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આજરોજ આજરોજ આજરોજ આજરોજ �દેશ અ�ય�ી �તભુાઈ વાઘાણી�દેશ અ�ય�ી �તભુાઈ વાઘાણી�દેશ અ�ય�ી �તભુાઈ વાઘાણી�દેશ અ�ય�ી �તભુાઈ વાઘાણી,,,,    મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણીમ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણીમ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણીમ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ �પાણી, , , , નાયબ મ�ુયમ�ંી�ીનાયબ મ�ુયમ�ંી�ીનાયબ મ�ુયમ�ંી�ીનાયબ મ�ુયમ�ંી�ી    નીિતનભાઈ પટેલ કે&'ીય નીિતનભાઈ પટેલ કે&'ીય નીિતનભાઈ પટેલ કે&'ીય નીિતનભાઈ પટેલ કે&'ીય 
મ�ંી�ીમ�ંી�ીમ�ંી�ીમ�ંી�ી    મનસુખભાઈ માડંવીયાની િવશષેમનસુખભાઈ માડંવીયાની િવશષેમનસુખભાઈ માડંવીયાની િવશષેમનસુખભાઈ માડંવીયાની િવશષે    ઉપિ-થતમાંઉપિ-થતમાંઉપિ-થતમાંઉપિ-થતમાં    ગજુરાત યુિનવસ0ટી ક&વ&ેશન હોલ ખાત ેયુવા મોરચાનુ ંએક 4દવસીય ગજુરાત યુિનવસ0ટી ક&વ&ેશન હોલ ખાત ેયુવા મોરચાનુ ંએક 4દવસીય ગજુરાત યુિનવસ0ટી ક&વ&ેશન હોલ ખાત ેયુવા મોરચાનુ ંએક 4દવસીય ગજુરાત યુિનવસ0ટી ક&વ&ેશન હોલ ખાત ેયુવા મોરચાનુ ંએક 4દવસીય 

�દેશ અિધવશેન �દેશ અિધવશેન �દેશ અિધવશેન �દેશ અિધવશેન મ6યંુ હતુમ6યંુ હતુમ6યંુ હતુમ6યંુ હતુ....    
------------------------------------------------------------------------    

હંમશેા દુિનયામા ં8ાંિત અને નિવનતા એ યુવાનો જ લાવી શકેહંમશેા દુિનયામા ં8ાંિત અને નિવનતા એ યુવાનો જ લાવી શકેહંમશેા દુિનયામા ં8ાંિત અને નિવનતા એ યુવાનો જ લાવી શકેહંમશેા દુિનયામા ં8ાંિત અને નિવનતા એ યુવાનો જ લાવી શકે, , , , યુવાશિ9ત નશેન પાવર બન ેયુવાશિ9ત નશેન પાવર બન ેયુવાશિ9ત નશેન પાવર બન ેયુવાશિ9ત નશેન પાવર બન ે----    �ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી    
------------------------------------------------------------------------    

ગુજરાતના સપતૂ અન ેદેશના વડા�ધાન �ી નરે&'ભાઇના નતે=ૃવમાં ભારત િવ>વગ�ુ બનવા સકં?પબ�ધ છે =યારે િવપ કABસે ગુજરાતના સપતૂ અન ેદેશના વડા�ધાન �ી નરે&'ભાઇના નતે=ૃવમાં ભારત િવ>વગ�ુ બનવા સકં?પબ�ધ છે =યારે િવપ કABસે ગુજરાતના સપતૂ અન ેદેશના વડા�ધાન �ી નરે&'ભાઇના નતે=ૃવમાં ભારત િવ>વગ�ુ બનવા સકં?પબ�ધ છે =યારે િવપ કABસે ગુજરાતના સપતૂ અન ેદેશના વડા�ધાન �ી નરે&'ભાઇના નતે=ૃવમાં ભારત િવ>વગ�ુ બનવા સકં?પબ�ધ છે =યારે િવપ કABસે 
અન ેતનેા સાથી ગઠબધંનના પો આ િવકાસયા�ામા ંરોડા નાખે છેઅન ેતનેા સાથી ગઠબધંનના પો આ િવકાસયા�ામા ંરોડા નાખે છેઅન ેતનેા સાથી ગઠબધંનના પો આ િવકાસયા�ામા ંરોડા નાખે છેઅન ેતનેા સાથી ગઠબધંનના પો આ િવકાસયા�ામા ંરોડા નાખે છે    ----    �ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી    

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

આજના શભુ4દવસ ેઆજના શભુ4દવસ ેઆજના શભુ4દવસ ેઆજના શભુ4દવસ ેજુDઠાણાંજુDઠાણાંજુDઠાણાંજુDઠાણાં    ફેલાવનાર કABસે અન ેતનેા મરુતીફેલાવનાર કABસે અન ેતનેા મરુતીફેલાવનાર કABસે અન ેતનેા મરુતીફેલાવનાર કABસે અન ેતનેા મરુતીયાઓન ેખુયાઓન ેખુયાઓન ેખુયાઓન ેખુ?લા?લા?લા?લા પાડી -વામી િવવકેાનદં�ના પાડી -વામી િવવકેાનદં�ના પાડી -વામી િવવકેાનદં�ના પાડી -વામી િવવકેાનદં�ના    સપનાનુ ંભારત સપનાનુ ંભારત સપનાનુ ંભારત સપનાનુ ંભારત 
બનાવવા વડા�ધાન�ી નરે&'ભાઇ મોદીન ેબનાવવા વડા�ધાન�ી નરે&'ભાઇ મોદીન ેબનાવવા વડા�ધાન�ી નરે&'ભાઇ મોદીન ેબનાવવા વડા�ધાન�ી નરે&'ભાઇ મોદીન ે૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯મા ંફરી વડા�ધાનના પદ ઉપર યથાવત રાખવા માટે કમર કસીએમા ંફરી વડા�ધાનના પદ ઉપર યથાવત રાખવા માટે કમર કસીએમા ંફરી વડા�ધાનના પદ ઉપર યથાવત રાખવા માટે કમર કસીએમા ંફરી વડા�ધાનના પદ ઉપર યથાવત રાખવા માટે કમર કસીએ        

----    �ી �તભુાઇ વાઘાણી�ી �તભુાઇ વાઘાણી�ી �તભુાઇ વાઘાણી�ી �તભુાઇ વાઘાણી    
------------------------------------------------------------------------    

વડા�ધાન નરે&'ભાઈ મોદીમાં વડા�ધાન નરે&'ભાઈ મોદીમાં વડા�ધાન નરે&'ભાઈ મોદીમાં વડા�ધાન નરે&'ભાઈ મોદીમાં ભારત ગૌભારત ગૌભારત ગૌભારત ગૌરવ અન ેગજુરાત ગૌરવ અન ેગજુરાત ગૌરવ અન ેગજુરાત ગૌરવ અન ેગજુરાત ગૌરવનુ ંદશLન થાય છેરવનુ ંદશLન થાય છેરવનુ ંદશLન થાય છેરવનુ ંદશLન થાય છે....    જુDઠાણાંજુDઠાણાંજુDઠાણાંજુDઠાણાં    ફેલાવનારી કોBસે અન ેતનેા ફેલાવનારી કોBસે અન ેતનેા ફેલાવનારી કોBસે અન ેતનેા ફેલાવનારી કોBસે અન ેતનેા 
મુરતીમુરતીમુરતીમુરતીયાઓન ેખુ?લા પાડીન ે-વામી િવવકેાનદં�ને સાચી ��ધાંયાઓન ેખુ?લા પાડીન ે-વામી િવવકેાનદં�ને સાચી ��ધાંયાઓન ેખુ?લા પાડીન ે-વામી િવવકેાનદં�ને સાચી ��ધાંયાઓન ેખુ?લા પાડીન ે-વામી િવવકેાનદં�ને સાચી ��ધાંજજજજિલિલિલિલ    આપીએઆપીએઆપીએઆપીએ    

----    �ી�ી�ી�ી    �તુ�તુ�તુ�તુભાઇ ભાઇ ભાઇ ભાઇ વાવાવાવાઘાણીઘાણીઘાણીઘાણી    
------------------------------------------------------------------------    

કABસે કABસે કABસે કABસે શાિસતશાિસતશાિસતશાિસત    રાMયોમા ંકABેસએ 9યાંરાMયોમા ંકABેસએ 9યાંરાMયોમા ંકABેસએ 9યાંરાMયોમા ંકABેસએ 9યાંય પણ બીનઅનામત વગLના લોકો માય પણ બીનઅનામત વગLના લોકો માય પણ બીનઅનામત વગLના લોકો માય પણ બીનઅનામત વગLના લોકો માટે કોઈ પણ યોજના બનાઈ હોય તો બતાવેટે કોઈ પણ યોજના બનાઈ હોય તો બતાવેટે કોઈ પણ યોજના બનાઈ હોય તો બતાવેટે કોઈ પણ યોજના બનાઈ હોય તો બતાવે    
----    �ી નીિતન પટેલ�ી નીિતન પટેલ�ી નીિતન પટેલ�ી નીિતન પટેલ    

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

-વામી િવવકેાનદં� એ દેશના ઘડતર માટે -વામી િવવકેાનદં� એ દેશના ઘડતર માટે -વામી િવવકેાનદં� એ દેશના ઘડતર માટે -વામી િવવકેાનદં� એ દેશના ઘડતર માટે ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ યુવાનોનુ ંઆNવાન કયુO હતુ ંઅન ેઆજે યુવાનોનુ ંઆNવાન કયુO હતુ ંઅન ેઆજે યુવાનોનુ ંઆNવાન કયુO હતુ ંઅન ેઆજે યુવાનોનુ ંઆNવાન કયુO હતુ ંઅન ેઆજે ‘‘‘‘‘‘‘‘4દિQવજય 4દન4દિQવજય 4દન4દિQવજય 4દન4દિQવજય 4દન’’’’’’’’    િનિમSેિનિમSેિનિમSેિનિમSે    ૧૦૧૦૧૦૧૦,,,,૦૦૦ ૦૦૦ ૦૦૦ ૦૦૦ 
યુવાનો દેશની કાયાપલટ માટે એકિ�ત થયા છે યુવાનો દેશની કાયાપલટ માટે એકિ�ત થયા છે યુવાનો દેશની કાયાપલટ માટે એકિ�ત થયા છે યુવાનો દેશની કાયાપલટ માટે એકિ�ત થયા છે ----    ડૉડૉડૉડૉ....    ઋિ=વજ પટેલઋિ=વજ પટેલઋિ=વજ પટેલઋિ=વજ પટેલ    

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

�દેશ મી�ડયા સેલ એક અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, આજરોજ ગુજરાત યુિનવસ!ટી ક#વે#શન હોલ ખાતે �દેશ �મુખ 
%તુભાઈ વાઘાણી, ગુજરાતના મુ)યમં*ી+ી િવજયભાઈ ,પાણી, નાયબ મુ)યમં*ી+ી નીિતનભાઈ પટેલ, કે#.ીય મં*ી+ી 
મનસુખભાઈ માંડવીયાની િવશેષ ઉપિ1થિતમાં �દેશ યુવા મોરચાના અ4ય5+ી ડૉ. ઋિ9વજ પટેલની અ4ય5તામાં ૧૧ સ;ટે<બર 
�દિ=વજય �દન િનિમતે એક�દવસીય �દેશ અિધવેશન યો?યુ હતુ. 

મુ)યમં*ી +ી િવજયભાઇ ,પાણીએ ભારતીય જનતા પાટ! યુવા મોરચા આયોિજત ‘‘�દ=વીજય �દવસ’’ કાયCDમમાં િવપ5 
કEFેસને દેશની �ગિતના અવરોધક ગણાવી તેમણે 1પGપણે કHું કે, ગુજરાતના સપૂત અને દેશના વડા�ધાન +ી નરે#.ભાઇના 
નેતૃ9વમાં ભારત િવKવગુ, બનવા સંકLપબ4ધ છે 9યારે િવપ5 કEFેસ અને તેના સાથી ગઠબંધનના પ5ો આ િવકાસયા*ામાં રોડા નાખે 
છે. 

મુ)યમં*ી+ી િવજયભાઇ ,પાણીએ િવપ5ની આ િવકાસ િવરોધી માનિસકતાનો દેશની જનતા ર૦૧૯ની ચંૂટણીઓમાં જવાબ 
આપશે તેમ જણાવતાં કHંુ કે, �દ=વીજય �દવસ જેવા કાયCDમોથી રાQની યુવાશ�કતમાં ચેતનાનો સંચાર થવાનો છે જ. +ી ,પાણીએ 
તારીખ ૧૧ સ;ટે<બરે િશકાગોની િવKવધમC પ�રષદમાં 1વામી િવવેકાનંદના િવKવ)યાત �વચનનો ઐિતહાિસક �દવસ તરીકે ઉજવાય છે 
તેની િવશેષ નEધ લેતા યુવાશ�કતને 1વામી િવવેકાનંદના માગS ચાલી નયા ભારત િનમાCણનું આTવાન કયુC હતું.  

વડા�ધાન +ી નરે#.ભાઈ મોદી Uવારા અમલમાં મુકવામાં આવેલી િવિવધ યોજનાઓથી દેશના તમામ વગCને શાંિત અન ે
�ગિતનો અહેસાસ થયો છે તેમ જણાવી +ી ,પાણીએ ઉમેયુV હતુ કે,  િવપ5 િવરોધીઓની  સાથે મળીને  ભાજપ િવ,4ધ Xામક �ચાર  

........૨૨૨૨........    



 

........૨૨૨૨........    
કરી રHો છે. તેમણે એમ પણ કHંુ કે, જે િવરોધીઓ એક બી?ના <હો નહોતા જોતા તે આજે સાથે બેસી ભારતીય જનતા પાટ!ને 
પરા1ત કરવાના સપના જોઈ રHા છે. િવપ5નું આ સપનું સાકાર થવુ ઘYં કઠીન છે તેમ સાફ શ[દોમાં જણાવતાં કHંુ કે, કEFેસ પાસે 
િનયત, નેતા કે નીિત છે જ ન\હ, એટલે સ]ા મેળવવાની વાત એમના માટે લોઢાના ચણા ચાવવા સમાન છે. 
              �દેશ અ4ય5+ી %તુભાઈ વાઘાણીએ અિધવેશનને સંબોધતા કHું હતું કે, આજના શુભ�દવસે જુ_ઠાણાં ફેલાવનાર કEFેસ 
અને તેના મુરતીયાઓને ખુLલા પાડી 1વામી િવવેકાનંદ%ના સપનાનું ભારત બનાવવા વડા�ધાન+ી નરે#.ભાઇ મોદીને ૨૦૧૯માં ફરી 
વડા�ધાનના પદ ઉપર યથાવત રાખવા માટે કમર કસીએ. લોકશાહીની વાતો કરનાર કEFેસ ભૂલી ગઈ છે કે, કટોકટી કોના કાયCકાળમાં 
લદાઈ હતી ? નવાભારતના િનમાCણ માટે અને જેના થકી ભિવbયમાં સcગ િવKવ ચાલવાનું છે તે નવા ભારતના સdLપમાં સૌ યુવાનો 
જોડાય તેવું આTવાન કયુV હતું. 

+ી વાઘાણીએ જણાfયુ હતુ કે, તારીખ ૧૧મી સ;ટે<બર, ૧૮૯૩ના રોજ �ાચીન સં1કૃિત અને સનાતન મૂLયોને 1વામી 
િવવેકાનંદે િશકાગોમાં િવKવ ધમC પ�રષદ સંબોધતા સનાતન ધમCનાં પાયામાં રહેલી િવKવબંધુ9વની ભાવનાનો િવચાર �1તુત કયi હતો 
9યારે ભારતીય સં1કૃિત પર9વે સમF િવKવનું 4યાન ખjચાયંુ હતું. દ�ર.નારાયણની સેવા સાથે સમાજ અને દેશના કLયાણની ભાવના 
1વામી િવવેકાનંદના %વનમાં આ9મસાત થયેલી જોવા મળે છે. આજે ૨૧મી સદીમાં kાિત?િતના વાડાઓ વlચેના સંઘષiમાં 
માનવ?ત પોતાને ધમiમાં િવભા%ત કરીને વૈમન1યમાં વૃિ4ધ કરી રહી છે, 9યારે ‘‘વસુધૈવ કુટુંબકમ’’નો સંદેશ જ દેશ-દુિનયાને શાંિતમય 
બનાવી શકે છે. આવો, યુવાશિdતના મા4યમથી �દfય રાQના િનમાCણ માટે ફરી એકવાર જગUગુnના 1થાન પર િબરાજમાન કરાવવાના 
તેમના 1વ;નને સાકાર કરવા ભfય પુnષાથC આદરીએ. 

નાયબ મુ)યમં*ી+ી નીિતનભાઈ પટેલે યુવાનો માટે રાજય સરકારની નીિત િવષય પર વાત કરતા કHું હતું કે, મુ)યમં*ી 
1વાવલંબી યોજના થકી ઘણા યુવાનોને લાભ મળી રHો છે. ગુજરાતમાં વધુમાં વધુ %.આઈ.ડી.સી ઉભી થાય અને યુવાનો પોતાની 
તાકાત પર પોતાનો ઉoોગ વસાવી શકે તે માટે સ1તા ભાવે જમીન આપવાનું કામ કરાઈ રHું છે. જેમ ‘‘અંFેજો ભાગલા પાડો અન ે
રાજ કરો’’ની નીિત અપનાવી હતી તે જ નીિત પર આજે કEFેસ અપનાવી રહી છે. કEFેસ એ કEFેસ શાિસત રાpયોમાં dયાંય પણ 
િબનઅનામત વગCના લોકો માટે કોઈ યોજના બનાવી હોય તો બતાવે. ગુજરાતની ભાજપ સરકારે િશ5ણ સહાયમાં વધારો કયi છે. 
કEFેસ તોડવાનું કામ કરી રHંુ છે 9યારે ભાજપ જોડવાનું કામ કરશે. 
ભાજપા �દેશ યુવા મોરચાના અ4ય5+ી ડૉ. ઋિ9વજ પટેલે 1વાગત �વચનમાં કHું હતુ ંકે, 1વામી િવવેકાનંદ%એ દેશના ઘડતર માટ ે
૧૦૦ યુવાનોને આTવાન કયુV હતું અને આજે ‘‘�દિ=વજય �દન’’ િનિમ]ે આ અિધવેશનના મા4યમથી દેશની કાયાપલટ માટે ૧૦,૦૦૦ 
યુવાનો એકિ*ત થયા છે. રાQિનમાCણ માટે અને દેશ િવરોધી તાકાતોને જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે આગમી �દવસોમાં યુવાનોએ જ 
આગળ આવું પડશે. 

ભાજપા યુવા મોરચાના રાQીય મહામં*ી+ી અિભ?ત િમ+ાએ પોતાના આગવી શૈલીમાં યુવાનોમાં ઝોમ અને જોશ પુયુV હતું. 
દેશને વામપંથી િવચારધારા, આતકવાદથી આઝાદી મળે તે માટે યુવા મોરચના કાયCકરોએ ખુબ મહેનત કરી ફરી ૨૦૧૯માં વડા�ધાન 
તરીકે નરે#.ભાઈ મોદીને િબરાજમાન કરવાના છે. એકબી?ના િવરોધી નીિત ધરાવનાર લોકો આજે નરે#.ભાઈ મોદીને હરાવા ભેગા 
થયા છે તેમને જળમૂળથી ઉખાડી ફેકવાનું કામ યુવા મોરચાએ કરવાનું છે. 
  આ �દેશ અિધવેશનમાં �દેશના મહામં*ી+ી કે.સી.પટેલ મહામં*ી+ી શ[દશરણભાઇ rsભtટ, મહામં*ી+ી ભરતિસહ 
પરમાર, ગૃહ મં*ી+ી �દીપ\સહ ?ડે?, સાસંદ+ી પરેશભાઈ રાવલ, રાQીય યુવા મોરચાના ઉપ �મુખ હષC સંઘવી, �દેશ યુવા મોરચા 
પૂવC �મુખ+ી અિમતભાઈ ઠાકર, +ી �દીપ\સહ વાઘેલા, �દેશ ઉપ�મુખ+ી આઈ.કે ?ડે?, ઉપ�મુખ ગોરધનભાઈ ઝડફીયા, +ી 
ભાગCવભાઈ ભtટ, કણાCવતી મહાનગરના �મુખ+ી જગદીશભાઈ પંચાલ, �દેશ મી�ડયા સેલના ક#વીનર+ી હષCદભાઈ પટેલ, 
ધારાસuય+ીઓ, યુવા મોરચાના પદાિધકારીઓ અને %Lલા મહાનગરોના �મુખ મહામં*ી ઉપિ1થત રHા હતા. 

    
 (ડૉ. હષCદ પટેલ)    

�દેશ ક#વીનર,    મીડીયા િવભાગ    
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ભાજપા �દેશ ઉપા�ય�ી આઇ.કે.�ડે�એ જણા�યુ હતુ ક,ે આજરોજ ભાજપા �દેશ કાયા�લય ‘‘�ી 
કમલમ્’’ ખાતે �દેશ અ�ય�ી $તુભાઇ વાઘાણીની અ�યતામાં �દેશ ભાજપાની મુ)ય ટીમની તથા 
પાલા�મે,-ી બેઠક યો�ઇ હતી. આ બેઠકમાં ન0કી થયા મુજબ તારીખ ૧૫ સ4ટે5બર થી ૨ ઓકટોબર સુધી 
સમ9 દેશમાં ‘‘:વ;છતા હી સેવા’’ કાય�=મ હેઠળ િવિવધ :વૈિ;છક સં:થાઓ, :વયંસેવકો અને નાગBરકો 
:વ;છતાના કાય�=મો હાથ ધરશે. વડા�ધાન�ી નરે,Cભાઇ મોદી આ કાય�=મનંુ શુભારંભ કરાવશે. ગુજરાતમાં પણ 
દરેક $Dલાઓમાં મહાનગરપાિલકા અને નગરપાિલકાઓમાં :વ;છતાના કાય�=મો હાથ ધરાશે. �ી વાઘાણીએ 
રાEયની િવિવધ :વૈિ;છક સં:થાઓને દેશિહતના કાય�માં જોડાવવા અપીલ કરેલ છે. 

�ી �ડે�એ વધુમાં જણા�યુ હતુ ક,ે તારીખ ૧૬ સ4ટે5બર,૨૦૧૮ના રોજ સમ9 ગુજરાતમાં અટલ$ને 
કા�યાંજિલ કાય�=મનંુ આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે. તારીખ ૧૭ થી ૨૫ સ4ટે5બર, ૨૦૧૮ એટલ ે ક,ે 
ગુજરાતના સપૂત દેશના વડા�ધાન�ી નરે,Cભાઇ મોદીના જ,મBદવસથી જનસંઘના :થાપક પંBડત 
દીનદયાલ$ની જ,મિતિથ તારીખ ૨૫ સ4ટે5બર, ૨૦૧૮ સુધી એક સ4તાહ માટે સમ9 રાEયમાં સામા$ક 
સેવાના કાયK  સિહત િવિવધ કાય�=મો હાથ ધરાશે. તેમાં િવિવધ :થાનો પર મેડીકલ કે5પ, આયુLયમાન ભારતના 
કાયK, િવિવધ સામા$ક સેવાBકય �વૃિNઓ વગેરે હાથ ધરાવામાં આવશે. 

 
(ડૉ. હષ�દ પટેલ)    

�દેશ ક,વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


