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�દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘા�દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘા�દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘા�દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણીની િવશષે ઉપિ�થિતમા ંઅને �દશે યવુા મોરચાના અ�ય	
ી ણીની િવશષે ઉપિ�થિતમા ંઅને �દશે યવુા મોરચાના અ�ય	
ી ણીની િવશષે ઉપિ�થિતમા ંઅને �દશે યવુા મોરચાના અ�ય	
ી ણીની િવશષે ઉપિ�થિતમા ંઅને �દશે યવુા મોરચાના અ�ય	
ી ડૉડૉડૉડૉ....    ઋિ%વજ પટેલની ઋિ%વજ પટેલની ઋિ%વજ પટેલની ઋિ%વજ પટેલની 
અ�ય	તામા ંઅ�ય	તામા ંઅ�ય	તામા ંઅ�ય	તામા ં‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ
ી કમલમ
ી કમલમ
ી કમલમ’’’’’’’’    ખાત ેયવુા મોરચાની બેઠક યો/ઈખાત ેયવુા મોરચાની બેઠક યો/ઈખાત ેયવુા મોરચાની બેઠક યો/ઈખાત ેયવુા મોરચાની બેઠક યો/ઈ    

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

ભારત ર%ન અને ભારત ર%ન અને ભારત ર%ન અને ભારત ર%ન અને પવૂ1 �ધાનમ3ંી
ી અટલ િબહારી પવૂ1 �ધાનમ3ંી
ી અટલ િબહારી પવૂ1 �ધાનમ3ંી
ી અટલ િબહારી પવૂ1 �ધાનમ3ંી
ી અટલ િબહારી વાજપયેી�ની �મિૃતમા ંયવુા મોરચાવાજપયેી�ની �મિૃતમા ંયવુા મોરચાવાજપયેી�ની �મિૃતમા ંયવુા મોરચાવાજપયેી�ની �મિૃતમા ંયવુા મોરચા    6વારા6વારા6વારા6વારા    આવતીકાલથી આવતીકાલથી આવતીકાલથી આવતીકાલથી 
૨૯૨૯૨૯૨૯,,,,૩૦૩૦૩૦૩૦,,,,૩૧ ૩૧ ૩૧ ૩૧ ઓગ�ટના રોજ સમ@ ઓગ�ટના રોજ સમ@ ઓગ�ટના રોજ સમ@ ઓગ�ટના રોજ સમ@ ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના િજAલા િજAલા િજAલા િજAલા / / / / મહાનગરોમા ંમહાનગરોમા ંમહાનગરોમા ંમહાનગરોમા ં૪૦૦ ૪૦૦ ૪૦૦ ૪૦૦ કરતા વધાર ેમડેીકલ કDેપ યો/શેકરતા વધાર ેમડેીકલ કDેપ યો/શેકરતા વધાર ેમડેીકલ કDેપ યો/શેકરતા વધાર ેમડેીકલ કDેપ યો/શે    

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

આવતીકાલે �દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણી ગાધંીનગર મહાનગર ખાત ેસેકટર આવતીકાલે �દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણી ગાધંીનગર મહાનગર ખાત ેસેકટર આવતીકાલે �દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણી ગાધંીનગર મહાનગર ખાત ેસેકટર આવતીકાલે �દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણી ગાધંીનગર મહાનગર ખાત ેસેકટર ––––    ૨૪૨૪૨૪૨૪મા ંસવાર ેમા ંસવાર ેમા ંસવાર ેમા ંસવાર ે૦૯૦૯૦૯૦૯....૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ કલાક ેકલાક ેકલાક ેકલાક ે
મડેીકલ કDૅપનો �ારભં કરાવશેમડેીકલ કDૅપનો �ારભં કરાવશેમડેીકલ કDૅપનો �ારભં કરાવશેમડેીકલ કDૅપનો �ારભં કરાવશે    

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

તાતાતાતા. . . . ૧૧ ૧૧ ૧૧ ૧૧ સFટેDબર GદિHવજય Gદન િનિમIે યવુા મોરચાસFટેDબર GદિHવજય Gદન િનિમIે યવુા મોરચાસFટેDબર GદિHવજય Gદન િનિમIે યવુા મોરચાસFટેDબર GદિHવજય Gદન િનિમIે યવુા મોરચાનંુ કણા1વતી ખાત ે�દશે અિધવેશન યો/શેનંુ કણા1વતી ખાત ે�દશે અિધવેશન યો/શેનંુ કણા1વતી ખાત ે�દશે અિધવેશન યો/શેનંુ કણા1વતી ખાત ે�દશે અિધવેશન યો/શે    
----------------------------------------------------------------------------    

 ભારતીય જનતા પાટ�ના અ�ય��ી �તુભાઈ વાઘાણીની િવશેષ ઉપિ�થિતમાં અને ગુજરાત યુવા મોરચાના #દેશ 
અ�ય��ી ડૉ. ઋિ)વજ પટેલની અ�ય�તામાં આજરોજ ભાજપા #દેશ કાયા-લય ‘‘�ી કમલમ્ ’’ ખાતે ભાજપા યુવા મોરચાની 
બેઠક યો4ઈ હતી. આ બેઠકમાં #દેશ સંગઠન મહામં7ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, #દેશ મહામં7ી�ી કે.સી.પટેલ અને #દેશ 
મહામં7ી તથા યુવા મોરચાના #ભારી�ી શ:દશરણભાઈ ;<ભ=ટ ઉપિ�થત ર>ા હતા. 

#દેશ અ�ય��ી �તુભાઈ વાઘાણીએ પૂવ- #ધાનમં7ી�ી અટલ િબહારી વાજપેયી�ને શ:દોથી �Bધાંજલી અપ� 
પોતાના વCતDયમાં ક>ંુ હતંુ કે, યુવા મોરચા Bવારા યો4નાર મેડીકલ કેEપમાં વધુમાં વધુ લોકો લાભ લઈ શકે તે #ય)નો કરવા 
જોઈએ. મોટી Fમરના વૃBધોને મેડીકલ કેEપ સુધી પહHચાડી તેમના આશ�વાદ મેળવવા. યુવા મોરચો ગુણા)મક અને રચના)મક 
કાય-કમો Bવારા પાટ�ના િવચારો યુવાનો સુધી પહHચાડે તેમ �ી વાઘાણીએ ક>ંુ હતંુ. 

#દેશ મહામં7ી�ી ભીખુભાઈ દલસાણીયાએ યુવા મોરચાના પદાિધકારીઓને અટલ િબહારી વાજપેયી�ના �વનચરી7 
િવશે વાત કરી હતી. યુવા મોરચાના કાય-કતા- આદરણીય અટલ િબહારી વાજપેયી� અને દેશના મહાપુKષોના �વનચરી7ો વાંચ ે
તેવો આLહ કયM હતો. ભાજપ એ દેશના જન-જન માટે કામ કરે છે, તમામ સમાજ અને દરેક ધમ--સં#દાયોને સાથે રાખીને 
દેશિહત માટે કામ કરે છે તેમ �ી દલસાણીયા�એ ક>ંુ હતંુ. 

#દેશ મહામં7ી અને યુવા મોરચા #ભારી�ી શ:દશરણભાઈ ;<ભ=ટે યુવા મોરચાના પદાિધકારી�ીઓને સંબોધતા ક>ુ 
હતંુ કે, યુવા મોરચો મંડલ થી #દેશ �તર સુધી કાય-કતા-ઓને સાંકળ મજબુત કરી ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ૨૬માંથી ૨૬ 
બેઠકો �તાડવા માટે યુવા મોરચાઓના કાય-કતા-ઓ વધુ કાય-રત બને. 

#દેશ યુવા મોરચાના અ�ય��ી ડૉ. ઋિ)વજ પટેલે આગામી કાય-Tમોની િવ�તૃત ચચા- કરી પૂવ- #ધાનમં7ી ભારતના 
પનોતા પુ7 ભારત ર)ન એવા અટલ િબહારી વાજપેયી�ની �મૃિતમાં આવતીકાલથી તા. ૨૯, ૩૦ અને ૩૧ ઓગ�ટ ના રોજ 
સમL ગુજરાતના �Vલા/મહાનગરોમાં ૪૦૦ કરતા વધુ મેડીકલ કૅEપ યો4ય તે માટે પદાિધકારીઓને માગ-દશ-ન આZયંુ હતંુ. તા. 
૧૧ સZટેEબર ‘‘[દિ\વજય [દન’’ િનિમ]ે સમL િજVલા મહાનગરોના મંડલની ટીમની ઉપિ�થિતમાં #દેશ અિધવેશનનું આયોજન 
કરવામાં આDયંુ. ‘‘મન કી બાત’’ કાય-Tમ પછી કે પહેલા એક સેવાકીય કામ કામ કરશે. બેઠકની શ^આતમાં પૂવ- #ધાનમં7ી અટલ 
િબહારી વાજપેયી�ને ૦૨ મીનીટનું મૌન પાડી �Bધાંજિલ અ`પત કરી હતી.  (ડૉ. હષ-દ પટેલ)    

#દેશ કcવીનર,    મીડીયા િવભાગ 
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ક��સેના આઠ પાનાના આવેદન પ�માં ક��સેના આઠ પાનાના આવેદન પ�માં ક��સેના આઠ પાનાના આવેદન પ�માં ક��સેના આઠ પાનાના આવેદન પ�માં ‘‘‘‘‘‘‘‘અનામતઅનામતઅનામતઅનામત’’’’’’’’નો ઉ�લેખ �યાંય નથીનો ઉ�લેખ �યાંય નથીનો ઉ�લેખ �યાંય નથીનો ઉ�લેખ �યાંય નથી, , , , જો ક��સેની િનયત સાફ હોય તો જો ક��સેની િનયત સાફ હોય તો જો ક��સેની િનયત સાફ હોય તો જો ક��સેની િનયત સાફ હોય તો 
ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની માંગણી સાથેનુ ંઅલગ આવેદનપ� આપવા (ય ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની માંગણી સાથેનુ ંઅલગ આવેદનપ� આપવા (ય ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની માંગણી સાથેનુ ંઅલગ આવેદનપ� આપવા (ય ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની માંગણી સાથેનુ ંઅલગ આવેદનપ� આપવા (ય ––––    )ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી    

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

ક��સે તેના મળતીયાઓ સાથે મળીન ેરા0યમાં વગ1િવ�હ ક��સે તેના મળતીયાઓ સાથે મળીન ેરા0યમાં વગ1િવ�હ ક��સે તેના મળતીયાઓ સાથે મળીન ેરા0યમાં વગ1િવ�હ ક��સે તેના મળતીયાઓ સાથે મળીન ેરા0યમાં વગ1િવ�હ થાયથાયથાયથાય, , , , તોફાનો થાય તે 2કારની મેલીમુરાદ ધરાવે છેતોફાનો થાય તે 2કારની મેલીમુરાદ ધરાવે છેતોફાનો થાય તે 2કારની મેલીમુરાદ ધરાવે છેતોફાનો થાય તે 2કારની મેલીમુરાદ ધરાવે છે, , , , 
ક��સેના ચાવવાના અન ેબતાવવાના જુદા છે ક��સેના ચાવવાના અન ેબતાવવાના જુદા છે ક��સેના ચાવવાના અન ેબતાવવાના જુદા છે ક��સેના ચાવવાના અન ેબતાવવાના જુદા છે ----    )ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી    

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

ઓબીસીમાંથી જ અનામત જોઇએ તેવી માંગણી કરનારાઓ અનામત િવશ ેઆજે એક અ8ર પણ ઉ9ચારવા ઓબીસીમાંથી જ અનામત જોઇએ તેવી માંગણી કરનારાઓ અનામત િવશ ેઆજે એક અ8ર પણ ઉ9ચારવા ઓબીસીમાંથી જ અનામત જોઇએ તેવી માંગણી કરનારાઓ અનામત િવશ ેઆજે એક અ8ર પણ ઉ9ચારવા ઓબીસીમાંથી જ અનામત જોઇએ તેવી માંગણી કરનારાઓ અનામત િવશ ેઆજે એક અ8ર પણ ઉ9ચારવા 
તૈયાર નથી તૈયાર નથી તૈયાર નથી તૈયાર નથી ----    )ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી    

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

ક��સે અન ેતેના મળતીયાઓન ેમારી િવનતંી છે કેક��સે અન ેતેના મળતીયાઓન ેમારી િવનતંી છે કેક��સે અન ેતેના મળતીયાઓન ેમારી િવનતંી છે કેક��સે અન ેતેના મળતીયાઓન ેમારી િવનતંી છે કે, , , , મહરેમાની કરીન ેઅનામતના નામે ભલાભોળા સમાજન ેમહરેમાની કરીન ેઅનામતના નામે ભલાભોળા સમાજન ેમહરેમાની કરીન ેઅનામતના નામે ભલાભોળા સમાજન ેમહરેમાની કરીન ેઅનામતના નામે ભલાભોળા સમાજન ે
છેતરવાનુ ંપાપ બધં કરે છેતરવાનુ ંપાપ બધં કરે છેતરવાનુ ંપાપ બધં કરે છેતરવાનુ ંપાપ બધં કરે ––––    )ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી    

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

ગજુરાતની શાંિત ના ડહોળાય તેવા શુભહતુેથી ગજુરાત સરકાર ેમંજુરી ન આપવાનો િનણ1ય કય< ગજુરાતની શાંિત ના ડહોળાય તેવા શુભહતુેથી ગજુરાત સરકાર ેમંજુરી ન આપવાનો િનણ1ય કય< ગજુરાતની શાંિત ના ડહોળાય તેવા શુભહતુેથી ગજુરાત સરકાર ેમંજુરી ન આપવાનો િનણ1ય કય< ગજુરાતની શાંિત ના ડહોળાય તેવા શુભહતુેથી ગજુરાત સરકાર ેમંજુરી ન આપવાનો િનણ1ય કય< છે જે છે જે છે જે છે જે 
ગજુરાતના િહત માટે આવકાય1 છે ગજુરાતના િહત માટે આવકાય1 છે ગજુરાતના િહત માટે આવકાય1 છે ગજુરાતના િહત માટે આવકાય1 છે ----    )ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી)ી *તુભાઇ વાઘાણી    

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

�દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક$%ેસ &વારા મહામિહમ રા*યપાલ�ીને જે આવેદનપ. 
આપવામાં આવેલ છે તે બાબતે ગુજરાતની જનતા અન ેસમાજના તમામ વગ3ના લોકોન ેસાચી હકીકતથી માિહતગાર 
કરવા તે અમારી નૈિતક ફરજ છે. ક$%ેસ ેઆપલેા ૮ પાનાના િનવેદનમા ંઅનામતનો 8યાંય ઉ:લેખ સુ�ધાં નથી. ક$%ેસના 
ટેકાથી ગુજરાતની શાંિત ડહોળવા માટ ેહવાિતયા મારતા કેટલાક લોકો જે શ?આતમાં તમામ જ@યાએ ઓબીસીમાંથી 
અનામત આપવાની માંગણી કરી રBા હતા અને ‘‘ઓબીસીમાંથી જ અમને અનામત આપો તેનાથી ઓછંુ કાંઇ ના ખપ’ે’ 
તેવી વાતો કરનારાઓ આજે હવે અનામતનો ‘‘અ’’ પણ ના ઉEચારે તેનાથી FપG થાય છે કે, ક$%ેસ અન ે તેના 
મળતીયાઓએ મા.ન ેમા. પોતાની રાજકીય મહHવકાં�ાઓ સંતોષવા માટ ેઆજથી .ણ વષ3 પહેલા ગુજરાતને બાનમા ં
લીધુ હતંુ અન ેઆજે પણ ગુજરાતની શાંિત-સલામિત ડહોળવાના હીન �યાસો કરી રBા છે, જે ગુજરાતની જનતા 
8યારેય સાંખી નહી લ.ે  

�ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક$%ેસ ે જે આવેદનપ. આJયુ છે તેમા ં મા.ને મા. ખડૂેતો અન ે યુવાનો િવશે 
બેબૂિનયાદ વાતો કરી છે. Hયારે મારે કહેવુ ંછે કે, ૧૯૯૫ પહેલાના ગુજરાતમાં ક$%ેસના શાસન વખતે ગુજરાતના ખડૂેતો 
કે ગામડાની કેવી િFથિત હતી ? તે જરા યાદ કરી લ.ે ગામડામાં િવજળી, રFતા, પીવાનું શુ�ધ પાણી, આરો@ય સેવા વગેરે  

..૨.. 



 

..૨.. 
જેવી પાયાની સુિવધાઓ પણ ઉJલOધ નહોતી. ક$%ેસના ગંુડારાજને કારણે ખેડૂતો પોલીસ ફPરયાદ કરતા પણ ડરતા 
હતા, ગામડુ થરથર Qુજતુ હતુ, ખડૂેતોના ઉભા પાક લણી લેવામાં આવતા હતા, આવી પPરિFથિત હતી. તેને બદલે આજે 
ભાજપાના શાસનમા ં ગુજરાતનો ખડૂેત સુખી અન ેસમૃ�ધ બSયો છે. ખેડૂતોન ેખેતીના સાધનમા ંસબસીડી,  યાજબી 
ભાવે બીયારણ અને ખાતરનો પુરતો જTથો, ઝીરો ટકા  યાજે લોન અન ે હવ ે �ધાનમં.ી�ી નરેSVભાઇ મોદી &વારા 
ખેડૂતો જેની વષWથી રાહ જોઇ રBા હતા તેવી ડોઢ ગણા ટેકાના ભાવની પણ Yહેરાત કરવામા ંઆવી છે. 

�ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, યુવા રોજગારી માટ ેપણ કેSV સરકાર &વારા ‘‘મુVા યોજના’’, ‘‘Fટાટ3 અપ- FટેSડ 
અપ ઇિSડયા’’, Fકીલ ઇિSડયા વગેરે જેવી રોજગારલ�ી યોજનાઓ &વારા દેશના યુવાનોને જોબસીકર નહી પરંતુ 
જોબગીવર બના યા છે. ગુજરાત સરકારે પણ ગયા બ ેજ વષ3માં એક લાખથી વધુ યુવાઓની સરકારી નોકરીમાં સીધી 
ભરતી કરી છે. તે ઉપરાંત રોજગારમેળા, એ�ેSટીસ યોજના વગેરે જેવી િવિવધ યોજનાઓના મા�યમથી ગુજરાતના 
યુવાનોન ેપણ રોજગારીની પુરતી તકો પૂરી પાડી છે.      

�ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ભાજપા સરકારે બીનઅનામત આયોગ તથા િનગમની રચના કરી છે. તેના &વારા 
અનેકિવધ યોજનાઓ પણ અમલમાં મુકી છે. તે ઉપરાંત યુવા Fવાવલંબન યોજનાનો લાભ પણ હYરો યુવાનો લઇ રBા 
છે તથા ૧૦ ટકા ઇબીસી પણ ગુજરાત સરકારે Yહેર કયુ3 હતુ. Hયારે ક$%ેસન ેપુછવા માંગુ છુ કે, તમારા રા*યમા ં8યાંય 
પણ આવી કોઇ યોજના બીનઅનામત વગ3સ માટ ેચાલતી હોય તો બતાવો. 

�ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક$%ેસ તેના મળતીયાઓ સાથે મળીને રા*યમાં વગ3િવ%હ  થાય, તોફાનો થાય તે 
�કારની મેલીમુરાદ ધરાવે છે. ક$%ેસના ચાવવાના અને દેખાડવાના જુદા છે. આવેદન પ.માં અનામતનો ઉ:લેખ સુ�ધા ં
ન કરવો તેના &વારા FપG થાય છે કે, ક$%ેસ અન ેતેના મળતીયાઓ �Yની આંખમાં ધૂળ નાંખી રBા છે. જો ક$%ેસમા ં
િહZમત હોય તો ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની માંગણી સાથેનુ ંઅલગ આવેદનપ. આપવા Yય. વાFતિવ8તા એ છે 
કે, ઓબીસીમાંથી જ અનામત જોઇએ તેવી માંગણી કરનારાઓ અનામત િવશે આજે એક અ�ર પણ ઉEચારવા તૈયાર 
નથી. ક$%ેસ અન ેતેના મળતીયાઓને મારી િવનંતી છે કે, મહેરાબાની કરીને ભલાભોળા સમાજન ેછેતરવાનું બંધ કરે. 

�ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, ભૂતકાળના અનુભવોને �યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકારે કાયદો અન ે
 યવFથાની િFથિત જળવાઇ રહે અન ેગુજરાતની શાિંત ના ડહોળાય તેવા શુભહેતુથી મંજુરી ના આપવાનો િનણ3ય કયW 
છે. જે ગુજરાતના િહત માટે આવકાય3 છે.  

 (ડૉ. હષ3દ પટેલ)    
�દેશ કSવીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 


