કયુ", જે લોકો સંિવધાન પર િવ^વાસ રાખતા નથી, તેવા લોકો આપણન ે સંિવધાનની દુહાઇ આપે ત ે હા2યા2પદ છે. આપણ ે સૌ ગુજરાતની જનતાએ સ6પેલા દાિયCવને સુપેર ેિનભાવી ૨૦૧૯ની ચૂંટણીઓમાં ભાજપાને ભ5ય િવજય અપાવીએ. Hદેશ Hમુખ�ી �તભુાઇ વાઘાણીની અOય@તામાં આજે ‘‘�ી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે યોEયેલી ભાજપાની Hદેશ બેઠકમા ંમુ%યમં&ી�ી િવજયભાઇ 'પાણી, નાયબ મ%ુયમં&ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ, રા\ીય સહસંગઠન મહામં&ી�ી વી.સતીષ� અન ે Hદશે સંગઠન મહામં&ી�ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા તથા Hદશે કોર ગૃપના સdયો, Hદેશ હોeેદાર�ીઓ, મોરચાના Hદેશ Hમુખ�ીઓ, સેલના Hદેશ કMવીનર�ીઓ, �Wલા/મહાનગરના Hભારી�ીઓ, Hમુખ/મહામં&ી�ીઓ, સસંદસdયો, ધારાસdયો, બોડ"-િનગમના ચેરમેન/વાઇસ ચેરમેન, �Wલા પંચાયતના Hમખુ�ીઓ/મેયર�ીઓ તેમજ અપેિ@ત �ેણી મજુબના આગેવાનો/ કાય"કરો ઉપિ2થત રGા હતા. આ અગાઉ સવાર ેHદેશ કોર ગૃપ તેમજ Hદશે હોeેદારો અન ે�Wલા Hભારી, મોરચા Hમુખોની બેઠક યોEઇ હતી.         
           
            (ડૉ. હષ"દ પટેલ) Hદેશ કMવીનર - મીIડયા િવભાગ 


