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�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ ‘‘‘‘‘‘‘‘િવશેષ સંપક� અિભયાનિવશેષ સંપક� અિભયાનિવશેષ સંપક� અિભયાનિવશેષ સંપક� અિભયાન’’ ’’ ’’ ’’ અંતગ�ત આજે કિવ
ી તુષાર અંતગ�ત આજે કિવ
ી તુષાર અંતગ�ત આજે કિવ
ી તુષાર અંતગ�ત આજે કિવ
ી તુષાર 
શ$ુલ અને &'કેટર 
ી પા)થવ પટેલની શ$ુલ અને &'કેટર 
ી પા)થવ પટેલની શ$ુલ અને &'કેટર 
ી પા)થવ પટેલની શ$ુલ અને &'કેટર 
ી પા)થવ પટેલની મુલાકાત લઇને વડા�ધાન
ી નરે./ભાઇ મોદીના મુલાકાત લઇને વડા�ધાન
ી નરે./ભાઇ મોદીના મુલાકાત લઇને વડા�ધાન
ી નરે./ભાઇ મોદીના મુલાકાત લઇને વડા�ધાન
ી નરે./ભાઇ મોદીના 

નેત2ૃવવાળી કે./ સરકારની નેત2ૃવવાળી કે./ સરકારની નેત2ૃવવાળી કે./ સરકારની નેત2ૃવવાળી કે./ સરકારની ૪ ૪ ૪ ૪ વષ�ની િસિ�ધઓ અને સશુાસન અંગ ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સશુાસન અંગ ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સશુાસન અંગ ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સશુાસન અંગ ેવાત કરી    
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સમ6 દેશભરમા ંસમ6 દેશભરમા ંસમ6 દેશભરમા ંસમ6 દેશભરમા ં૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦ આગવેાનો ઓછામા ંઓછા આગવેાનો ઓછામા ંઓછા આગવેાનો ઓછામા ંઓછા આગવેાનો ઓછામા ંઓછા ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ સામા�ક િવશેષ અ6ણીઓને મળીને સામા�ક િવશેષ અ6ણીઓને મળીને સામા�ક િવશેષ અ6ણીઓને મળીને સામા�ક િવશેષ અ6ણીઓને મળીને 
કે./ સરકારની કે./ સરકારની કે./ સરકારની કે./ સરકારની ૪ ૪ ૪ ૪ વષ�ની િસિ�ધઓ િવશ ેચચા� વષ�ની િસિ�ધઓ િવશ ેચચા� વષ�ની િસિ�ધઓ િવશ ેચચા� વષ�ની િસિ�ધઓ િવશ ેચચા� ----    િવમશ� કરશેિવમશ� કરશેિવમશ� કરશેિવમશ� કરશે    

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

�દેશ મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ કણા$વતી મહાનગર 
ખાતે �દેશ �મુખ(ી )તુભાઇ વાઘાણીએ ગુજરાતી સાિહ.યનું ગૌરવ એવા કિવ(ી તુષાર શુ2લ 
અને યુવાનોના આદશ$ એવા આપણા ગુજરાતના યુવા �4કેટર (ી પા5થવ પટેલ સાથે ‘‘િવશેષ  સંપક$ 
અિભયાન’’ અંતગ$ત વડા�ધાન(ી નરે:;ભાઇ મોદીના નેતૃ.વવાળી કે:; સરકારની ૪ વષ$ની 
િસિ?ધઓ અને સુશાસન અંગે વાત કરી હતી, ચચા$ – િવમશ$ કયB હતો. 
  (ી વાધાણીએ આ �સંગે જણાCયુ હતુ કે, રાDીય અ?યE(ી અિમતભાઇ શાહના માગ$દશ$ન 
હેઠળ સમG દેશભરમાં ભાજપાના ૪૦૦૦ આગેવાનો ઓછામાં ઓછા ૨૫ લોકો કે જેઓ 
સમાજ )વનમાં િવિશI Jથાન ધરાવે છે, જેમણે પોત પોતાના EેKોમાં િવિશI િસિ?ધઓ હાંસલ 
કરી છે તેમને LબL મળીને વડા�ધાન(ી નરે:;ભાઇ મોદીના નેતૃ.વવાળી કે:; સરકારના ૪ વષ$ના 
કાયB, યોજનાઓ, િસિ?ધઓ, કાય$પ?ધિત, ભિવMયની નવા ભારત િવશેની સંકNપના અંગે ચચા$-
િવચારણા કરવાનું કાય$ આ િવશેષ સંપક$ અિભયાનના મા?યમથી હાથ ધરવામાં આCયુ છે. 
 

         (ડૉ. હષ$દ પટેલ) 
�દેશ ક:વીનર - મી�ડયા િવભાગ 
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એક શ�દની ભુલમા ંિહ�દઓુની લાગણીની વાતો કરતી ક��સેને ભગવાન �ી રામનંુ અિ�ત વ જ નથી તવંુે એક શ�દની ભુલમા ંિહ�દઓુની લાગણીની વાતો કરતી ક��સેને ભગવાન �ી રામનંુ અિ�ત વ જ નથી તવંુે એક શ�દની ભુલમા ંિહ�દઓુની લાગણીની વાતો કરતી ક��સેને ભગવાન �ી રામનંુ અિ�ત વ જ નથી તવંુે એક શ�દની ભુલમા ંિહ�દઓુની લાગણીની વાતો કરતી ક��સેને ભગવાન �ી રામનંુ અિ�ત વ જ નથી તવંુે 
એ#ફડવેીટ કરતી વખત ેકરોડો િહ�દઓુની લાગણીની (ચતા શા માટે ન થઇ એ#ફડવેીટ કરતી વખત ેકરોડો િહ�દઓુની લાગણીની (ચતા શા માટે ન થઇ એ#ફડવેીટ કરતી વખત ેકરોડો િહ�દઓુની લાગણીની (ચતા શા માટે ન થઇ એ#ફડવેીટ કરતી વખત ેકરોડો િહ�દઓુની લાગણીની (ચતા શા માટે ન થઇ ? ? ? ? ––––    �ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા    
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પા/યપા/યપા/યપા/યપ�ુતકમા ંપ�ુતકમા ંપ�ુતકમા ંપ�ુતકમા ંમા0 મા0 મા0 મા0 એક શ�દની મ1ુણ ભુલ એક શ�દની મ1ુણ ભુલ એક શ�દની મ1ુણ ભુલ એક શ�દની મ1ુણ ભુલ હતીહતીહતીહતી, , , , પરતં ુક��સેની તો સંપણૂ4 િવચારધારા જ ભુલભરલેી છેપરતં ુક��સેની તો સંપણૂ4 િવચારધારા જ ભુલભરલેી છેપરતં ુક��સેની તો સંપણૂ4 િવચારધારા જ ભુલભરલેી છેપરતં ુક��સેની તો સંપણૂ4 િવચારધારા જ ભુલભરલેી છે. . . . 
ક��સેની િવચારધારા મજુબ તો ભગવાન �ી રામનંુ અિ�ત વ જ નથી ક��સેની િવચારધારા મજુબ તો ભગવાન �ી રામનંુ અિ�ત વ જ નથી ક��સેની િવચારધારા મજુબ તો ભગવાન �ી રામનંુ અિ�ત વ જ નથી ક��સેની િવચારધારા મજુબ તો ભગવાન �ી રામનંુ અિ�ત વ જ નથી ––––    �ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા    

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

ક��સે 9ાિતવાદક��સે 9ાિતવાદક��સે 9ાિતવાદક��સે 9ાિતવાદ----:િતવાદ અને આતકંવાદની <વૃિ>ઓને:િતવાદ અને આતકંવાદની <વૃિ>ઓને:િતવાદ અને આતકંવાદની <વૃિ>ઓને:િતવાદ અને આતકંવાદની <વૃિ>ઓને    ટેકો આપવાનંુ બંધ કર ેત ેજ સાચી રામભિ?ત છે ટેકો આપવાનંુ બંધ કર ેત ેજ સાચી રામભિ?ત છે ટેકો આપવાનંુ બંધ કર ેત ેજ સાચી રામભિ?ત છે ટેકો આપવાનંુ બંધ કર ેત ેજ સાચી રામભિ?ત છે     
––––    �ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા    

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

‘‘‘‘મુખ મA રામ ઔર બગલ મA છુરીમુખ મA રામ ઔર બગલ મA છુરીમુખ મA રામ ઔર બગલ મA છુરીમુખ મA રામ ઔર બગલ મA છુરી’ ’ ’ ’ આ <કારની માનિસકતા ધરાવતી ક��સેને સમ� દશેની જનતાએ ઓળખી આ <કારની માનિસકતા ધરાવતી ક��સેને સમ� દશેની જનતાએ ઓળખી આ <કારની માનિસકતા ધરાવતી ક��સેને સમ� દશેની જનતાએ ઓળખી આ <કારની માનિસકતા ધરાવતી ક��સેને સમ� દશેની જનતાએ ઓળખી 
લીધી છે લીધી છે લીધી છે લીધી છે ––––    �ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા�ી ભરત પ-ંયા    

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

ભાજપાના �દેશ �વ�તા�ી ભરતભાઇ પ�ંયાએ જણા યુ હતુ કે, પા%ય પુ&તકની અં(ે) આવૃિ-મા ંએક 
શ/દની મુ0ણની ભલુ મા2 હતી. આ બેદરકારી બદલ જવાબદાર અિધકારીઓ સામે પગલા ંલેવાનો િનણ7ય પણ 
પા%ય પુ&તક મંડળ :વારા ;હેર કરાયો છે. પરંતુ આ બાબતે ક=(ેસ રાજકીય િનવેદનો કરે તે શરમજનક છે. આ 
એક શ/દની મુ0ણ ભુલ હતી પરંતુ ક=(ેસની તો સંપૂણ7 િવચારધારા જ ભલુભરેલી છે. ક=(ેસની િવચારધારા 
દેશની સં&કૃિત માટ ે�િતકુળ છે. ક=(ેસની િવચારધારા મુજબ તો ભગવાન �ી રામનું અિ&ત@વ જ નથી. તેથી જ 
ક=(ેસ :વારા સુિ�મ કોટ7માં પણ આ બાબતે એBફડેવીટ પણ ફાઇલ કરવામાં આવી હતી. એક શ/દની ભુલમા ં
િહDદુઓની લાગણીની વાતો કરતી ક=(ેસને ભગવાન �ી રામનુ ંઅિ&ત@વ જ નથી તેવુ ંએBફડેવીટ કરતી વખતે 
કરોડો િહDદુઓની લાગણીની Fચતા શા માટ ેન થઇ ? 

�ી પં�યાએ જણા યુ હતુ કે, ક=(ેસને રામ મંBદરનુ ંિનમા7ણ ન થાય તેમાં જ રસ છે અને એટલા માટે જ 
ક=(ેસના કપીલ િસ/બલ રામ મંBદરનો ચૂકાદો ૨૦૧૯ પછી આવે તે માટેની માંગણીઓ કરી રIા છે. 
ભૂતકાળમાં પણ કેD0ની ક=(ેસ સરકારોએ ‘રામસેતુ’ નL થાય તે માટે અનેક �ય@નો કયા7 હતા.  

�ી પં�યાએ જણા યુ હતુ કે, ભગવાન �ી રામ કરોડો િહDદુઓના આરાMય દેવ છે, દેશના કરોડો લોકોનુ ં
�Mધા કેD0 છે અને ભારતીય સં&કૃિતનું �િતક છે. ક=(ેસ ચૂંટણી આવ ે@યારે ભગવાન �ી રામની વાતો કરે છે તો 
માNં તેમને નO િનવેદન છે કે, ક=(ેસ Pાિતવાદ-;િતવાદ અન ેઆતંકવાદની �વૃિ-ઓન ેટેકો આપવાનુ ંબંધ કરે 
તે જ સાચી રામભિ�ત છે. ભગવાન �ી રામ બાબતે બોલવાનો ક=(ેસન ેનૈિતક રીતે કોઇ અિધકાર નથી. ‘મુખ મR 
રામ ઔર બગલ મR છુરી’ આ �કારની માનિસકતા ધરાવતી ક=(ેસ અમને સલાહ આપવાનુ ંબંધ કરે. 
 

           (ડૉ. હષ7દ પટેલ) 
�દેશ કDવીનર - મીBડયા િવભાગ 


