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

ગુજરાતમા ંગુજરાતમા ંગુજરાતમા ંગુજરાતમા ંભાજપા કાયા�લય અન ેકાય�કતા�ઓમાંભાજપા કાયા�લય અન ેકાય�કતા�ઓમાંભાજપા કાયા�લય અન ેકાય�કતા�ઓમાંભાજપા કાયા�લય અન ેકાય�કતા�ઓમાં    ઉ�સાહઉ�સાહઉ�સાહઉ�સાહ    અન ેક��ેસમા ંિન��સાહઅન ેક��ેસમા ંિન��સાહઅન ેક��ેસમા ંિન��સાહઅન ેક��ેસમા ંિન��સાહ    

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

ભાજપા શાિસત �ભાજપા શાિસત �ભાજપા શાિસત �ભાજપા શાિસત ��લા �લા �લા �લા પંચાયતોપંચાયતોપંચાયતોપંચાયતો    યથાવત યથાવત યથાવત યથાવત અન ેઅન ેઅન ેઅન ેક��સે શાિસત પાચં ��લા પચંાયતો પર પણ ભાજપાનુ ંકમળ ખી�યુ ક��સે શાિસત પાચં ��લા પચંાયતો પર પણ ભાજપાનુ ંકમળ ખી�યુ ક��સે શાિસત પાચં ��લા પચંાયતો પર પણ ભાજપાનુ ંકમળ ખી�યુ ક��સે શાિસત પાચં ��લા પચંાયતો પર પણ ભાજપાનુ ંકમળ ખી�યુ     
––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

અઢી વષ�ની ટમ� સામ ેઅઢી વષ�ની ટમ� સામ ેઅઢી વષ�ની ટમ� સામ ેઅઢી વષ�ની ટમ� સામ ેસવાસવાસવાસવા    વષ- .મુખ વષ- .મુખ વષ- .મુખ વષ- .મુખ ––––    ઉપ.મખુ ઉપ.મખુ ઉપ.મખુ ઉપ.મખુ બદલી શુ ંએવુ ંકહીન ેસોદા કરનાર બદલી શુ ંએવુ ંકહીન ેસોદા કરનાર બદલી શુ ંએવુ ંકહીન ેસોદા કરનાર બદલી શુ ંએવુ ંકહીન ેસોદા કરનાર     
ક��સે કયા મોઢે લોકશાહીની વાતો કરે છે ક��સે કયા મોઢે લોકશાહીની વાતો કરે છે ક��સે કયા મોઢે લોકશાહીની વાતો કરે છે ક��સે કયા મોઢે લોકશાહીની વાતો કરે છે ––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    

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

ક��સેના .મુક��સેના .મુક��સેના .મુક��સેના .મુખ ેમ3ુયખ ેમ3ુયખ ેમ3ુયખ ેમ3ુય    સિચવસિચવસિચવસિચવ, , , , પોલીસ ત5ંપોલીસ ત5ંપોલીસ ત5ંપોલીસ ત5ંન ેપ5 લખવાન ેબદલે ન ેપ5 લખવાન ેબદલે ન ેપ5 લખવાન ેબદલે ન ેપ5 લખવાન ેબદલે     
ક��સેના નતેા ક ેકાય�કતા�ઓન ેપ5 ક��સેના નતેા ક ેકાય�કતા�ઓન ેપ5 ક��સેના નતેા ક ેકાય�કતા�ઓન ેપ5 ક��સેના નતેા ક ેકાય�કતા�ઓન ેપ5 ((((મ7ેડેટમ7ેડેટમ7ેડેટમ7ેડેટ))))    લ3યો હોત તો સા: ંહતુંલ3યો હોત તો સા: ંહતુંલ3યો હોત તો સા: ંહતુંલ3યો હોત તો સા: ંહતું    ––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    

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

ખેડૂતખેડૂતખેડૂતખેડૂત,,,,    આ=દવાઆ=દવાઆ=દવાઆ=દવાસીસીસીસી, , , , બ>ીપંચ સમાજનાબ>ીપંચ સમાજનાબ>ીપંચ સમાજનાબ>ીપંચ સમાજના    િવ?તારોમાંિવ?તારોમાંિવ?તારોમાંિવ?તારોમાં    પણ પણ પણ પણ ભાજપાની �ત ભાજપાની �ત ભાજપાની �ત ભાજપાની �ત     
એ રા@યમા ંઆવનારા =દવસોમા ં=દશાસચૂક છે એ રા@યમા ંઆવનારા =દવસોમા ં=દશાસચૂક છે એ રા@યમા ંઆવનારા =દવસોમા ં=દશાસચૂક છે એ રા@યમા ંઆવનારા =દવસોમા ં=દશાસચૂક છે ––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    

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

નાપાસ થયેલ ક��સેનુ ંનતે�ૃવ પાસ થયેલા પર આરોપો કરે છેનાપાસ થયેલ ક��સેનુ ંનતે�ૃવ પાસ થયેલા પર આરોપો કરે છેનાપાસ થયેલ ક��સેનુ ંનતે�ૃવ પાસ થયેલા પર આરોપો કરે છેનાપાસ થયેલ ક��સેનુ ંનતે�ૃવ પાસ થયેલા પર આરોપો કરે છે    ––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

િવકાસના બદલે ?થાિનક ?વરા@યની સ?ંથાઓમા ંBCાચારમા ંરાચતી ક��સેના ગાલ પર િવકાસના બદલે ?થાિનક ?વરા@યની સ?ંથાઓમા ંBCાચારમા ંરાચતી ક��સેના ગાલ પર િવકાસના બદલે ?થાિનક ?વરા@યની સ?ંથાઓમા ંBCાચારમા ંરાચતી ક��સેના ગાલ પર િવકાસના બદલે ?થાિનક ?વરા@યની સ?ંથાઓમા ંBCાચારમા ંરાચતી ક��સેના ગાલ પર     
તમતમતો તમાચો આજે પDયો છેતમતમતો તમાચો આજે પDયો છેતમતમતો તમાચો આજે પDયો છેતમતમતો તમાચો આજે પDયો છે    ––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    

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

નતે�ૃવનતે�ૃવનતે�ૃવનતે�ૃવ    િવહોણીિવહોણીિવહોણીિવહોણી    ક��સે Eયારેક ઇવીએમ મશીન પરક��સે Eયારેક ઇવીએમ મશીન પરક��સે Eયારેક ઇવીએમ મશીન પરક��સે Eયારેક ઇવીએમ મશીન પર, , , , Eયારેક ત5ં પરEયારેક ત5ં પરEયારેક ત5ં પરEયારેક ત5ં પર, , , , Eયારેક ભાજપા પર આરોપ લગાવ ેછે પણ આજે એવી Eયારેક ભાજપા પર આરોપ લગાવ ેછે પણ આજે એવી Eયારેક ભાજપા પર આરોપ લગાવ ેછે પણ આજે એવી Eયારેક ભાજપા પર આરોપ લગાવ ેછે પણ આજે એવી 
િ?થિત સF�િ?થિત સF�િ?થિત સF�િ?થિત સF�ઇ છે ક ેક�ઇ છે ક ેક�ઇ છે ક ેક�ઇ છે ક ેક��સે ેપોતાના સ�સે ેપોતાના સ�સે ેપોતાના સ�સે ેપોતાના સGયો પર આરોપો લગાવવા પDયા છેGયો પર આરોપો લગાવવા પDયા છેGયો પર આરોપો લગાવવા પDયા છેGયો પર આરોપો લગાવવા પDયા છે....    હારનુ ંઠીક: ંબીF પર ફોડવાન ેબદલે ક�હારનુ ંઠીક: ંબીF પર ફોડવાન ેબદલે ક�હારનુ ંઠીક: ંબીF પર ફોડવાન ેબદલે ક�હારનુ ંઠીક: ંબીF પર ફોડવાન ેબદલે ક��સે ે�સે ે�સે ે�સે ે
આ�મKચતન કરવાની જ�ર છેઆ�મKચતન કરવાની જ�ર છેઆ�મKચતન કરવાની જ�ર છેઆ�મKચતન કરવાની જ�ર છે    ક��સેના સGયોન ેક��સેના સGયોન ેક��સેના સGયોન ેક��સેના સGયોન ેતમેની તમેની તમેની તમેની પાટL સાથે પાટL સાથે પાટL સાથે પાટL સાથે જોડાયેલા જોડાયેલા જોડાયેલા જોડાયેલા રાખવાની જવાબદારાખવાની જવાબદારાખવાની જવાબદારાખવાની જવાબદારી ભાજપાની નથીરી ભાજપાની નથીરી ભાજપાની નથીરી ભાજપાની નથી        

––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ભાજપાના શાસનમા ંશાિંતભાજપાના શાસનમા ંશાિંતભાજપાના શાસનમા ંશાિંતભાજપાના શાસનમા ંશાિંત----સલામતી અન ેસમિૃMધ છે @યારેસલામતી અન ેસમિૃMધ છે @યારેસલામતી અન ેસમિૃMધ છે @યારેસલામતી અન ેસમિૃMધ છે @યારે, , , , ક��ેક��ેક��ેક��ેસના શાસનસના શાસનસના શાસનસના શાસનમા ંગામડુ ભયભીત હતુંમા ંગામડુ ભયભીત હતુંમા ંગામડુ ભયભીત હતુંમા ંગામડુ ભયભીત હતું, , , , ગુડંાગીરીગુડંાગીરીગુડંાગીરીગુડંાગીરીથી 5?ત થી 5?ત થી 5?ત થી 5?ત 
હતુંહતુંહતુંહતું, , , , �ામજનો અન ેખડૂેતો ક��સેના શોષણનો ભોગ બનતા હ�ામજનો અન ેખડૂેતો ક��સેના શોષણનો ભોગ બનતા હ�ામજનો અન ેખડૂેતો ક��સેના શોષણનો ભોગ બનતા હ�ામજનો અન ેખડૂેતો ક��સેના શોષણનો ભોગ બનતા હતાતાતાતા    ––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    

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

ભાજપા �દેશ કાયા�લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે �દેશ અ!ય"�ી #તુભાઇ વાઘાણીએ ઇલે*+ોિનક મી-ડયાના િમ/ો સાથે 
વાતચીત કરતા જણા3યુ હતુ કે, બી# ટમ� માટે �મુખ – ઉપ�મુખની વરણીની ચંૂટણીમાં ભાજપાએ ખૂબ સા:ં �દશ�ન કયુ� છે.    
ભાજપા શાિસત #<લા પંચાયતોમ યથાવત રહી છે અને ક=>ેસ શાિસત પાંચ #<લા પંચાયતો પર પણ ભાજપાનું કમળ 
ખી<યુ છે. આમ, ૧૩ ૧૩ ૧૩ ૧૩ ��લા પં��લા પં��લા પં��લા પંચાયતોચાયતોચાયતોચાયતો અને ૧૧૪ ૧૧૪ ૧૧૪ ૧૧૪ તાતાતાતાલુકા પંચાયતોલુકા પંચાયતોલુકા પંચાયતોલુકા પંચાયતો પર ભાજપાનું શાસન �Aથાિપત થયુ છે. ભાજપાએ 
#<લા  પંચાયતો  તેમજ  તાલુકા  પંચાયતો  ક=>ેસ  પાસેથી  આંચકી લીધી છે.  અમદાવાદ,  પાટણ, મહીસાગર, દાહોદ અને  

//૨// 



 

//૨// 
ભાવનગર #<લા પંચાયતમાં આજે ભાજપાનો ભગવો લહેરાયો છે. ખેડૂત, આ-દવાસી, બ"ીપંચ સમાજના િવAતારોમાં પણ 
ભાજપાની #ત એ રાEયમાં આવનારા -દવસોમાં -દશાસૂચક છે. ક=>ેસની િAથિત સાવ કથળી ચૂકી છે. રાEયની �Fન ે
ક=>ેસ પર ભરોસો રGો નથી અને સાથે સાથે ક=>ેસના િચHહ પર ચંૂટાયેલ ક=>ેસના સIયોને પણ ક=>ેસના નેતૃKવમાં િવLવાસ 
રGો નથી. િવકાસના બદલે Aથાિનક AવરાEયની સંAથાઓમાં NOાચારમાં રાચતી ક=>ેસના ગાલ પર તમતમતો તમાચો આજે 
પPયો છે. ક=>ેસ પાસે કોઇપણ �કારનું ન*કર આયોજન નથી, ક=>ેસ માટે ફ*ત સRા જ સવSપરી છે, માટે ક=>ેસના સIયોને 
લાTયુ કે, વડા�ધાન�ી નરેHUભાઇ મોદીના નેતૃKવવાળી કેHU સરકાર તેમજ મુVયમં/ી�ી િવજયભાઇ :પાણી અને નાયબ 
મુVયમં/ી�ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃKવવાળી રાEય સરકારની લોકક<યાણકારી નીિતઓ અને �Fલ"ી કાયS સાથે જોડાઇને 
જનસેવાના કાયS કરવા માટે ભાજપા સાથે જોડાવવું �Fિહતમાં યોTય છે. �Fના રોષને પારખીને ભાજપાની િવકાસલ"ી 
રાજનીિતને ક=>ેસના સIયોએ સમથ�ન આXયુ તે બદલ �દેશ �મુખ�ી #તુભાઇ વાઘાણીએ તમામ સIયોને આવકાયા� હતા.  

�દેશ �મુખ�ી #તુભાઇ વાઘાણીએ ક=>ેસના આ"ેપોને ફગાવતા જણા3યુ હતુ કે, ક=>ેસ પોતાના સIયોને Fળવી 
શકતી નથી. માટે આજે તેમન ે#<લા પંચાયત – તાલુકા પંચાયત ગુમાવવાનો વારો આ3યો છે. ક=>ેસની સRામાં *યાય સેવાનો 
ભાવ આવતો નથી. ભાજપાએ *યારેય પણ તોડજોડની કે લોકશાહી િવ:!ધની રાજનીિત કરી નથી. ક=>ેસે હંમેશા સRાની 
રાજનીિત કરી છે. ક=>ેસે ચીફ સેYેટરી કે ડી#પીને પ/ લVયો તેની જTયાએ પોતાના સIયોને પ/ લVયો હોત તો સા:ં હતું. 
નેતૃKવ િવહોણી ક=>ેસ *યારેક ઇવીએમ મશીન પર, *યારેક તં/ પર, *યારેક ભાજપા પર આરોપ લગાવે છે પણ આજે એવી 
િAથિત સF�ઇ છે કે ક=>ેસે પોતાના સIયો પર આરોપો લગાવવા પPયા છે. હારનું ઠીક[ં બીF પર ફોડવાને બદલે ક=>ેસે 
આKમ\ચતન કરવાની જ:ર છે. ક=>ેસમાં મા/ને મા/ આતં-રક િવ>હ છે માટે ક=>ેસ પોતાને મળેલ સRા પણ સંભાળી શકતી 
નથી. અઢી વષ�ની ટમ� સામે સવા વષ^ �મુખ – ઉપ�મુખ બદલીશું એવું કહીને સોદા કરનાર ક=>ેસ કયા મોઢે લોકશાહીની 
વાતો કરે છે. આ અગાઉ પણ તમામ નગરપાિલકા, તાલુકા પંચાયત, #<લા પંચાયતની પેટા ચંૂટણીઓમાં પણ ભાજપાનો 
ભ3ય િવજય થયો હતો, સરપંચોની ચંૂટણીમાં પણ ૮૦ ટકાથી વધુ સરપંચો ભાજપા સમ_થત ચંૂટાયા છે. 

�ી વાઘાણીએ ક=>ેસને આડેહાથ લેતા જણા3યુ હતુ કે, ક=>ેસ કયા મોઢે ગામડા, ખેડૂત, ગરીબોની વાત કરે છે. ક=>ેસે 
પોતાના શાસન દર`યાન *યાય શુ!ધ પીવાનું પાણી, ૨૪ કલાક વીજળી, >ાિમણ િનશાળો, >ાિમણ િશ"કો, ગામડાઓમાં રોડ-
રAતા કે ગામડાઓમાં સેનીટેશનની સુિવધાઓ આપી હોય તો બતાવે. ક=>ેસના શાસનમાં ગામડુ ભયભીત હતું, ગુંડાગીરીથી 
/Aત હતું, >ામજનો અને ખેડૂતો ક=>ેસના શોષણનો ભોગ બનતા હતા. રાEયની �Fને હવે અહેસાસ થવા લાTયો છે કે, 
તેઓએ િવધાનસભાની ચંૂટણીઓમાં ક=>ેસના ધારાસIયોને ચંૂટીને ખૂબ મોટી ભૂલ કરી બેઠા છે. આજે નાપાસ થયેલા લોકો 
પાસ થયેલ ભાજપાને સટb-ફકેટ આપવા નીકcયા છે Kયારે ‘‘ઠોઠ નીશાળીયા અને વતરણા ઝાઝા’’ આ ઉિ*ત સચોટ સાચી ઠરે 
છે. 

�ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા3યુ હતુ કે, ભાજપાનું શાસન હોય કે ના હોય સમ> રાEયના િવકાસની ભાજપા સતત 
\ચતા કરતી રહી છે અને ભિવeયમાં પણ રાEયને નવી fચાઇએ લઇ જવા ક-ટબ!ધ છે. ક=>ેસે આંત-રક કલહમાંથી બહાર 
આવી ભાજપાની સાથે મળીને રાEયના િવકાસમાં સહભાગી થવુ જોઇએ તેમ�ી વાઘાણીએ જણા3યુ હતું.   

�દેશ �મુખ�ી #તુભાઇ વાઘાણીએ ચંૂટાયેલા સૌ પદાિધકારી�ીઓને અિભનંદન પાઠ3યા હતા. �દેશ કાયા�લય        
‘‘�ી કમલમ્’’ પર હાજર રહેલ અમદાવાદ, પાટણ, મહીસાગર અને દાહોદ #<લા પંચાયતના �મુખ – ઉપ�મુખનો ખેસ 
પહેરાવીને �દેશ �મુખ�ી #તુભાઇ વાઘાણીએ Aવાગત કયુ� હતુ. 

                      
                    (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 

�દેશ કHવીનર - મી-ડયા િવભાગ 


