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

રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમા ંઆગામી રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમા ંઆગામી રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમા ંઆગામી રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમા ંઆગામી ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ અને અને અને અને ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ જુનના રોજ એસજુનના રોજ એસજુનના રોજ એસજુનના રોજ એસ....$$$$....વીવીવીવી....પીપીપીપી. . . . 
અમદાવાદ ખાત ેભાજપાની (ચતન બેઠક અમદાવાદ ખાત ેભાજપાની (ચતન બેઠક અમદાવાદ ખાત ેભાજપાની (ચતન બેઠક અમદાવાદ ખાત ેભાજપાની (ચતન બેઠક યો-શ ેયો-શ ેયો-શ ેયો-શ ે----    
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી    

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

(ચતન બેઠકમા ંઆગામી લોકસભા (ચતન બેઠકમા ંઆગામી લોકસભા (ચતન બેઠકમા ંઆગામી લોકસભા (ચતન બેઠકમા ંઆગામી લોકસભા ૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ની ચંૂટણીમા ંરા6યમા ંફરીથી તમામ બેઠકો $તવા માટેનો રોડમપે ની ચંૂટણીમા ંરા6યમા ંફરીથી તમામ બેઠકો $તવા માટેનો રોડમપે ની ચંૂટણીમા ંરા6યમા ંફરીથી તમામ બેઠકો $તવા માટેનો રોડમપે ની ચંૂટણીમા ંરા6યમા ંફરીથી તમામ બેઠકો $તવા માટેનો રોડમપે 
ન9કી કરવામા ંઆવશ ેન9કી કરવામા ંઆવશ ેન9કી કરવામા ંઆવશ ેન9કી કરવામા ંઆવશ ે----    
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી    

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

�થાિનક �વરા6યની સં�થાઓના નવિનય9ુત પદાિધકારીઓને�થાિનક �વરા6યની સં�થાઓના નવિનય9ુત પદાિધકારીઓને�થાિનક �વરા6યની સં�થાઓના નવિનય9ુત પદાિધકારીઓને�થાિનક �વરા6યની સં�થાઓના નવિનય9ુત પદાિધકારીઓને    અિભનંદનઅિભનંદનઅિભનંદનઅિભનંદન, , , , નવા ઉમગં અને નવા ઉ=સાહ સાથ ેનવા ઉમગં અને નવા ઉ=સાહ સાથ ેનવા ઉમગં અને નવા ઉ=સાહ સાથ ેનવા ઉમગં અને નવા ઉ=સાહ સાથ ે
િવકાસની અિવરત યા>ાને આગળ વધારવાના @ઢ સંકBપ સાથ ેC-સેવામા ંકાયDરત રહો તવેી શભેુEછાિવકાસની અિવરત યા>ાને આગળ વધારવાના @ઢ સંકBપ સાથ ેC-સેવામા ંકાયDરત રહો તવેી શભેુEછાિવકાસની અિવરત યા>ાને આગળ વધારવાના @ઢ સંકBપ સાથ ેC-સેવામા ંકાયDરત રહો તવેી શભેુEછાિવકાસની અિવરત યા>ાને આગળ વધારવાના @ઢ સંકBપ સાથ ેC-સેવામા ંકાયDરત રહો તવેી શભેુEછા....    

----    
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

મGુયમ>ંી
ી િવજયભાઇ Hપાણી તથા નાયબ મGુયમ>ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલના નતે=ૃવમGુયમ>ંી
ી િવજયભાઇ Hપાણી તથા નાયબ મGુયમ>ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલના નતે=ૃવમGુયમ>ંી
ી િવજયભાઇ Hપાણી તથા નાયબ મGુયમ>ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલના નતે=ૃવમGુયમ>ંી
ી િવજયભાઇ Hપાણી તથા નાયબ મGુયમ>ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલના નતે=ૃવમા ંગજુરાત સરકાર લોક મા ંગજુરાત સરકાર લોક મા ંગજુરાત સરકાર લોક મા ંગજુરાત સરકાર લોક 
કBયાણકારી નીિતઓ અને JKાચારિવિહન C-િભમખુ શાસન Lવારા ગજુરાતના િવકાસને નવી Mચાઇએ લઇ કBયાણકારી નીિતઓ અને JKાચારિવિહન C-િભમખુ શાસન Lવારા ગજુરાતના િવકાસને નવી Mચાઇએ લઇ કBયાણકારી નીિતઓ અને JKાચારિવિહન C-િભમખુ શાસન Lવારા ગજુરાતના િવકાસને નવી Mચાઇએ લઇ કBયાણકારી નીિતઓ અને JKાચારિવિહન C-િભમખુ શાસન Lવારા ગજુરાતના િવકાસને નવી Mચાઇએ લઇ 

જવા અથાગ પNર
મ કરી રOા છે જવા અથાગ પNર
મ કરી રOા છે જવા અથાગ પNર
મ કરી રOા છે જવા અથાગ પNર
મ કરી રOા છે ----    
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ભાજપા સરકારની લોકિCયતા જોઇને ડઘાઇ ગયલેી કPQસે પોતાના મળતીયાઓ Lવાભાજપા સરકારની લોકિCયતા જોઇને ડઘાઇ ગયલેી કPQસે પોતાના મળતીયાઓ Lવાભાજપા સરકારની લોકિCયતા જોઇને ડઘાઇ ગયલેી કPQસે પોતાના મળતીયાઓ Lવાભાજપા સરકારની લોકિCયતા જોઇને ડઘાઇ ગયલેી કPQસે પોતાના મળતીયાઓ Lવારા આવા બેબુિનયાદ રા આવા બેબુિનયાદ રા આવા બેબુિનયાદ રા આવા બેબુિનયાદ 
િનવેદનો કરી રહી છે િનવેદનો કરી રહી છે િનવેદનો કરી રહી છે િનવેદનો કરી રહી છે ----    
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી    

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

િવધાનસભાિવધાનસભાિવધાનસભાિવધાનસભા----૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ની ચંૂટણીમા ંસતત છSઠી વખત હારલેી કPQસેને હવે પોતાની તાકાત પર ભરોસો નથી રOો ની ચંૂટણીમા ંસતત છSઠી વખત હારલેી કPQસેને હવે પોતાની તાકાત પર ભરોસો નથી રOો ની ચંૂટણીમા ંસતત છSઠી વખત હારલેી કPQસેને હવે પોતાની તાકાત પર ભરોસો નથી રOો ની ચંૂટણીમા ંસતત છSઠી વખત હારલેી કPQસેને હવે પોતાની તાકાત પર ભરોસો નથી રOો 
તથેી બહારના લોકોને પોતાના Cવ9તા બનાવી તનેી પાસે આવા પાયાિવહોણા િનવેદનો કરાવીતથેી બહારના લોકોને પોતાના Cવ9તા બનાવી તનેી પાસે આવા પાયાિવહોણા િનવેદનો કરાવીતથેી બહારના લોકોને પોતાના Cવ9તા બનાવી તનેી પાસે આવા પાયાિવહોણા િનવેદનો કરાવીતથેી બહારના લોકોને પોતાના Cવ9તા બનાવી તનેી પાસે આવા પાયાિવહોણા િનવેદનો કરાવી    રOા છેરOા છેરOા છેરOા છે    

----    
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

તટુી ગયલેી અને ભાગંી ગયલેી કPQસે તમેજ તનેા મળતીયાઓ પોતાનંુ અિ�ત=વ ટકાવી રાખવા અને મીNડયામા ંતટુી ગયલેી અને ભાગંી ગયલેી કPQસે તમેજ તનેા મળતીયાઓ પોતાનંુ અિ�ત=વ ટકાવી રાખવા અને મીNડયામા ંતટુી ગયલેી અને ભાગંી ગયલેી કPQસે તમેજ તનેા મળતીયાઓ પોતાનંુ અિ�ત=વ ટકાવી રાખવા અને મીNડયામા ંતટુી ગયલેી અને ભાગંી ગયલેી કPQસે તમેજ તનેા મળતીયાઓ પોતાનંુ અિ�ત=વ ટકાવી રાખવા અને મીNડયામા ં
રહવેા માટે આ Cકારના તરકટ રચી રOા છે રહવેા માટે આ Cકારના તરકટ રચી રOા છે રહવેા માટે આ Cકારના તરકટ રચી રOા છે રહવેા માટે આ Cકારના તરકટ રચી રOા છે ----    
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી
ી $તભુાઇ વાઘાણી    

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ભાજપાના �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ �દેશ કાયા$લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલે+,ોિનક મી.ડયા 

સાથેની વાતચીતમાં જણા3યુ હતુ કે, આગામી ૨૪ અને ૨૫ જુનના રોજ એસ.�.વી.પી. અમદાવાદ ખાતે 
રા:ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ, રા:ીય મહામં;ી�ી અન ે ગુજરાતના �ભારી�ી ભુપે<=� યાદવ, 
મુ>યમં;ી�ી િવજયભાઇ ?પાણી તથા નાયબ મુ>યમં;ી�ી નીિતનભાઇ પટેલની ઉપિBથિતમાં ભાજપાની 
Cચતન બઠેક યોEશે. ભાજપાની પરંપરા �માણે સમયે સમયે આ �કારની Cચતન બઠેકો યોEતી હોય છે. આ 
બેઠકમાં સંગઠન અને સરકારની �Eલ�ી કામગીરી,  સંગઠનલ�ી ચચા$ઓ-યોજનાઓ તેમજ આગામી લોકસભા  

//૨// 



 

//૨// 
૨૦૧૯ની ચૂટંણીમા ં રાKયમાં ફરીથી તમામ બઠેકો �તવા માટેનો રોડમેપ ન+કી કરવામાં આવશે. તેમજ  
આગામી તારીખ ૧૭ અને ૧૮ જુનના રોજ �દેશ કાયા$લય �ી કમલમ્ ખાતે ભાજપા પાલા$મે<,ી બોડ$ અન ે
લોકસભા ચૂંટણી સિમિત બેઠક યોEશે. 

�ી વાઘાણીએ અમદાવાદ, ભાવનગર અન ે સુરત મહાનગરપાિલકા તથા નગરપાિલકાઓ, �Nલા 
પંચાયત અન ેતાલુકા પંચાયતના નવિનયુ+ત પદાિધકારીઓને અિભનંદન આપતા જણા3યુ હતુ કે, આપ સૌ નવા 
ઉમંગ અને નવા ઉQસાહ સાથે િવકાસની અિવરત યા;ાને આગળ વધારવાના =ઢ સંકNપ સાથે �Eસવેામાં કાય$રત 
રહો તેવી શુભેTછા. પદાિધકારીની િનયુિ+ત એ 3યવBથાનો એક ભાગ છે. કોઇના નામ ચચા$મા ંહોય તેમાં કોઇની 
િનયુિ+ત થઇ હોય કોઇની િનયુિ+ત ન થઇ હોય તો તેનો મતલબ એ નથી ક,ે જેની િનયુિ+ત નથી થઇ તેઓ સ�મ 
નથી. ભાજપાના બધા કાય$કરો જવાબદારી સુપેરે િનભાવવા માટ ે સ�મ છે પરંતુ 3યવBથાના ભાગ?પ ે
િનયુિ+તઓ થતી હોય છે. હંુ પોતે પણ આજ �કારે 3યવBથાનો એક ભાગ છંુ. મારા કરતા પણ વધુ કુશળ અન ે
તાકાતવાળા કાય$કરો-નેતાઓ પાટUમા ં છે જ. પરંતુ સમયે સમયે 3યવBથાના ભાગ?પ ેજવાબદારીઓ સVપાતી 
હોય છે. 

મુ>યમં;ી�ી િવજયભાઇ ?પાણીના રા�નામા િવશે ફેલાયેલી અફવા બાબતે તીW �િત.Xયા આપતા    
�ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા3યુ હતુ કે, આ તYન વાિહયાત અને ખોટી વાત છે. િવધાનસભા-૨૦૧૭ની 
ચૂંટણીમાં સતત છZઠી વખત હારેલી કV[ેસન ેહવ ેપોતાની તાકાત પર ભરોસો નથી ર\ો તેથી બહારના લોકોન ે
પોતાના �વ+તા બનાવી તેની પાસ ેઆવા પાયાિવહોણા િનવેદનો કરાવી ર\ા છે. તુટી ગયેલી અન ેભાંગી ગયેલી 
કV[ેસ તેમજ તેના મળતીયાઓ પોતાનુ ંઅિBતQવ ટકાવી રાખવા અને મી.ડયામાં રહેવા માટ ેઆ �કારના તરકટ 
રચી ર\ા છે. મુ>યમં;ી�ી િવજયભાઇ ?પાણી તથા નાયબ મુ>યમં;ી�ી નીિતનભાઇ પટલેને ગુજરાતની 
જનતાએ પાંચ વષ$નો જનાદેશ આ^યો છે. તેમના નેતૃQવમાં ગુજરાતની ભાજપા સરકાર લોક કNયાણકારી 
નીિતઓ અન ે`aાચારિવિહન �Eિભમુખ શાસન bવારા ગુજરાતના િવકાસન ેનવી cચાઇએ લઇ જવા અથાગ 
પ.ર�મ કરી ર\ા છે. Qયારે ગુજરાતની ભાજપા સરકારની લોકિ�યતા જોઇને ડઘાઇ ગયેલી કV[ેસ પોતાના 
મળતીયાઓ bવારા આવા બબેુિનયાદ િનવેદનો કરી રહી છે. જેને સંિવધાન કે બંધારણીય 3યવBથાની પણ 
સમજણ નથી તેવા લોકો અફવાઓ ફલેાવી ર\ા છે. ગુજરાતની શાણી અન ેસમજુ જનતા કV[ેસના આવા કોઇ 
તરકટોમાં +યારેય ભરમાયી નથી. ગુજરાતની જનતાનો ભરોસો ભારતીય જનતા પાટU સાથે છે. �ધાનમં;ી�ી 
નરે<=ભાઇ મોદીના ‘‘નયા ભારત’’ના સંકNપને િસ�ધ કરવા અને ભારતની િવકાસયા;ાન ેવધુ આગળ ધપાવવા 
માટે આગામી ૨૦૧૯ લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ ગુજરાતમાં ફરીથી ૨૬ બેઠકો સાથ ેભાજપાનો ભ3ય િવજય 
થશે.  

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


