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

પ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાય�ની પ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાય�ની પ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાય�ની પ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાય�ની ૧૦૧૧૦૧૧૦૧૧૦૧મી જ�મજયંિત િનિમ�ે રા�યભરમા ંસેવાકાય� હાથ ધરાયામી જ�મજયંિત િનિમ�ે રા�યભરમા ંસેવાકાય� હાથ ધરાયામી જ�મજયંિત િનિમ�ે રા�યભરમા ંસેવાકાય� હાથ ધરાયામી જ�મજયંિત િનિમ�ે રા�યભરમા ંસેવાકાય� હાથ ધરાયા    
----------------------------------------------------------------    

"ી કમલમ્ ખાત ેપ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાય "ી કમલમ્ ખાત ેપ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાય "ી કમલમ્ ખાત ેપ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાય "ી કમલમ્ ખાત ેપ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાય ----    એકા'મ માનવ દશ)ન િવષય પર એકા'મ માનવ દશ)ન િવષય પર એકા'મ માનવ દશ)ન િવષય પર એકા'મ માનવ દશ)ન િવષય પર     
ડૉડૉડૉડૉ. . . . -યામા.સાદ મુખ0 1યા2યાન માળા યો4ઇ-યામા.સાદ મુખ0 1યા2યાન માળા યો4ઇ-યામા.સાદ મુખ0 1યા2યાન માળા યો4ઇ-યામા.સાદ મુખ0 1યા2યાન માળા યો4ઇ    

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

ડૉડૉડૉડૉ. . . . -યામા.સાદ મુખ0 1યા2યાન માળામા ં-યામા.સાદ મુખ0 1યા2યાન માળામા ં-યામા.સાદ મુખ0 1યા2યાન માળામા ં-યામા.સાદ મુખ0 1યા2યાન માળામા ં    
રા�યભરની સરકારી યુિનવસ6ટીના સેનટે િસ�ડીકેટ સ8યો ઉપિ9થત ર:ારા�યભરની સરકારી યુિનવસ6ટીના સેનટે િસ�ડીકેટ સ8યો ઉપિ9થત ર:ારા�યભરની સરકારી યુિનવસ6ટીના સેનટે િસ�ડીકેટ સ8યો ઉપિ9થત ર:ારા�યભરની સરકારી યુિનવસ6ટીના સેનટે િસ�ડીકેટ સ8યો ઉપિ9થત ર:ા    

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

ક;<ેસના જુ=ઠાણાનો ક;<ેસના જુ=ઠાણાનો ક;<ેસના જુ=ઠાણાનો ક;<ેસના જુ=ઠાણાનો ––––    @ામકતાનો આBમતાથી જવાબ આપવા આDવાન કરતા .દેશ અ�યF"ી @ામકતાનો આBમતાથી જવાબ આપવા આDવાન કરતા .દેશ અ�યF"ી @ામકતાનો આBમતાથી જવાબ આપવા આDવાન કરતા .દેશ અ�યF"ી @ામકતાનો આBમતાથી જવાબ આપવા આDવાન કરતા .દેશ અ�યF"ી 
�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

એકા'મ માનવદશ)ન એ જનકHયાણનુ ંસમાજન ેજોડવાનુ ંઅન ેરાIોદયનુ ંJચતન એકા'મ માનવદશ)ન એ જનકHયાણનુ ંસમાજન ેજોડવાનુ ંઅન ેરાIોદયનુ ંJચતન એકા'મ માનવદશ)ન એ જનકHયાણનુ ંસમાજન ેજોડવાનુ ંઅન ેરાIોદયનુ ંJચતન એકા'મ માનવદશ)ન એ જનકHયાણનુ ંસમાજન ેજોડવાનુ ંઅન ેરાIોદયનુ ંJચતન     
––––    "ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા"ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા"ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા"ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા    

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

 ભાજપા મી�ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ ડૉ. &યામા�સાદ મુખ( )યા*યાન 
માળાના �થમ મણકામાં પં�ડત દીનદયાળ ઉપા/યાયની ૧૦૧મી જ0મજયંિત િનિમ2 ે�દેશ અ/ય45ી 6તુભાઇ 
વાધાણીની અ/ય4તામાં તથા �દેશ સંગઠન મહામં<ી5ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની િવશેષ ઉપિ>થિતમાં 
આજરોજ �દેશ કાયા?લય ‘‘5ી કમલમ્’’ ખાત ેરાCયભરની સરકારી યુિનવસDટીના સેનેટ તથા સી0ડીકેટ સEયોની 
ઉપિ>થિતમાં )યા*યાન માળા યોFઇ. 
 જનસંઘના પૂવ? રાIીય અ/ય45ી પં�ડત �દનદયાળ ઉપા/યાય6ની ૧૦૧મી જ0મજયંિત િનિમ2 ે
પં�ડત6ને પુJપાંજલી અપ?ણ કરી )યા*યાન માળાની શKઆત કરવામાં આવી હતી.  

�દેશ અ/ય45ી 6તુભાઇ વાઘાણીએ પોતાના વMત)યમાં જણા)યુ હત ુકે, પં�ડત દીનદયાળ6નંુ િવરાટ 
)યિMતNવ આજે પણ આપણેને જK�રયાતમંદોની સેવા કરવા માટે �ેરણા પુરી પાડે છે. પં�ડત દીનદયાળ6એ 
િવOવભરમાં ફેલાયેલા Qામક િવચારોની સામે એકાNમ માનવ દશ?નનો િવચાર આપી રાI માટે 5ેS સમપ?ણ 
આTયુ છે. વત?માન સમયમાં કUVેસ સમાજને તોડવાનો �યNન કરી રહી છે. કUVેસના જુWઠાણાનો-Qામકતાનો 
આXમતાથી જવાબ આપવા આગળ આવવું પડશે. 
 

........૨૨૨૨........    



 

........૨૨૨૨........    
 5ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા)યુ હતુ કે, આપણે Cયારે એક િવચાર સાથે કામ કરીએ છે Nયારે, મા< 
રાજકીય રીતે ન જોતા રાIના ઘડતરનંુ અિવભાCય અંગ કહી શકાય તવેા િવYાથDઓ [વારા સમાજ કેવો 
બનાવવો છે તે આપણે નMકી કરવુ  
 વત?માન સમયમાં યુવાનોમાં માન.વડા�ધાન5ી નરે0\ભાઇ મોદી સમ4 જોવાની લોકોની \િ] જુદી છે. 
5ી નર0ે\ભાઇના નેતૃNવમાં યુવાનોની અપે4ાઓ પૂણ? થઇ રહી છે, યુવાનોને રોજગાર મળી ર_ા છે. ભૂતકાળમા ં
િવYાથDઓ વધુ અEયાસ તથા રોજગારની શોધમાં બીF રાCયો તરફ દોટ મુકતા હતા. પરંતુ હવ ેઆપણા જ 
રાCયમાં આઇ.ટી.આઇ.થી ઉ`ચ િશ4ણ સુધી તથા િવિવધ 4ે<ે રોજગારની તકો મળી રહે તેવી પ�રિ>થિતનંુ 
િનમા?ણ થયુ છે તેમ 5ી વાઘાણીએ જણા)યુ હતુ. 

�દેશ સંગઠન મહામં<ી5ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ પોતાના વMત)યમાં જણા)યુ હતુ કે,  વત?માન 
સમયમાં વૈચા�રક યુ/ધ ચાલી ર_ુ છે. જે રાIની એકતા માટે જોખમ ઉભું કરનાbં છે. આ �કારના વૈચા�રક 
આXમણોને સમજવા પડશે અને એને રોકવા માટે રચનાNમક અિભગમો અપનાવવા પડશે. દુિનયામાં Cયાર ે
મુડીવાદી - સમાજવાદી િવચારધારાએ લોકોને િવનાશ તરફ ધકેcયા છે Nયારે, પં�ડત દીનદયાળ ઉપા/યાય6નો 
એકાNમ માનવ દશ?નનો િવચાર એ એનો અકસીર ઇલાજ બનીને ઉભયd છે.  

5ી દલસાણીયાએ વધુમાં જણા)યુ હતુ કે, િવચારોની શિMત સૌથી �બળ હોય છે. અંVેજોએ િવચાર 
આTયો હતો કે આયd બહારથી આ)યા હતા, પરંતુ ઇિતહાસકારોના જણા)યા મુજબ સાચી વા>તિવકતા એ છે કે, 
આયd એ Fિત નહી પરંતુ ગુણવાચક શfદો છે. આ �કારના જુWઠાણાના કારણે દેશમાં gાિત-Fિત વ`ચે 
વગ?િવVહ કરાવવાના વૈચા�રક યુ/ધ સામે પં�ડત દીનદયાળ ઉપા/યાય6ના એકાNમ માનવ દશ?નની િવચારધારા 
સાથે રાIિહતના કાયd કરવાની જKરીયાત છે. 

ભાજપા જનસંઘના સમયથી સાં>કૃિતક રાIવાદને વરીને સમાજમાં કાય? કરે છે. આપણો િવચાર એટલ ે
‘‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્’’ ની ભાવના સાથે લોકોને જોડવા. મા< >વનંુ જ નહી પરંતુ સમV િવOવનંુ કcયાણ થાય તેવી 
ભાવના સાથે ભાજપા સતત કાય? કરી રહી છે.  

આજની આ )યા*યાન માળામાં જેમાં �દેશ સંગઠન મહામં<ી5ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, �દેશ 
ભાજપાના મહામં<ી5ી કે.સી.પટેલ, �દેશ યુવા મોરચાના અ/ય45ી ડૉ. ઋિNવજ પટેલ, �દેશ મં<ી5ી 
અિમતભાઇ ઠાકર તથા �દેશ ભાજપા મી�ડયા ક0વીનર5ી ડૉ. હષ?દ પટેલ, ગુજરાત યુિનવસDટીના પૂવ? સી0ડીકેટ 
સEય5ી ડૉ. જગદીશ ભાવસાર, સી0ડીકેટ સEય 5ી મહેશભાઇ કસવાલા સિહત ગુજરાતની ૧૨ જેટલી 
સરકારી યુિનવસDટીના �િતિનિધઓ ઉપિ>થત ર_ા હતા. સમV કાય?Xમનંુ સંચાલન આઇ.ટી. સોશીયલ મી�ડયા 
િવભાગના ઇ0ચાજ?5ી પંકજ શુMલએ કયુ? હતુ. 
  (ડૉ. હષ?દ પટેલ)    

�દેશ ક0વીનર,    મીડીયા િવભાગ    
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----------------------------------------------------------------    

બલેુટ 	ેનનુ ંફિં�ડબલેુટ 	ેનનુ ંફિં�ડબલેુટ 	ેનનુ ંફિં�ડબલેુટ 	ેનનુ ંફિં�ડગગગગ    રોકવાની વાત ત�ન પાયાિવહોણી છેરોકવાની વાત ત�ન પાયાિવહોણી છેરોકવાની વાત ત�ન પાયાિવહોણી છેરોકવાની વાત ત�ન પાયાિવહોણી છે....    ––––    �ી �ી �ી �ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

ગુજરાતના િવકાસન ેનવી �ચાઇઓ પર લઇ જવા માટે મહ�વનીગુજરાતના િવકાસન ેનવી �ચાઇઓ પર લઇ જવા માટે મહ�વનીગુજરાતના િવકાસન ેનવી �ચાઇઓ પર લઇ જવા માટે મહ�વનીગુજરાતના િવકાસન ેનવી �ચાઇઓ પર લઇ જવા માટે મહ�વની    એવીએવીએવીએવી    બલુટે �ેબલુટે �ેબલુટે �ેબલુટે �ેન યોજના સાકાર થઇન ેજ રહશેેન યોજના સાકાર થઇન ેજ રહશેેન યોજના સાકાર થઇન ેજ રહશેેન યોજના સાકાર થઇન ેજ રહશેે    
––––     ી  ી  ી  ી !તભુાઇ વાઘાણી!તભુાઇ વાઘાણી!તભુાઇ વાઘાણી!તભુાઇ વાઘાણી    

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

ત�કાિલન મ%ુયમ'ંી ી નરે()ભાઈ મોદી ,યારે ગજુરાત�કાિલન મ%ુયમ'ંી ી નરે()ભાઈ મોદી ,યારે ગજુરાત�કાિલન મ%ુયમ'ંી ી નરે()ભાઈ મોદી ,યારે ગજુરાત�કાિલન મ%ુયમ'ંી ી નરે()ભાઈ મોદી ,યારે ગજુરાતની જનતાની સુખ સુિવધા માટે આયોજન કરતા તની જનતાની સુખ સુિવધા માટે આયોજન કરતા તની જનતાની સુખ સુિવધા માટે આયોજન કરતા તની જનતાની સુખ સુિવધા માટે આયોજન કરતા હતા હતા હતા હતા �યારથી �યારથી �યારથી �યારથી જ જ જ જ ક01સે ક01સે ક01સે ક01સે 
િવકાસના ય2માં હાડકા નાખવાનુ ંકામ કરતી આવી છેિવકાસના ય2માં હાડકા નાખવાનુ ંકામ કરતી આવી છેિવકાસના ય2માં હાડકા નાખવાનુ ંકામ કરતી આવી છેિવકાસના ય2માં હાડકા નાખવાનુ ંકામ કરતી આવી છે. . . . ક01ેસ હંમશેા ગજુરાત િવરોધીક01ેસ હંમશેા ગજુરાત િવરોધીક01ેસ હંમશેા ગજુરાત િવરોધીક01ેસ હંમશેા ગજુરાત િવરોધી, , , , િવકાસ િવરોધી રહી છેિવકાસ િવરોધી રહી છેિવકાસ િવરોધી રહી છેિવકાસ િવરોધી રહી છે....    

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

સાબરમતી 6રવર7(ટસાબરમતી 6રવર7(ટસાબરમતી 6રવર7(ટસાબરમતી 6રવર7(ટ, , , , મહા�મા મ6ંદરમહા�મા મ6ંદરમહા�મા મ6ંદરમહા�મા મ6ંદર, , , , નમ9નમ9નમ9નમ9દા યોજનાદા યોજનાદા યોજનાદા યોજના, , , , ઘોઘાઘોઘાઘોઘાઘોઘા----દહજે રોદહજે રોદહજે રોદહજે રો----રો ફેરી સવ;સ વગેરે જેવા રો ફેરી સવ;સ વગેરે જેવા રો ફેરી સવ;સ વગેરે જેવા રો ફેરી સવ;સ વગેરે જેવા િવકાસલ<ી =ોજે>ટ ક01સેના િવકાસલ<ી =ોજે>ટ ક01સેના િવકાસલ<ી =ોજે>ટ ક01સેના િવકાસલ<ી =ોજે>ટ ક01સેના 
સસસસખતખતખતખત    અને સતત િવરોધ વ@ચ ેઅને સતત િવરોધ વ@ચ ેઅને સતત િવરોધ વ@ચ ેઅને સતત િવરોધ વ@ચ ેપણ  ી નરેપણ  ી નરેપણ  ી નરેપણ  ી નરે()ભાઇ મોદીએ સફળતાપવૂ9ક પણૂ9 કરી ()ભાઇ મોદીએ સફળતાપવૂ9ક પણૂ9 કરી ()ભાઇ મોદીએ સફળતાપવૂ9ક પણૂ9 કરી ()ભાઇ મોદીએ સફળતાપવૂ9ક પણૂ9 કરી રા,યની રા,યની રા,યની રા,યની જનતાનેજનતાનેજનતાનેજનતાને    સમપ;ત કયા9 છેસમપ;ત કયા9 છેસમપ;ત કયા9 છેસમપ;ત કયા9 છે    

––––     ી  ી  ી  ી !તભુાઇ વાઘાણી!તભુાઇ વાઘાણી!તભુાઇ વાઘાણી!તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણીએ બુલેટ �ેન બાબતે ક��ેસ �વારા કરાયેલા દુ!�ચાર અંગે આકરા શ&દોમાં ક��ેસની 
ઝાટકણી કાઢતા જણા,યુ હતું ક,ે ક��ેસ હંમેશા ગુજરાત િવરોધી, િવકાસ િવરોધી રહી છે. ત2કાિલન મુ3યમં4ી
ી નરે56ભાઈ મોદી 
7યારે ગુજરાતની જનતાની સુખ સુિવધા માટે આયોજન કરતા હતા 2યારથી જ ક��ેસ િવકાસના ય:માં હાડકા નાખવાનું કામ કરતી 
આવી છે. ક��ેસની માનિસકતા જનસુિવધાને બદલે ભાજપ કે નરે56ભાઈ મોદીને કેવી રીતે બદનામી મળે, અવરોધ ઉભા થાય તેવા 
કારસા રચવાની રહી છે. �ધાનમં4ી
ી નરે56ભાઇ મોદી 7યારે મુ3યમં4ી હતા 2યારથી િવકાસકાય@ના જેટલા ખાતમુહુAત કયાA છે તે 
તમામ કાય@ના લોકાપAણ તેમણે જ કયાA છે. તેથી જ ગુજરાત સમ� દેશ અને દુિનયા માટે િવકાસનું રોલમોડલ બ5યુ છે. 


ી વાઘાણીએ જણા,યુ હતુ કે, બે દેશના વડાઓ 7યારે બુલેટ�ેન �ોજેDટનું ખાતમુહુAત કરતા હોય 2યારે પણ ક��ેસે જુEઠાણા 
ફેલાવી બુલેટ �ેન �ોજેDટની મHક બનાવી હતી. પરંતુ જનતા Hણે છે કે, �ધાનમં4ી
ી નરે56ભાઇ મોદીની ભાજપા સરકાર આ,યા 
પછી ગુજરાત િવકાસની અિવરત હરણફાળ ભરી રIુ છે. 2યારે બુલેટ �ેનનું ફંિ5ડગ રોકવાની વાત તJન પાયાિવહોણી છે. આજે જ મારે 
આ બાબતે કે56ીય રેલવે મં4ી
ી િપયુષ� ગોયલ સાથે બુલેટ �ેન બાબતે ચચાA થઇ 2યારે તેમણે LપM જણા,યુ હતુ કે, Hપાન �વારા ફંડ 
અટકાવવાની બાબત તJન વાિહયાત છે, નયુA જુEઠાNં છે. આજરોજ બુલેટ�ેનનું કામ સંભાળતી ભારત સરકારની કંપની નેશનલ 
હાઇLપીડ રેલ કોપ@રેશન લી. �વારા Hહેર કરાયેલી �ેસ િવ:Oતીમાં પણ LપMતા કરવામાં આવી કે, Hપાન ઇ5ટરનેશનલ કો.ઓપરેશન 
એજ5સી (JICA) �વારા ફંડ અટકાવવાની વાત તJન પાયાિવહોણી છે. ભારત સરકાર અને �કા�કા�કા�કા વRચે અંદાજે ૧૦ બીલીયન યેનનું 
લોન એ�ીમે5ટ થયેલ છે અને આજની તારીખે કોઇ ફંડ પે5ડUગ નથી. ગુજરાતના િવકાસને નવી Vચાઇઓ પર લઇ જવા માટે મહ2વની 
એવી બુલેટ �ેન યોજના સાકાર થઇને જ રહેશે. 


ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા,યુ હતુ કે, ભૂતકાળમાં પણ ક��ેસે ગુજરાત રા7યના િવકાસલ	ી �ોજેDટોની સતત મHક કરતુ 
રIુ હતુ. સાબરમતી XરવરY5ટ, મહા2મા મંXદર, નમAદા યોજના, ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી સવZસ વગેરે જેવા િવકાસલ	ી �ોજેDટ 
ક��ેસના સ3ત અને સતત િવરોધ વRચે પણ 
ી નરે56ભાઇ મોદીએ સફળતાપૂવAક પૂણA કરી રા7યની જનતાને સમપZત કયાA છે. ક��ેસ 
પાસે કોઇ મુJા નથી માટે મા4ને મા4 ઉપHવી કાઢેલી વાતો કરી જુEઠાણા ફેલાવી રાજનીિત કરી રIુ છે. ક��ેસની નીિત જનતા સારી 
રીતે Hણી ચૂકી છે. ૨૦૧૯માં પણ ગુજરાત અને દેશની શાણી અને સમજુ �H ફરી એકવાર ક��ેસને Hકારો આપશે. 

 
 (ડૉ. હષAદ પટેલ)    

�દેશ ક5વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


