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

�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ ‘‘‘‘‘‘‘‘સપંક� સપંક� સપંક� સપંક� ફોર સમથ�નફોર સમથ�નફોર સમથ�નફોર સમથ�ન’’ ’’ ’’ ’’ અંતગ�ત આજે અંતગ�ત આજે અંતગ�ત આજે અંતગ�ત આજે અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ ખાતેખાતેખાતેખાતે    
આવેલ જગઆવેલ જગઆવેલ જગઆવેલ જગ(નાથ મં)દરના મહતં(નાથ મં)દરના મહતં(નાથ મં)દરના મહતં(નાથ મં)દરના મહતં    પુ+યપુ+યપુ+યપુ+ય    
ી
ી
ી
ી    )દલીપદાસ� મહારાજ)દલીપદાસ� મહારાજ)દલીપદાસ� મહારાજ)દલીપદાસ� મહારાજ,,,,    અતલુ લીમીટેડનાઅતલુ લીમીટેડનાઅતલુ લીમીટેડનાઅતલુ લીમીટેડના    મેને/ગમેને/ગમેને/ગમેને/ગ    

)ડરે0ટર અને અર1વદ લીમીટેડના બોડ� મે3બર એવા)ડરે0ટર અને અર1વદ લીમીટેડના બોડ� મે3બર એવા)ડરે0ટર અને અર1વદ લીમીટેડના બોડ� મે3બર એવા)ડરે0ટર અને અર1વદ લીમીટેડના બોડ� મે3બર એવા    બહુમુ�ખી �બહુમુ�ખી �બહુમુ�ખી �બહુમુ�ખી �િતિતિતિતભા ધરાભા ધરાભા ધરાભા ધરાવનાર 
ી સંવનાર 
ી સંવનાર 
ી સંવનાર 
ી સંવેગ વેગ વેગ વેગ 
લાલભાઇલાલભાઇલાલભાઇલાલભાઇ    તથાતથાતથાતથા    તથાતથાતથાતથા    પૂપપૂૂપૂવ� મુ7યવ� મુ7યવ� મુ7યવ� મુ7ય    સિચવસિચવસિચવસિચવ    
ી પી
ી પી
ી પી
ી પી....કેકેકેકે....લહેરીલહેરીલહેરીલહેરી    સાથેસાથેસાથેસાથે    મુલાકાત મુલાકાત મુલાકાત મુલાકાત કરી કરી કરી કરી વડા�ધાન
ી નરે(:ભાઇ વડા�ધાન
ી નરે(:ભાઇ વડા�ધાન
ી નરે(:ભાઇ વડા�ધાન
ી નરે(:ભાઇ 

મોદીના નેત<ૃવવાળી કે(: સરકારની મોદીના નેત<ૃવવાળી કે(: સરકારની મોદીના નેત<ૃવવાળી કે(: સરકારની મોદીના નેત<ૃવવાળી કે(: સરકારની ૪ ૪ ૪ ૪ વષ�ની િસિ�ધઓ અને સશુાસન અંગ ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સશુાસન અંગ ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સશુાસન અંગ ેવાત કરીવષ�ની િસિ�ધઓ અને સશુાસન અંગ ેવાત કરી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

રાAીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહ સિહત રાAીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહ સિહત રાAીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહ સિહત રાAીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહ સિહત સમB દશેભરમા ંભાજપાના સમB દશેભરમા ંભાજપાના સમB દશેભરમા ંભાજપાના સમB દશેભરમા ંભાજપાના ૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦ આગવેાનો આગવેાનો આગવેાનો આગવેાનો 
‘‘‘‘‘‘‘‘સપંક� ફોર સમથ�નસપંક� ફોર સમથ�નસપંક� ફોર સમથ�નસપંક� ફોર સમથ�ન’’ ’’ ’’ ’’ અિભયાનઅિભયાનઅિભયાનઅિભયાન    અંતગ�ત અંતગ�ત અંતગ�ત અંતગ�ત સમાજસમાજસમાજસમાજ    �વનમા ંિવિશD Eથાન ધરાવતા �વનમા ંિવિશD Eથાન ધરાવતા �વનમા ંિવિશD Eથાન ધરાવતા �વનમા ંિવિશD Eથાન ધરાવતા અBણીઓઅBણીઓઅBણીઓઅBણીઓને ને ને ને 
FબF મળીને વડા�ધાન
ી નરે(:ભાઇ મોદીના નેત<ૃવવાળી કે(: સરકારના FબF મળીને વડા�ધાન
ી નરે(:ભાઇ મોદીના નેત<ૃવવાળી કે(: સરકારના FબF મળીને વડા�ધાન
ી નરે(:ભાઇ મોદીના નેત<ૃવવાળી કે(: સરકારના FબF મળીને વડા�ધાન
ી નરે(:ભાઇ મોદીના નેત<ૃવવાળી કે(: સરકારના ૪ ૪ ૪ ૪ વષ�ના કાયGવષ�ના કાયGવષ�ના કાયGવષ�ના કાયG, , , , 

જનકHયાણકારી જનકHયાણકારી જનકHયાણકારી જનકHયાણકારી યોજનાઓ તથા િસિ�ધયોજનાઓ તથા િસિ�ધયોજનાઓ તથા િસિ�ધયોજનાઓ તથા િસિ�ધઓથી અવગત કરાવી રIા છેઓથી અવગત કરાવી રIા છેઓથી અવગત કરાવી રIા છેઓથી અવગત કરાવી રIા છે....    
----------------------------------------------------------------------------------------    

�દેશ ભાજપા મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ             
�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ ‘‘‘‘‘‘‘‘સપંક� ફોર સમથ�નસપંક� ફોર સમથ�નસપંક� ફોર સમથ�નસપંક� ફોર સમથ�ન’’ ’’ ’’ ’’ અિભયાન અંતગ)ત આજે અમદાવાદ 
ખાતે આવેલ જગ*નાથ મં�દરના મહંત પુ.ય 
ી )દલીપદાસ� મહારાજ
ી )દલીપદાસ� મહારાજ
ી )દલીપદાસ� મહારાજ
ી )દલીપદાસ� મહારાજ, અતુલ લીમીટેડના 
મેને/ગ �ડરે0ટર અને અર1વદ લીમીટેડના બોડ) મે2બર એવા બહુમુ)ખી �િતભા ધરાવનાર 
ી સં
ી સં
ી સં
ી સંવેગ વેગ વેગ વેગ 
લાલભાઇલાલભાઇલાલભાઇલાલભાઇ    તથા    પૂવ) મુ5ય સિચવ    
ી પી
ી પી
ી પી
ી પી....કેકેકેકે....લહરેીલહરેીલહરેીલહરેી સાથે મુલાકાત કરી વડા�ધાન7ી નરે*8ભાઇ 
મોદીના નેતૃ;વવાળી કે*8 સરકારની ૪ વષ)ની િસિ?ધઓ અને સુશાસન અંગે વાત કરી હતી, ચચા) 
– િવમશ) કયA હતો.  
  7ી વાઘાણીએ આ �સંગે જણાCયુ હતુ કે, રાDીય અ?યE7ી અિમતભાઇ શાહ સિહત સમF 
દેશભરમાં ભાજપાના ૪૦૦૦ આગેવાનો ‘‘સંપક) ફોર સમથ)ન’’ અિભયાન અંતગ)ત સમાજ 
Jવનમાં િવિશK Lથાન ધરાવતા તેમજ જેમણે પોત પોતાના EેMોમાં િવિશK િસિ?ધઓ હાંસલ 
કરી છે તેવા ઓછામાં ઓછા ૨૫ િવિશO લોકોને PબP મળીને વડા�ધાન7ી નરે*8ભાઇ મોદીના 
નેતૃ;વવાળી કે*8 સરકારના ૪ વષ)ના કાયA, જનકQયાણકારી યોજનાઓ તથા િસિ?ધઓથી અવગત 
કરાવી રRા છે.  

         (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 
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---------------------- 

�દેશ ભાજપા મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપાના �દેશ 
અ?યE7ી Jતુભાઇ વાઘાણીની સૂચનાથી નીચે મુજબના સSયોને ગેરિશLત બદલ ભારતીય 
જનતા પાટTમાંથી તા;કાિલક અસરથી સLપે*ડ કરવામાં આવેલ છે.  

તારીખ ૦૪ જુનના રોજ યોUયેલ ભાવનગર JQલાની પાપાપાપાલીતાણા નગરપાિલકાલીતાણા નગરપાિલકાલીતાણા નગરપાિલકાલીતાણા નગરપાિલકામાં 
�મુખ/ઉપ�મુખની ચંૂટણીમાં ચંૂટાયેલા સSય 
ી
ી
ી
ીમતી સવીતાબેન વHલભમતી સવીતાબેન વHલભમતી સવીતાબેન વHલભમતી સવીતાબેન વHલભભાઇ ભાઇ ભાઇ ભાઇ મકવાણામકવાણામકવાણામકવાણા ગેરહાજર 
રહેતા તેમને ગેરિશLત બદલ ભારતીય જનતા પાટTમાંથી સEપ(ેડસEપ(ેડસEપ(ેડસEપ(ેડ કરવામાં આવેલ છે તેમજ મહુમહુમહુમહુવા વા વા વા 
નગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકાની �મુખ/ઉપ�મુખની ચંૂટણીમાં પEના મે*ડેટનો અનાદર કરવા બદલ નીચે મુજબના 
ચંૂટાયેલા સSયોને તા;કાિલક અસરથી ભારતીય જનતા પાટTમાંથી સEપ(ેડસEપ(ેડસEપ(ેડસEપ(ેડ કરેલ છે.  

૧૧૧૧. . . . 
ીમતી મંગુબને ધીFભાઇ બારૈયા
ીમતી મંગુબને ધીFભાઇ બારૈયા
ીમતી મંગુબને ધીFભાઇ બારૈયા
ીમતી મંગુબને ધીFભાઇ બારૈયા    
૨૨૨૨. . . . 
ી શલૈષેભાઇ અરજણભાઇ સતેા
ી શલૈષેભાઇ અરજણભાઇ સતેા
ી શલૈષેભાઇ અરજણભાઇ સતેા
ી શલૈષેભાઇ અરજણભાઇ સતેા    
૩૩૩૩. . . . 
ીમતી દશ�નાબેન હરીભાઇ ઝવેરી
ીમતી દશ�નાબેન હરીભાઇ ઝવેરી
ીમતી દશ�નાબેન હરીભાઇ ઝવેરી
ીમતી દશ�નાબેન હરીભાઇ ઝવેરી    
૪૪૪૪. . . . 
ી મહશેભાઇ �વનલાલ Pયા
ી મહશેભાઇ �વનલાલ Pયા
ી મહશેભાઇ �વનલાલ Pયા
ી મહશેભાઇ �વનલાલ Pયાસસસસ    

૫૫૫૫. . . . 
ી બીપીનભાઇ ભપુતરાય સઘંવી
ી બીપીનભાઇ ભપુતરાય સઘંવી
ી બીપીનભાઇ ભપુતરાય સઘંવી
ી બીપીનભાઇ ભપુતરાય સઘંવી    
૬૬૬૬....    
ીમતી મધુબેન બાબભુાઇ ગુજરીયા
ીમતી મધુબેન બાબભુાઇ ગુજરીયા
ીમતી મધુબેન બાબભુાઇ ગુજરીયા
ીમતી મધુબેન બાબભુાઇ ગુજરીયા    
૭૭૭૭. . . . 
ી અશોકભાઇ શશીકાતંભાઇ વાઢેર
ી અશોકભાઇ શશીકાતંભાઇ વાઢેર
ી અશોકભાઇ શશીકાતંભાઇ વાઢેર
ી અશોકભાઇ શશીકાતંભાઇ વાઢેર    

 
         (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 


