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

�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંરા�ીય મહામં�ી અને સાસંદ
ી ડૉરા�ીય મહામં�ી અને સાસંદ
ી ડૉરા�ીય મહામં�ી અને સાસંદ
ી ડૉરા�ીય મહામં�ી અને સાસંદ
ી ડૉ. . . . અનીલ� અનીલ� અનીલ� અનીલ� 
જૈન અને રા�ીય સહસગંઠન મહામં�ી
ી વીજૈન અને રા�ીય સહસગંઠન મહામં�ી
ી વીજૈન અને રા�ીય સહસગંઠન મહામં�ી
ી વીજૈન અને રા�ીય સહસગંઠન મહામં�ી
ી વી. . . . સતીષ�ની િવશેષ ઉપિ)થિતમા ં�સતીષ�ની િવશેષ ઉપિ)થિતમા ં�સતીષ�ની િવશેષ ઉપિ)થિતમા ં�સતીષ�ની િવશેષ ઉપિ)થિતમા ં�દશે કાયા,લય દશે કાયા,લય દશે કાયા,લય દશે કાયા,લય     

‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાખાખાખાત ેિવિવધ બઠેકો યો4ઇત ેિવિવધ બઠેકો યો4ઇત ેિવિવધ બઠેકો યો4ઇત ેિવિવધ બઠેકો યો4ઇ    

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

રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહના સગંઠના5મક રા�ીય �વાસ અંતગ,રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહના સગંઠના5મક રા�ીય �વાસ અંતગ,રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહના સગંઠના5મક રા�ીય �વાસ અંતગ,રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહના સગંઠના5મક રા�ીય �વાસ અંતગ,ત ત ત ત     
ગજુરાતમા ંઆગામી �ગજુરાતમા ંઆગામી �ગજુરાતમા ંઆગામી �ગજુરાતમા ંઆગામી �વાસની વાસની વાસની વાસની પવૂ, પવૂ, પવૂ, પવૂ, તયૈારીતયૈારીતયૈારીતયૈારીના ભાગ8પે અગ5યની બેઠક યો4ઇના ભાગ8પે અગ5યની બેઠક યો4ઇના ભાગ8પે અગ5યની બેઠક યો4ઇના ભાગ8પે અગ5યની બેઠક યો4ઇ    

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

કાય,કતા,કાય,કતા,કાય,કતા,કાય,કતા,,,,,    કાય,સં)કૃિતકાય,સં)કૃિતકાય,સં)કૃિતકાય,સં)કૃિત    અને બથુ કેિ;<ત =યવ)થાઓ એ ભાજપાની અને બથુ કેિ;<ત =યવ)થાઓ એ ભાજપાની અને બથુ કેિ;<ત =યવ)થાઓ એ ભાજપાની અને બથુ કેિ;<ત =યવ)થાઓ એ ભાજપાની સફળતાનોસફળતાનોસફળતાનોસફળતાનો    આ5મા છેઆ5મા છેઆ5મા છેઆ5મા છે, , , ,     
બથુ કેિ;<બથુ કેિ;<બથુ કેિ;<બથુ કેિ;<ત =યવ)થાના આધારે ભાજપાનંુત =યવ)થાના આધારે ભાજપાનંુત =યવ)થાના આધારે ભાજપાનંુત =યવ)થાના આધારે ભાજપાનંુ    સગંઠન એ િવCવમા ંસૌથી મોટંુસગંઠન એ િવCવમા ંસૌથી મોટંુસગંઠન એ િવCવમા ંસૌથી મોટંુસગંઠન એ િવCવમા ંસૌથી મોટંુ    અને મજબતૂ રાજકીય અને મજબતૂ રાજકીય અને મજબતૂ રાજકીય અને મજબતૂ રાજકીય 

સગંઠન છેસગંઠન છેસગંઠન છેસગંઠન છે    ––––    ડૉડૉડૉડૉ. . . . અનીલ જૈનઅનીલ જૈનઅનીલ જૈનઅનીલ જૈન    
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આજે આજે આજે આજે વડા�ધાન
ી નરે;<ભાઇ વડા�ધાન
ી નરે;<ભાઇ વડા�ધાન
ી નરે;<ભાઇ વડા�ધાન
ી નરે;<ભાઇ મોદીમોદીમોદીમોદી    ફફફફFતFતFતFત    ભારતનાભારતનાભારતનાભારતના    જ જ જ જ નહી પરંત ુસમG િવCવના લોકિ�ય નેતાનહી પરંત ુસમG િવCવના લોકિ�ય નેતાનહી પરંત ુસમG િવCવના લોકિ�ય નેતાનહી પરંત ુસમG િવCવના લોકિ�ય નેતા    
છેછેછેછે, , , , તમેની િવકાસલ	ી કાય,પ�ધિતતમેની િવકાસલ	ી કાય,પ�ધિતતમેની િવકાસલ	ી કાય,પ�ધિતતમેની િવકાસલ	ી કાય,પ�ધિતની સવુાસ સમG િવCવમા ંફલેાઇ રહી છેની સવુાસ સમG િવCવમા ંફલેાઇ રહી છેની સવુાસ સમG િવCવમા ંફલેાઇ રહી છેની સવુાસ સમG િવCવમા ંફલેાઇ રહી છે    ––––    ડૉડૉડૉડૉ. . . . અનીલ જૈનઅનીલ જૈનઅનીલ જૈનઅનીલ જૈન    

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

�દેશ મી�ડયા િવભાગની અખબારી યાદી જણાવ ે છે કે, �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીની 
અ�ય�તામાં રા#ીય મહામં%ી અને સાંસદ�ી ડૉ. અનીલ� જૈન અને રા#ીય સહસંગઠન મહામં%ી�ી વી. 
સતીષ�ની િવશેષ ઉપિ/થિતમાં �દેશ કાયા1લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાત ે િવિવધ બેઠકો યો7ઇ હતી. સવાર ે
�દેશના મુ8ય આગેવાનોની એક અગ;યની બેઠક યો7ઇ હતી અને પછી ભાજપાના �દેશ હો<ેદારો, 
મોરચાના �દેશ �મુખ�ીઓ તથા �?લા મહાનગરના �ભારી�ીઓ સાથે બેઠક યો7ઇ હતી. 

રા#ીય મહામં%ી અને સાંસદ�ી ડૉ. અનીલ જૈને ઇલેક@ોિનક મી�ડયાના િમ%ો સાથે વાતચીત 
કરતા જણાAયુ હતુ કે, મહામં%ી�ીઓના રા#ીય �વાસ અંતગ1ત આજે તેઓ ગુજરાતના �વાસે છે. 
પાટCનંુ સંગઠન, વત1માન રાજ�કય પ�રિ/થિતઓ અને  લોકસભાની ચંૂટણીની તયૈારીની સમી�ા આ 
�વાસ  દરEયાન  કરવામાં  આવી  રહી છે.       દશેભરમાં  ભાજપાના  રા#ીય મહામં%ી�ીઓ,  સંગઠન 

//૨// 



 

//૨// 
મહામં%ી�ીઓ અને �મુખ-આગેવાનો આ યોજના અંતગ1ત �વાસે છે. રા#ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ 
શાહે આ અગાઉ સમH દેશભરમાં ૧૧૦ �દવસનો �વાસ કયK હતો અને હવે ન�કના ભિવLયમાં સમH 
દેશભરમાં રા#ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ સંગઠના;મક �વાસ કરશે. રા#ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ 
શાહના ગુજરાત �વાસની પૂવ1 તયૈારીના ભાગMપે પણ આજની આ બેઠક મહ;વપૂણ1 છે તેમ �ી જૈનૈ 
જણાAયું હતું. 
 �ી જૈને વધુમાં જણાAયુ હતુ કે, કાય1કતા1 - કાય1સં/કૃિત અને બુથ કિેOPત Aયવ/થાઓ એ 
ભાજપાની સફળતાનો આ;મા છે. બુથ કેિOPત Aયવ/થા એ પાટCનો �ાણ છે અને આ �વંત Aયવ/થાના 
આધારે ભાજપાનંુ સંગઠન િવSવમાં સૌથી મજબૂત સંગઠન છે. આ �વાસ દરEયાન મુ8ય Aયવ/થાઓ 
જેવી કે, પાટC કાયા1લય Aયવ/થા, કાયા1લયનંુ આધુિન�કકરણ, લાયUેરી Aયવ/યા, સોશીયલ મી�ડયા 
િવભાગ તેમજ મી�ડયા િવભાગની Aયવ/થાઓ પર સિવશેષ �યાન કેિOPત કરવામાં આવી રVુ છે. નમો 
એપનંુ ડાઉનલોડ હજુ વધુ �ભાવી રીતે વધુમાં વધુ કરાવી શકાય તેની Aયવ/થાઓ ગોઠવવામાં આવી રહી 
છે. કેOP અને રાWય સરકારના લાભો લાભાથCઓ સુધી પહોચાડી શકાય ત ેમાટ ેસંગઠન અHેસર ભૂિમકા 
ભજવે તે માટે �ી જૈને આહવાન્ કયુ1 હતું. 
 �ી જૈને એક �Sનના જવાબમાં જણાAયુ હતુ કે, આજે વડા�ધાન�ી નરેOPભાઇ મોદી ફXત 
ભારતના જ નહી પરંતુ સમH િવSવના લોકિ�ય નેતા છે, તેમની િવકાસલ�ી કાય1પ�ધિતની સુવાસ સમH 
િવSવમાં ફેલાઇ રહી છે. સમH િવSવ આજે ભારત દેશને એક સOમાનની PિYએ જોઇ રVુ ં છે. 
૨૦૧૪ની લોકસભાની ચંૂટણીઓમાં જેટલી બેઠકો ભાજપાને મળી હતી તેના કરતા પણ વધુ બેઠકો 
આવનારી ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચંૂટણીઓમાં ભાજપાને મળશે અને ગુજરાત ૨૬માંથી ૨૬ બેઠકો પર 
કમળ ખીલવીને વડા�ધાન�ી નરેOPભાઇ મોદીને ભેટ આપશે તેવો /પY િવSવાસ ડૉ. અનીલ જૈને AયXત 
કયK હતો.   

           (ડૉ. હષ1દ પટેલ) 
�દેશ કOવીનર - મી�ડયા િવભાગ 
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�દશે �દશે �દશે �દશે ભાજપા Hવાભાજપા Hવાભાજપા Hવાભાજપા Hવારા લોકસભા ચૂંટણી રા લોકસભા ચૂંટણી રા લોકસભા ચૂંટણી રા લોકસભા ચૂંટણી =યવ)થા =યવ)થા =યવ)થા =યવ)થા સિમિતની રચના કરવામા ંઆવીસિમિતની રચના કરવામા ંઆવીસિમિતની રચના કરવામા ંઆવીસિમિતની રચના કરવામા ંઆવી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

આજરોજ �દેશ કાયા�લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે �દેશ અ"ય#�ી $તુભાઇ વાઘાણીએ 
ઇલે,-ોિનક મી/ડયાના િમ1ો સાથે વાતચીત કરતા જણા4યું હતું કે, આગામી ૨૦૧૯ની 
લોકસભાની ચંૂટણીની 4યવ;થાના ભાગ<પે �દેશ ભાજપા >વારા લોકસભા ચંૂટણી 4યવ;થા 
સિમિતની રચના કરવામાં આવી છે.  

આ સિમિતમાં �દેશ અ"ય#�ી $તુભાઇ વાઘાણી, મુ@યમં1ી�ી િવજયભાઇ <પાણી, 
સંગઠન મહામં1ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તથા ૧૧ સBયોની સિમિતની રચના થઇ છે જે નીચે 
મુજબ છે. 

૧.  �ી નીિતનભાઇ પટેલ   – નાયબ મુ@યમં1ી�ી 
૨.  �ી પરષોEમભાઇ <પાલા  – કેિFGય મં1ી�ી 
૩.  �ી મનસુખભાઇ માંડવીયા  – કેિFGય મં1ી�ી 
૪.  �ી ભૂપેFGIસહ ચૂડાસમા  – રાJયના મં1ી�ી 
૫.  �ી કૌિશકભાઇ પટેલ   – રાJયના મં1ી�ી 
૬.  �ી ગણપતભાઇ વસાવા  – રાJયના મં1ી�ી 
૭.  �ી ભરતIસહ પરમાર   – �દેશ મહામં1ી�ી 
૮.  �ી ભાગ�વભાઇ ભNટ   – �દેશ ઉપા"ય#�ી  
૯.  �ી આઇ.કે.PડેP  – �દેશ ઉપા"ય#�ી 
૧૦. �ી શંકરભાઇ ચૌધરી  – પૂવ� મં1ી�ી 
૧૧. �ી િહરાભાઇ સોલંકી  – પૂવ� સંસદીય સિચવ�ી 

 

           (ડૉ. હષ1દ પટેલ) 
�દેશ કOવીનર - મી�ડયા િવભાગ 


