
 

�ેસનોટ                       તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

�દશે કાયા	લય �ી કમલમ ્ખાત ેભાજપાની �દશે બઠેક યો�ઇ�દશે કાયા	લય �ી કમલમ ્ખાત ેભાજપાની �દશે બઠેક યો�ઇ�દશે કાયા	લય �ી કમલમ ્ખાત ેભાજપાની �દશે બઠેક યો�ઇ�દશે કાયા	લય �ી કમલમ ્ખાત ેભાજપાની �દશે બઠેક યો�ઇ    

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

રા�ીય મહામં�ી અન ે�દશે �ભારી�ી રા�ીય મહામં�ી અન ે�દશે �ભારી�ી રા�ીય મહામં�ી અન ે�દશે �ભારી�ી રા�ીય મહામં�ી અન ે�દશે �ભારી�ી ભુપ!ે"# યાદવભુપ!ે"# યાદવભુપ!ે"# યાદવભુપ!ે"# યાદવ, , , , મ&ુયમં�ી�ી િવજયભાઇ (પાણીમ&ુયમં�ી�ી િવજયભાઇ (પાણીમ&ુયમં�ી�ી િવજયભાઇ (પાણીમ&ુયમં�ી�ી િવજયભાઇ (પાણી, , , , �દશે અ*ય+�ી #તભુાઇ �દશે અ*ય+�ી #તભુાઇ �દશે અ*ય+�ી #તભુાઇ �દશે અ*ય+�ી #તભુાઇ 
વાઘાણીવાઘાણીવાઘાણીવાઘાણી, , , , રા�ીય સહસગંઠન મહામ�ંી�ી વીરા�ીય સહસગંઠન મહામ�ંી�ી વીરા�ીય સહસગંઠન મહામ�ંી�ી વીરા�ીય સહસગંઠન મહામ�ંી�ી વી. . . . સતીષ# આ બઠેકમા ંસિવશષે(પ ેઉપિ3થત ર5ાસતીષ# આ બઠેકમા ંસિવશષે(પ ેઉપિ3થત ર5ાસતીષ# આ બઠેકમા ંસિવશષે(પ ેઉપિ3થત ર5ાસતીષ# આ બઠેકમા ંસિવશષે(પ ેઉપિ3થત ર5ા    

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

ક67સેની સસંદ ન ચાલવા દેવાની વિૃ: સામેક67સેની સસંદ ન ચાલવા દેવાની વિૃ: સામેક67સેની સસંદ ન ચાલવા દેવાની વિૃ: સામેક67સેની સસંદ ન ચાલવા દેવાની વિૃ: સામે, , , , ભાજપાના લોકશાહી બચાવો ભાજપાના લોકશાહી બચાવો ભાજપાના લોકશાહી બચાવો ભાજપાના લોકશાહી બચાવો �િતકા;મક ઉપવાસ�િતકા;મક ઉપવાસ�િતકા;મક ઉપવાસ�િતકા;મક ઉપવાસ    

મ&ુયમ�ંી�ી િવજયભામ&ુયમ�ંી�ી િવજયભામ&ુયમ�ંી�ી િવજયભામ&ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ (પાણી ��લ+ી સરકારી કામઇ (પાણી ��લ+ી સરકારી કામઇ (પાણી ��લ+ી સરકારી કામઇ (પાણી ��લ+ી સરકારી કામકાજકાજકાજકાજ    ચાલુ રાખીન ેઉપવાસમા ંજોડાશ ેચાલુ રાખીન ેઉપવાસમા ંજોડાશ ેચાલુ રાખીન ેઉપવાસમા ંજોડાશ ેચાલુ રાખીન ેઉપવાસમા ંજોડાશ ે    
�દશે �મુખ�ી�દશે �મુખ�ી�દશે �મુખ�ી�દશે �મુખ�ી    #તભુાઇ વાઘાણી વડોદરા ખાતે#તભુાઇ વાઘાણી વડોદરા ખાતે#તભુાઇ વાઘાણી વડોદરા ખાતે#તભુાઇ વાઘાણી વડોદરા ખાતે, , , , નાયબ મુ&યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ મહેસાણા ખાત ેનાયબ મુ&યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ મહેસાણા ખાત ેનાયબ મુ&યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ મહેસાણા ખાત ેનાયબ મુ&યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ મહેસાણા ખાત ે    

ઉપવાસ પર આવતી કાલે બસેશેઉપવાસ પર આવતી કાલે બસેશેઉપવાસ પર આવતી કાલે બસેશેઉપવાસ પર આવતી કાલે બસેશે    
#>લા3તરે સસંદસ?યો#>લા3તરે સસંદસ?યો#>લા3તરે સસંદસ?યો#>લા3તરે સસંદસ?યો, , , , ધારાસ?યો અન ેસગંઠનના હોAેદારો જોડાશ ેધારાસ?યો અન ેસગંઠનના હોAેદારો જોડાશ ેધારાસ?યો અન ેસગંઠનના હોAેદારો જોડાશ ેધારાસ?યો અન ેસગંઠનના હોAેદારો જોડાશ ે    

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

����ધાનમ�ંી�ી નરે!"ભાઇ મોદીની નતે;ૃવાવાળી ક!ે" સરકાર Cવારાધાનમ�ંી�ી નરે!"ભાઇ મોદીની નતે;ૃવાવાળી ક!ે" સરકાર Cવારાધાનમ�ંી�ી નરે!"ભાઇ મોદીની નતે;ૃવાવાળી ક!ે" સરકાર Cવારાધાનમ�ંી�ી નરે!"ભાઇ મોદીની નતે;ૃવાવાળી ક!ે" સરકાર Cવારા    
૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૪ એિ�લથી એિ�લથી એિ�લથી એિ�લથી ૫૫૫૫મી મ ેસુધી 7ામ 3વરાજ અિભયાનનુ ંઆયોજનમી મ ેસુધી 7ામ 3વરાજ અિભયાનનુ ંઆયોજનમી મ ેસુધી 7ામ 3વરાજ અિભયાનનુ ંઆયોજનમી મ ેસુધી 7ામ 3વરાજ અિભયાનનુ ંઆયોજન    

‘‘‘‘‘‘‘‘સબ કા સાથસબ કા સાથસબ કા સાથસબ કા સાથ, , , , સબ કા ગાવંસબ કા ગાવંસબ કા ગાવંસબ કા ગાવં, , , , સબ કા િવકાસસબ કા િવકાસસબ કા િવકાસસબ કા િવકાસ’’’’’’’’    
----------------------------------------------------------------    

ક67સે સમાજન ેતોડવાનુ ંકામ કરે છે Kયારેક67સે સમાજન ેતોડવાનુ ંકામ કરે છે Kયારેક67સે સમાજન ેતોડવાનુ ંકામ કરે છે Kયારેક67સે સમાજન ેતોડવાનુ ંકામ કરે છે Kયારે, , , , ભાજપા સમરસતા Cવારા સમાજન ેજોડવાનુ ંભાજપા સમરસતા Cવારા સમાજન ેજોડવાનુ ંભાજપા સમરસતા Cવારા સમાજન ેજોડવાનુ ંભાજપા સમરસતા Cવારા સમાજન ેજોડવાનુ ંકામ કરે છે કામ કરે છે કામ કરે છે કામ કરે છે     
----    �ી #તભુાઇ વાઘાણી�ી #તભુાઇ વાઘાણી�ી #તભુાઇ વાઘાણી�ી #તભુાઇ વાઘાણી    

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

૧૪૧૪૧૪૧૪મી એિ�લના રોજ ડૉમી એિ�લના રોજ ડૉમી એિ�લના રોજ ડૉમી એિ�લના રોજ ડૉ. . . . બાબાસાહેબ આબંડેકરની જ!મજયંિત િનિમ: ેિવિવધ કાય	Mમોબાબાસાહેબ આબંડેકરની જ!મજયંિત િનિમ: ેિવિવધ કાય	Mમોબાબાસાહેબ આબંડેકરની જ!મજયંિત િનિમ: ેિવિવધ કાય	Mમોબાબાસાહેબ આબંડેકરની જ!મજયંિત િનિમ: ેિવિવધ કાય	Mમો    
----------------------------------------------------------------    

૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૮ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘3વOછ ભારત પવ	3વOછ ભારત પવ	3વOછ ભારત પવ	3વOછ ભારત પવ	’’’’’’’’, , , , ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘ઉKજવલા પચંાયતઉKજવલા પચંાયતઉKજવલા પચંાયતઉKજવલા પચંાયત’’’’’’’’, , , , ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ એિ�લના રોજ પંચાયતી રાજ એિ�લના રોજ પંચાયતી રાજ એિ�લના રોજ પંચાયતી રાજ એિ�લના રોજ પંચાયતી રાજ 
RદવસRદવસRદવસRદવસ, , , , ૨૮૨૮૨૮૨૮    એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘7ામ શિSત અિભયાન7ામ શિSત અિભયાન7ામ શિSત અિભયાન7ામ શિSત અિભયાન’’’’’’’’, , , , ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘આયુUયમાન ભારત અિભયાનઆયુUયમાન ભારત અિભયાનઆયુUયમાન ભારત અિભયાનઆયુUયમાન ભારત અિભયાન’’’’’’’’, , , , ૨૨૨૨# મનેા રોજ # મનેા રોજ # મનેા રોજ # મનેા રોજ 

Rકસાન ક>યાણ કાય	શાળા અન ેRકસાન ક>યાણ કાય	શાળા અન ેRકસાન ક>યાણ કાય	શાળા અન ેRકસાન ક>યાણ કાય	શાળા અન ે૫૫૫૫મી મનેા રોજ મી મનેા રોજ મી મનેા રોજ મી મનેા રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘આ#િવકા અન ેકૌશલિવકાસ મેળાઆ#િવકા અન ેકૌશલિવકાસ મેળાઆ#િવકા અન ેકૌશલિવકાસ મેળાઆ#િવકા અન ેકૌશલિવકાસ મેળા’’’’’’’’નુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજન    

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

મ&ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ (પાણી અન ેનાયબ મ&ુયમં�ી�ી નીિતનભાઇ મ&ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ (પાણી અન ેનાયબ મ&ુયમં�ી�ી નીિતનભાઇ મ&ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ (પાણી અન ેનાયબ મ&ુયમં�ી�ી નીિતનભાઇ મ&ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ (પાણી અન ેનાયબ મ&ુયમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલના નતે;ૃવવાળી ગુજરાત ભાજપા સરકાર Cવારા પટેલના નતે;ૃવવાળી ગુજરાત ભાજપા સરકાર Cવારા પટેલના નતે;ૃવવાળી ગુજરાત ભાજપા સરકાર Cવારા પટેલના નતે;ૃવવાળી ગુજરાત ભાજપા સરકાર Cવારા 
૧૧૧૧લી મ ેથી લી મ ેથી લી મ ેથી લી મ ેથી ૩૧૩૧૩૧૩૧મી મ ેસુધી રાKયWયાપી મી મ ેસુધી રાKયWયાપી મી મ ેસુધી રાKયWયાપી મી મ ેસુધી રાKયWયાપી ‘‘‘‘‘‘‘‘સુજલામ સુફલામ જળ સ7ંહ અિભયાનસુજલામ સુફલામ જળ સ7ંહ અિભયાનસુજલામ સુફલામ જળ સ7ંહ અિભયાનસુજલામ સુફલામ જળ સ7ંહ અિભયાન’’’’’’’’    

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

ક67સે સસંદ ન ચાલવા દઇન ેભાજપાની િવકાસલ+ી નીિતઓ અન ેગરીબલ+ી યોજનાઓન ેઅટકાવવાનુ ંપાપ કરી રહી છેક67સે સસંદ ન ચાલવા દઇન ેભાજપાની િવકાસલ+ી નીિતઓ અન ેગરીબલ+ી યોજનાઓન ેઅટકાવવાનુ ંપાપ કરી રહી છેક67સે સસંદ ન ચાલવા દઇન ેભાજપાની િવકાસલ+ી નીિતઓ અન ેગરીબલ+ી યોજનાઓન ેઅટકાવવાનુ ંપાપ કરી રહી છેક67સે સસંદ ન ચાલવા દઇન ેભાજપાની િવકાસલ+ી નીિતઓ અન ેગરીબલ+ી યોજનાઓન ેઅટકાવવાનુ ંપાપ કરી રહી છે, , , , 
દશેના િવકાસન ેદશેના િવકાસન ેદશેના િવકાસન ેદશેના િવકાસન ે(ંધવાનુ ંપાપ કરી રહી છે (ંધવાનુ ંપાપ કરી રહી છે (ંધવાનુ ંપાપ કરી રહી છે (ંધવાનુ ંપાપ કરી રહી છે ----    �ી #તભુાઇ વાઘાણી�ી #તભુાઇ વાઘાણી�ી #તભુાઇ વાઘાણી�ી #તભુાઇ વાઘાણી    

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

�દેશ �વ�તા�ી ભરતભાઇ પં�યાએ જણા યુ હતુ કે, આજરોજ �દેશ કાયા&લય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’ ખાતે એક અગ+યની 
�દેશ બેઠક યો.ઇ હતી. રા/ીય મહામં1ી અને �દેશ �ભારી�ી ભુપે234 યાદવ, મુ5યમં1ી�ી િવજયભાઇ 7પાણી, �દેશ 
અ8ય9�ી 4તુભાઇ વાઘાણી, રા/ીય સહસંગઠન મહામં1ી�ી વી. સતીષ4 આ બેઠકમાં સિવશેષ7પે ઉપિ=થત ર?ા 
હતા.આજની આ �દેશ બેઠકમાં કે23 @વારા અપાયેલ આગામી કાય&Aમો અંગે ચચા&-િવચારણા હાથ ધરવામાં આવી હતી.  

�દેશ �મુખ�ી 4તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, કDEેસે હરહંમેશ લોકશાહીને ગળે ટૂંપો દીધો છે. કDEેસ 
લોકશાહી િવશે બોલવાનો લેશમા1 અિધકાર નથી. કDEેસે કટોકટી લાદીને લોકશાહીની ચીરહરણ કયુ& હતુ અને હવે સંસદ ન 
ચાલવા દઇને બીલ પાસ ન થવા દઇ  ભાજપાની  િવકાસલ9ી  નીિતઓ  અને ગરીબલ9ી યોજનાઓને અટકાવવાનું પાપ કરી  

//૨// 



 

//૨// 
રહી છે. દેશના િવકાસને 7ંધવાનું પાપ કરી રહી છે. આ બાબત દેશની જનતા સમ9 લઇ જવા માટે વડા�ધાન�ી નરે23ભાઇ 
મોદી, રા/ીય અ8ય9�ી અિમતભાઇ શાહ, દેશના ભાજપાના તમામ સાંસદ�ીઓ, ધારાસLય�ીઓ તેમજ =થાિનક 
=વરાMયની ચંૂટાયેલી પાંખ, કાય&કતા&ઓ અને સમાજના િવિવધ વગ&ના લોકો આવતીકાલે ૧૨ એિ�લના રોજ એક Nદવસના 
�િતકા+મક ઉપવાસ પર બેસવાના છે. 

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, તારીખ ૧૩મી એિ�લના રોજ વડા�ધાન�ી નરે23ભાઇ મોદી ડૉ. 
બાબાસાહેબ આંબેડકર4ની િનવા&ણભૂિમ પર ૧૦૦ કરોડના ખચQ બનાવેલ =મારકનું લોકાપ&ણ કરશે. 

�ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ડૉડૉડૉડૉ. . . . બાબાસાહેબ એ કોઇ એક વગ	ના નહી પરંત ુબધા સમાજના છેબાબાસાહેબ એ કોઇ એક વગ	ના નહી પરંત ુબધા સમાજના છેબાબાસાહેબ એ કોઇ એક વગ	ના નહી પરંત ુબધા સમાજના છેબાબાસાહેબ એ કોઇ એક વગ	ના નહી પરંત ુબધા સમાજના છે. ક67સે ેહરહંમશે ક67સે ેહરહંમશે ક67સે ેહરહંમશે ક67સે ેહરહંમશે 
સમાજન ેતોડવાનુ ંકામ કયુ	 છે Kયારે ભાજપા િવિવધ સમાજન ેજોડવાનુ ંકામ કરી રહી છેસમાજન ેતોડવાનુ ંકામ કયુ	 છે Kયારે ભાજપા િવિવધ સમાજન ેજોડવાનુ ંકામ કરી રહી છેસમાજન ેતોડવાનુ ંકામ કયુ	 છે Kયારે ભાજપા િવિવધ સમાજન ેજોડવાનુ ંકામ કરી રહી છેસમાજન ેતોડવાનુ ંકામ કયુ	 છે Kયારે ભાજપા િવિવધ સમાજન ેજોડવાનુ ંકામ કરી રહી છે. ભાજપા વષRથી ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરના જ2મNદવસની ઉજવણી કરતી આવી છે અને કરતી રહેશે. તારીખ ૧૪મી એિ�લના રોજ ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરની જ2મજયંિત િનિમSે િવિવધ કાય&Aમો હાથ ધરવામાં આ યા છે. ભાજપા અનુસૂિચત .િત મોરચા, યુવા મોરચા 
અને મિહલા મોરચા @વારા િવિવધ કાય&Aમો હાથ ધરવામાં આવશે. તેમાં મુ5ય7પે બંધારણ યા�ાબંધારણ યા�ાબંધારણ યા�ાબંધારણ યા�ા, ડૉડૉડૉડૉ....બાબાસાહેબની �િતમાન ેબાબાસાહેબની �િતમાન ેબાબાસાહેબની �િતમાન ેબાબાસાહેબની �િતમાન ે
Zલહાર Cવારા �*ધાસમુન કરશેZલહાર Cવારા �*ધાસમુન કરશેZલહાર Cવારા �*ધાસમુન કરશેZલહાર Cવારા �*ધાસમુન કરશે. દરેક 4Tલામાં મંRદરમા ંસમહુ આરતીમંRદરમા ંસમહુ આરતીમંRદરમા ંસમહુ આરતીમંRદરમા ંસમહુ આરતી અને સમરસ સામિુહક ભોજનસમરસ સામિુહક ભોજનસમરસ સામિુહક ભોજનસમરસ સામિુહક ભોજન જેવા કાય&Aમો હાથ 
ધરવામાં આ યા છે. 

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, �ધાનમં1ી�ી નરે23ભાઇ મોદીની કે23ની ભાજપા સરકાર @વારા ‘‘‘‘‘‘‘‘સબકા સબકા સબકા સબકા 
સાથસાથસાથસાથ, , , , સબકા ગાવંસબકા ગાવંસબકા ગાવંસબકા ગાવં, , , , સબકા િવકાસસબકા િવકાસસબકા િવકાસસબકા િવકાસ’’’’’’’’ના સુ1ને �િતUબિબત કરતું તારીખ ૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૪ એિ�લથી એિ�લથી એિ�લથી એિ�લથી ૫૫૫૫મી મ ેસધુી 7ામ 3વરાજ અિભયાનનુ ંમી મ ેસધુી 7ામ 3વરાજ અિભયાનનુ ંમી મ ેસધુી 7ામ 3વરાજ અિભયાનનુ ંમી મ ેસધુી 7ામ 3વરાજ અિભયાનનુ ં
આયોજનઆયોજનઆયોજનઆયોજન કરવામાં આ યુ છે. તે અંતગ&ત ૧૪મી એિ�લના રોજ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર4ની જ2મજયંિતની ઉજવણી 
તારીખ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૮ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘3વOછ ભારત પવ	3વOછ ભારત પવ	3વOછ ભારત પવ	3વOછ ભારત પવ	’’’’’’’’, ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘ઉKજવલા પંચાયતઉKજવલા પંચાયતઉKજવલા પંચાયતઉKજવલા પંચાયત’’’’’’’’, , , , ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ એિ�લના રોજ પચંાયતી એિ�લના રોજ પચંાયતી એિ�લના રોજ પચંાયતી એિ�લના રોજ પચંાયતી 
રાજ Rદવસરાજ Rદવસરાજ Rદવસરાજ Rદવસ, , , , ૨૮ ૨૮ ૨૮ ૨૮ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘7ામ શિSત અિભયાન7ામ શિSત અિભયાન7ામ શિSત અિભયાન7ામ શિSત અિભયાન’’’’’’’’, , , , ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘આયુUયમાન ભારત અિભયાનઆયુUયમાન ભારત અિભયાનઆયુUયમાન ભારત અિભયાનઆયુUયમાન ભારત અિભયાન’’’’’’’’, , , , ૨૨૨૨# મનેા # મનેા # મનેા # મનેા 
રોજ Rકસાન ક>યાણ કાય	શાળા અન ેરોજ Rકસાન ક>યાણ કાય	શાળા અન ેરોજ Rકસાન ક>યાણ કાય	શાળા અન ેરોજ Rકસાન ક>યાણ કાય	શાળા અન ે૫૫૫૫મી મનેા રોજ મી મનેા રોજ મી મનેા રોજ મી મનેા રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘આ#િવકા અન ેકૌશલિવકાસ મળેાઆ#િવકા અન ેકૌશલિવકાસ મળેાઆ#િવકા અન ેકૌશલિવકાસ મળેાઆ#િવકા અન ેકૌશલિવકાસ મળેા’’’’’’’’નુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજન હાથ ધરવામાં આ યુ 
છે. 

આજની આ બેઠકમાં રા/ીય મહામં1ી�ી અને �દેશ �ભારી�ી ભુપે234 યાદવે આગામી કાય&Aમો િવશે માિહતી અન ે
માગ&દશ&ન આVયુ હતું. 

મુ5યમં1ી�ી િવજયભાઇ 7પાણીએ ૧૧૧૧લી મ ે થી લી મ ે થી લી મ ે થી લી મ ે થી ૩૧૩૧૩૧૩૧મી મ ેસુધી રાKયWયાપી યો�નાર મી મ ેસુધી રાKયWયાપી યો�નાર મી મ ેસુધી રાKયWયાપી યો�નાર મી મ ેસુધી રાKયWયાપી યો�નાર ‘‘‘‘‘‘‘‘સજુલામ સફુલામ જળ સજુલામ સફુલામ જળ સજુલામ સફુલામ જળ સજુલામ સફુલામ જળ 
સ7ંહ અિભયાનસ7ંહ અિભયાનસ7ંહ અિભયાનસ7ંહ અિભયાન’’ ’’ ’’ ’’ ની યોજનાની યોજનાની યોજનાની યોજના િવશે સંપૂણ& માિહતી આપી હતી અને સૌને આ અિભયાનમાં પૂરી તાકાત સાથે જોડાવા માટે 
આહવાન કયુ& હતું. સરકાર તેમજ સંગઠન ધમધોખતા તાપમાં પરસેવો પાડી �.ની સેવા માટે ખડેપગે જનભાગીદારીથી આ 
કાય&માં જોડાશે.  

રા/ીય સહસંગઠન મહામં1ી�ી વી. સતીષ4એ અ+યારના સમયમાં િવરોધીઓ @વારા કરવામાં આવી રહેલી દેશ 
િવરોધી તેમજ સમાજ િવરોધી �વૃિSઓનુ સંચાલન કેવી રીતે િવરોધીઓ કરી ર?ા છે ? તે બાબતની િવષદ્ છણાવટ કરી હતી 
અને આવી િવરોધી �વૃિSઓને આપણે �. સમ9 કેવી રીતે ઉ.ગર કરી શકીએ તે અંગેનું માગ&દશ&ન આVયુ હતું. 

�દેશ સંગઠન મહામં1ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ આ પૂવQ થઇ ગયેલ કાય&Aમનું રીપોટ[ગ લીધુ હતુ અને આગામી 
કાય&Aમોને કેવી રીતે અસરકારક બનાવી શકાય અને વધુમાં વધુ લોકોને કાય&Aમોમાં જોડી શકાય તે અંગેનું માગ&દશ&ન આVયુ હતું.       
 

 (ડૉ. હષ&દ પટેલ) 
�દેશ ક2વીનર - મીNડયા િવભાગ 
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íkk. 12.04.2018Lkk hkus ÄhýkLkk fkÞo¢{{kt MktMkË MkÇÞ©eyku íku{s «Ëuþ yøkúýe©eyku  
SÕ÷k{kt sþu íkuLke {krníke 

 

 
 

¢{ SÕ÷k/{nkLkøkh 
yøkúýe©eykuLkwt Lkk{ 

Ërûký ÍkuLk 
1 zktøk  ©e h{ý¼kE Ãkkxfh 
2 ð÷Mkkz  zkì. fu. Mke. Ãkxu÷,  ©e {tøkw¼kE Ãkxu÷ 
3 LkðMkkhe  ©e Mke. ykh. Ãkkxe÷ 
4 Mkwhík þnuh  ©e «rËÃk®Mkn òzuò, ©e ËþoLkkçkuLk shËkuþ 
5 Mkwhík S. ©e «¼w¼kE ðMkkðk, ©e ¼hík®Mkn Ãkh{kh 
6 íkkÃke ©e økýÃkík¼kE ðMkkðk 
7 ¼Y[ ©e {LkMkw¾¼kE ðMkkðk 
8 Lk{oËk  ©e Eïh¼kE Ãkh{kh 

{æÞ ÍkuLk  

9 
ðzkuËhk þnuh  

©e Síkw¼kE ðk½kýe, ©e htsLkçkuLk ¼è 
ðzkuËhk S. 

10 Akuxk WËuÃkwh ©e hk{Mkªøk¼kE hkXðk 
11 Ãkt[{nk÷ ©e «¼kík®Mkn [kinký, ©e ¼køkoð¼kE ¼è 
12 {neMkkøkh ©e ÷k÷®Mkn ðzkurËÞk 
13 ËknkuË  ©e sþðtík®Mkn ¼k¼kuh 
14 ykýtË  ©e fkirþf¼kE Ãkxu÷, ©e rË÷eÃk¼kE Ãkxu÷  
15 ¾uzk  ©e þçËþhý¼kE çkúñ¼è, ©e Ëuðw®Mkn [kinký 
W¥kh ÍkuLk 

 
16 fýkoðíke þnuh  ©e ¼qÃkuLÿ®Mkn [wzkMk{k, ©e MkwhuLÿ¼kE Ãkxu÷, ©e rfhex¼kE Mkku÷tfe 

17 
y{ËkðkË S. 

©e þt¼w«MkkËS xwtzeÞk, ©e ¼hík¼kE Ãktzâk økktÄeLkøkh þ 
økktÄeLkøkh S. 

18 MkkçkhfktXk  ©e ykE. fu. òzuò, ©e rËÃk®Mkn hkXkuz 
19 yhðÕ÷e ©e økkuhÄLk¼kE ÍzVeÞk, ©e sÞ®Mkn [kinký 
20 {nuMkkýk  ©e LkeríkLk¼kE Ãkxu÷, ©e sÞ©eçkuLk Ãkxu÷ 
21 Ãkkxý  ©e fu. Mke. Ãkxu÷,  ©e ÷e÷kÄh¼kE ðk½u÷k 
22 çkLkkMkfktXk  ©e nhe¼kE [kiÄhe , ©e fkLkkS Xkfkuh 
23 fåA  ©e rðLkkuË¼kE [kðzk 

Mkkihk»xÙ ÍkuLk  

24 
ò{Lkøkh þ  

©e ykh. Mke. V¤Ëw, ©e ÃkqLk{çkuLk {kz{ 
ò{Lkøkh S. 

25 Ëuð¼qr{ îkhfk ©e sÞtrík¼kE ¼kLkwþk¤e, ©e {q¤q¼kE çkuhk, ©e fk¤w¼kE [kðzk, ©e {u½S¼kE fýÍkheÞk 

26 
hksfkux þ  

©e þtfh¼kE [kiÄhe, ©e {kunLk¼kE fwtzkheÞk  
hksfkux S. 

27 {kuhçke ©e sÞtrík¼kE fðkzeÞk,  ©e fkLíke¼kE y{]íkeÞk 

28 
swLkkøkZ þnuh  

©e hksuþ¼kE [wzkMk{k 
swLkkøkZ S. 

29 økeh Mkku{LkkÚk ©e [wLke¼kE økkurn÷ 
30 ÃkkuhçktËh  ©e çkkçkw¼kE çkku¾eheÞk, ©e rfþkuh¼kE fkLkkýe 
31 y{hu÷e ©e Lkkhý¼kE fkAzeÞk 

32 
¼kðLkøkh þ  

©e ¼khíkeçkuLk rþÞk¤ 
¼kðLkøkh S. 

33 çkkuxkË ©e Mkkih¼¼kE Ãkxu÷, ©e çkkçkw¼kE suçk÷eÞk 
34 MkwhuLÿLkøkh ©e ËuðS¼kE VíkuÃkhk ©e h{ý÷k÷ ðkuhk 
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