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

ગજુરાત ભાજપા સરકારની ખેડતૂોના િહતમા ંગજુરાત ભાજપા સરકારની ખેડતૂોના િહતમા ંગજુરાત ભાજપા સરકારની ખેડતૂોના િહતમા ંગજુરાત ભાજપા સરકારની ખેડતૂોના િહતમા ં‘‘‘‘‘‘‘‘સૂસૂસૂસૂય�શિ�ત �કસાન યોજનાય�શિ�ત �કસાન યોજનાય�શિ�ત �કસાન યોજનાય�શિ�ત �કસાન યોજના’’’’’’’’    SKYSKYSKYSKY    ને આવકારતાને આવકારતાને આવકારતાને આવકારતા        
    દશે અ#ય$%ી &તભુાઇ વાઘાણીદશે અ#ય$%ી &તભુાઇ વાઘાણીદશે અ#ય$%ી &તભુાઇ વાઘાણીદશે અ#ય$%ી &તભુાઇ વાઘાણી    

----------------------------------------------------------------------------------------    
વડા ધાન%ી નર+ે,ભાઇ મોદીના વષ�વડા ધાન%ી નર+ે,ભાઇ મોદીના વષ�વડા ધાન%ી નર+ે,ભાઇ મોદીના વષ�વડા ધાન%ી નર+ે,ભાઇ મોદીના વષ�    ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ સુધી ખેડતૂોની આવક બમણી કરવાના સંકસુધી ખેડતૂોની આવક બમણી કરવાના સંકસુધી ખેડતૂોની આવક બમણી કરવાના સંકસુધી ખેડતૂોની આવક બમણી કરવાના સંક1પમા ંગજુરાત 1પમા ંગજુરાત 1પમા ંગજુરાત 1પમા ંગજુરાત 

સરકારનંુ આગવંુ કદમસરકારનંુ આગવંુ કદમસરકારનંુ આગવંુ કદમસરકારનંુ આગવંુ કદમ    
----------------------------------------------------------------------------------------    

નમ�દા યોજના િવશેનમ�દા યોજના િવશેનમ�દા યોજના િવશેનમ�દા યોજના િવશે    નકારા2મનકારા2મનકારા2મનકારા2મકકકક    વાતો કરતી ક34સે એવુવાતો કરતી ક34સે એવુવાતો કરતી ક34સે એવુવાતો કરતી ક34સે એવુ    કહતેી હતી ક ેકહતેી હતી ક ેકહતેી હતી ક ેકહતેી હતી ક ેપાઇપપાઇપપાઇપપાઇપના ભંૂગડામા ંહવા આવશ ેપરતં ુના ભંૂગડામા ંહવા આવશ ેપરતં ુના ભંૂગડામા ંહવા આવશ ેપરતં ુના ભંૂગડામા ંહવા આવશ ેપરતં ુ
આજે માર ેક34ેઆજે માર ેક34ેઆજે માર ેક34ેઆજે માર ેક34ેસનેસનેસનેસને    કહવંુે છે કેકહવંુે છે કેકહવંુે છે કેકહવંુે છે કે, , , , એ જ પાઇપલાઇન થકી એ જ પાઇપલાઇન થકી એ જ પાઇપલાઇન થકી એ જ પાઇપલાઇન થકી ૧૦૧૦૧૦૧૦,,,,૦૦૦ ૦૦૦ ૦૦૦ ૦૦૦ થી વધુ ગામોમા ંઅમ ેપાણી પહોચા<ય ુછેથી વધુ ગામોમા ંઅમ ેપાણી પહોચા<ય ુછેથી વધુ ગામોમા ંઅમ ેપાણી પહોચા<ય ુછેથી વધુ ગામોમા ંઅમ ેપાણી પહોચા<ય ુછે    

    ––––    %ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ગજુરાતમા ં=યોિત4ામ યોજના થકી ગજુરાતમા ં=યોિત4ામ યોજના થકી ગજુરાતમા ં=યોિત4ામ યોજના થકી ગજુરાતમા ં=યોિત4ામ યોજના થકી આપણ ેઅિવરત પણ ેિવઆપણ ેઅિવરત પણ ેિવઆપણ ેઅિવરત પણ ેિવઆપણ ેઅિવરત પણ ેિવજજજજ વાહ આપવામા ંસફળ ર@ા છીએ વાહ આપવામા ંસફળ ર@ા છીએ વાહ આપવામા ંસફળ ર@ા છીએ વાહ આપવામા ંસફળ ર@ા છીએ        
––––    %ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

આજે દશેના િવિવધ રા=યો અને ક34સે શાિસત રા=યોના નેતાઓ ગજુરાતમા ંઆજે દશેના િવિવધ રા=યો અને ક34સે શાિસત રા=યોના નેતાઓ ગજુરાતમા ંઆજે દશેના િવિવધ રા=યો અને ક34સે શાિસત રા=યોના નેતાઓ ગજુરાતમા ંઆજે દશેના િવિવધ રા=યો અને ક34સે શાિસત રા=યોના નેતાઓ ગજુરાતમા ં૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ કલાક િવજળીના મોડલેને કલાક િવજળીના મોડલેને કલાક િવજળીના મોડલેને કલાક િવજળીના મોડલેને 
અનુસર ેછેઅનુસર ેછેઅનુસર ેછેઅનુસર ેછે. . . . =યોિત4ામ =યોિત4ામ =યોિત4ામ =યોિત4ામ યોજનાયોજનાયોજનાયોજનાને અનુને અનુને અનુને અનુસર ેછેસર ેછેસર ેછેસર ેછે    ––––    %ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી    

----------------------------------------------------------------------------------------    
ક34સે એવા ક34સે એવા ક34સે એવા ક34સે એવા આ$ેપ કરતી હતી કેઆ$ેપ કરતી હતી કેઆ$ેપ કરતી હતી કેઆ$ેપ કરતી હતી કે, , , , સાસાસાસાબરમતી નદીમા ંપાણી પહોચાડવંુ અશ�ય છેબરમતી નદીમા ંપાણી પહોચાડવંુ અશ�ય છેબરમતી નદીમા ંપાણી પહોચાડવંુ અશ�ય છેબરમતી નદીમા ંપાણી પહોચાડવંુ અશ�ય છે,,,,    સાબરમતી નદી પર રીવરD+ટ સાબરમતી નદી પર રીવરD+ટ સાબરમતી નદી પર રીવરD+ટ સાબરમતી નદી પર રીવરD+ટ 
બનાવવો અશ�ય છેબનાવવો અશ�ય છેબનાવવો અશ�ય છેબનાવવો અશ�ય છે. . . . પરતં ુવડા પરતં ુવડા પરતં ુવડા પરતં ુવડા ધાન%ી નર+ે,ભાધાન%ી નર+ે,ભાધાન%ી નર+ે,ભાધાન%ી નર+ે,ભાઇ મોદીની �દઘ� ઇ મોદીની �દઘ� ઇ મોદીની �દઘ� ઇ મોદીની �દઘ� ,િF,િF,િF,િF, , , , રાજકીય ઇGછાશિ�ત અનેરાજકીય ઇGછાશિ�ત અનેરાજકીય ઇGછાશિ�ત અનેરાજકીય ઇGછાશિ�ત અને     Hલ$ી  Hલ$ી  Hલ$ી  Hલ$ી 

અિભગમને કારણ ેઆજે એ શ�ય બ+ય ુછે અને અિભગમને કારણ ેઆજે એ શ�ય બ+ય ુછે અને અિભગમને કારણ ેઆજે એ શ�ય બ+ય ુછે અને અિભગમને કારણ ેઆજે એ શ�ય બ+ય ુછે અને સાબરમતી નસાબરમતી નસાબરમતી નસાબરમતી નદીમા ંનમ�દાના નીર વહતેા થયા છેદીમા ંનમ�દાના નીર વહતેા થયા છેદીમા ંનમ�દાના નીર વહતેા થયા છેદીમા ંનમ�દાના નીર વહતેા થયા છે        
––––    %ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

સૌની યોજના વખત ેપણ આ જ ક34સે એલફેલ િનવેદનો કરતી હતી અને આજે સમ4 સૌરાJ સૌની યોજના વખત ેપણ આ જ ક34સે એલફેલ િનવેદનો કરતી હતી અને આજે સમ4 સૌરાJ સૌની યોજના વખત ેપણ આ જ ક34સે એલફેલ િનવેદનો કરતી હતી અને આજે સમ4 સૌરાJ સૌની યોજના વખત ેપણ આ જ ક34સે એલફેલ િનવેદનો કરતી હતી અને આજે સમ4 સૌરાJ સૌની યોજના સૌની યોજના સૌની યોજના સૌની યોજના 
થકી પાણીદાર બ+ય ુછેથકી પાણીદાર બ+ય ુછેથકી પાણીદાર બ+ય ુછેથકી પાણીદાર બ+ય ુછે, , , , ખેડતૂો સમિૃ#ધના પથં ેઆગળ વ#યા છેખેડતૂો સમિૃ#ધના પથં ેઆગળ વ#યા છેખેડતૂો સમિૃ#ધના પથં ેઆગળ વ#યા છેખેડતૂો સમિૃ#ધના પથં ેઆગળ વ#યા છે    ––––    %ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી%ી &તભુાઇ વાઘાણી    

----------------------------------------------------------------------------------------    
આજરોજ ગુજરાત રા�ય ભાજપા સરકારના યશ�વી મુ યમં"ી#ી િવજયભાઇ &પાણીએ ખેડૂતોના 

િહતમાં ‘‘સૂય.શિ/ત 0કસાન યોજના’’ SKY ની 2હેરાત કરી હતી. ખેડૂતોની આવકને વષ. ૨૦૨૨ સુધી બમણી 
કરવાના વડા�ધાન#ી નરે67ભાઇ મોદીના સંક9પમાં ગુજરાત સરકારના આગવા કદમને �દેશ અ;ય<#ી 
=તુભાઇ વાઘાણીએ ખેડૂતલ<ી  2હેરાત બદલ મુ યમં"ી#ી િવજયભાઇ &પાણી અને નાયબ મુ યમં"ી#ી 
નીિતનભાઇ પટેલન ેખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠAયા હતા.  

//૨// 



 

//૨// 
#ી વાઘાણીએ વધુમા ંજણાAયુ હતુ કે, વડા�ધાન#ી નરે67ભાઇ મોદીના નેતૃEવવાળી કે67 સરકાર અન ે

મુ યમં"ી#ી િવજયભાઇ &પાણીના નેતૃEવવાળી રા�ય સરકાર ખેડૂતોના દરેક �Gન ેખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. 
ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના િનધા.ર સામે આ એક આગવું કદમ છે. ગુજરાતમાં �યોિતIામ યોજના થકી 
આપણે અિવરત પણે િવજ�વાહ આપવામા ંસફળ રLા છીએ. ગુજરાતનો ખેડૂત સમૃ;ધ બ6યો છે. ટપક Mસચાઇ 
પ;ધિત, વૈPાિનક ઢબ ેખતેી, સોઇલ હે9થ કાડ. યોજના, ખેતીમાં 6યુનતમ અિભગમના કારણે રા�યમાં ખેડૂત 
સમૃ;ધ બ6યો છે. શાકભા=, ફળફળા0દ, રોકડીયા પાકો અને રિવ ફસલમાં ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થયો છે. 
સતત બે દાયકાથી ગુજરાતમાં કૃિષ િવકાસ દર બે આંકડામાં રLો છે. કૃિષ મેળા થકી ખડૂેતો ખેતી કરવાની 
પ;ધિત, ખાતર વાપરવાની રીતો, બીયારણ અંગે માિહતી આપી છે.  

કRIેસના આ<ેપોનો સણસણતો જવાબ આપતા #ી વાઘાણીએ જણાAયુ હતુ કે, નમ.દા યોજના િવશે 
નકારાEમક વાતો કરતી કRIેસ એવ ુકહેતી હતી કે પાણીની પાઇપમા ંહવા જ આવશે પરંતુ આજે મારે કRIેસન ે
કહેવું છે કે, એ જ પાઇપલાઇન થકી ૧૦,૦૦૦ થી વધુ ગામોમાં અમે પાણી પહોચાSયુ છે. સુજલામ સુફલામ 
યોજના થકી અમે કTછ સધુી પાણી પહોચાSયુ છે. સૌની યોજનાના કારણે આજે ડેમો ભરાયા છે અને આગામી 
ચોમાસામાં વધુને વધુ ડેમો ભરાશે. કRIેસ એવા આ<ેપ કરતી હતી કે, સાબરમતી નદીમાં પાણી પહોચાડવુ ં
અશ/ય છે, સાબરમતી નદી પર રીવરV6ટ બનાવવો અશ/ય છે. પરંતુ વડા�ધાન#ી નરે67ભાઇ મોદીની 0દઘ. 7િW, 
રાજકીય ઇTછાશિ/ત અન ે�2લ<ી અિભગમને કારણે આજે એ શ/ય બ6યુ છે અન ેસાબરમતી નદીમા ંનમ.દાના 
નીર વહેતા થયા છે. વડા�ધાન#ી નરે67ભાઇ મોદી �યારે ગુજરાતના મુ યમં"ી હતા Eયારે ૨૪ કલાક 
વીજળીની વાત કરતા હતા. Eયારે કRIેસ કહેતી હતી કે, લોકોન ેસપના દેખાડવાનું બંધ કરો અન ે િવરોધ કરતી 
હતી. પરંતુ આજે દેશના િવિવધ રા�યો અન ે કRIેસ શાિસત રા�યોના નેતાઓ ગુજરાતમાં ૨૪ કલાક 
િવજળીના મોડેલન ેઅનુસરે છે. �યોિતIામ યોજનાને અનસુરે છે. આઝાદીના ૭૦ વષ\ પણ ૧૮,૦૦૦ થી વધ ુ
ગામડાઓમા ં િવજળી પહોચાડવાનુ ં કામ વડા�ધાન#ી નરે67ભાઇ મોદીએ કયુ. છે. તે કRIેસન ે ખબર હોવી 
જોઇએ. ગુજરાતની િવધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા કRIેસ જુ]ઠાણા ફલેાવતી હતી અન ેઅપ�ચાર કરતી હતી 
કે ભાજપાની સરકાર ગુજરાતમાં નહી બન ેપરંતુ ગુજરાતની શાણી-સમજુ અને િવકાસિ�ય �2એ છ]ઠી વખત 
ચૂંટીને ભાજપાને સેવા કરવાનો મોકો આ^યો છે. ભાજપાએ 0દવા�વ^નો નથી બતાAયા પરંતુ હકીકતોને જમીન 
પર ઉતારી છે તે રા�યની જનતા સૂપેરે 2ણે છે. 

#ી વાઘાણીએ કRIેસની િનયતને ખારા ટોપરાની સાથે સરખાવતાં જણાAયંુ હતુ કે, સૌની યોજના વખતે 
પણ આ જ કRIેસ એલફલે િનવેદનો કરતી હતી અને આજે સમI સૌરા` સૌની યોજના થકી પાણીદાર બ6યુ છે, 
ખેડૂતો સમૃિ;ધના પંથ ેઆગળ વ;યા છે. કRIેસનુ ં કામ જ ભાજપાની યોજનાઓને ભાડંવાનુ ં છે. ‘‘સુજલામ 
સુફલામ જળસંચય યોજના’’ ન ેસમI રા�યના લોકોએ તથા નેતાઓએ જનભાગીદારીથી વધાવી લીધી �યારે 
કRIેસના પોતાના િવ�તારમાં જઇને કો આ યોજનામાં જોડાવવું હતંુ પરંતુ મા"ને મા" મલીન રાજનીિત જ 
કRIેસના રગરગમાં સમાઇ ગઇ છે. તેમને જનતાના લોકક9યાણના કાયaમાં રસ રLો નથી. સbાની 
સાંઠમારીમાંથી જ કRIેસ cચી આવતી નથી.  

 
                    (ડૉ. હષ.દ પટલે) 

�દેશ ક6વીનર - મી0ડયા િવભાગ  
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ડૉડૉડૉડૉ. . . . �યામા 	સાદ મુખ�ના બલીદાનન ે�યારેય નહી ભુલી શકાય �યામા 	સાદ મુખ�ના બલીદાનન ે�યારેય નહી ભુલી શકાય �યામા 	સાદ મુખ�ના બલીદાનન ે�યારેય નહી ભુલી શકાય �યામા 	સાદ મુખ�ના બલીદાનન ે�યારેય નહી ભુલી શકાય 

રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસે

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૬ ૨૬ ૨૬ ૨૬ જૂનના રોજ રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ-થિતમાં િમસા બધંઓૂનુ ંસ2માનજૂનના રોજ રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ-થિતમાં િમસા બધંઓૂનુ ંસ2માનજૂનના રોજ રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ-થિતમાં િમસા બધંઓૂનુ ંસ2માનજૂનના રોજ રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ-થિતમાં િમસા બધંઓૂનુ ંસ2માન

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ જૂન વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની જૂન વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની જૂન વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની જૂન વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની 

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ––––    ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ જૂન બ ે"દવસીય ભાજજૂન બ ે"દવસીય ભાજજૂન બ ે"દવસીય ભાજજૂન બ ે"દવસીય ભાજ

ભાજપાનુ ં	દેશ  નતે7ૃવ વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની ભાજપાનુ ં	દેશ  નતે7ૃવ વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની ભાજપાનુ ં	દેશ  નતે7ૃવ વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની ભાજપાનુ ં	દેશ  નતે7ૃવ વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની 

સૌના આદશ� એવા ડૉ. �યામા�સાદ મુખ�ની પુણયિતિથએ �દેશ અ"ય#$ી 
$"ધાંજિલ અપ�ણ કરતા જણા+યુ હતુ કે, ડૉ
મોદીના નેતૃ.વમાં $ી મુખ�ના િવચારો સાકાર થશે
યો0યો હતો અને પુ1પાંજિલ અપ�ણ કરવામાં આવી હતી

$ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા+યુ હતુ કે
મોદીની ‘‘મન કી બાત’’નંુ શિ4તકે56 સઃ સમુહમાં $વણ થશે
8ચતન િશિબરનો �ારંભ આવતીકાલે સવારે 
વડા�ધાન$ી નરે56ભાઇ મોદીની મન કી બાતનંુ $વણ 8ચતન િશિબરના શુભારંભ �સંગે કરશે
િવશેષ=પે ૨૫મી તારીખે 8ચતન િશિબરમાં ઉપિ@થત રહી સૌ કાય�કતા�ઓને માગ�દશ�ન આપશે
�ભારી$ી ભૂપે56C યાદવ તેમજ રાDીય સહસંગઠન મહામંFી$ી વી
ઉપિ@થત રહેશે. મા5ય મુGયમંFી$ી િવજયભાઇ =પાણી
શીષ�@થ નેતૃ.વ  બે Hદવસ ચાલનાર 8ચતન િશિબરમાં ઉપિ@થત રહેશે

$ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા+યું હતુ કે
અને ગુજરાતમાં જન0ગૃિત ફેલાવવાના ભાગ=પે તેમજ કJKેસે ગુ0રેલ િનદLષ લોકો પર અ.યાચારના �િતકા.મક=પે તારીખ 
અને ૨૬ જૂનના રોજ ઉજવણી કરાશ.ે 
જૂનના રોજ સાંજે ૪.૩૦ કલાકે Hદનેશ હોલ
અને તારીખ ૨૬મી જૂનના રોજ સવારે Hદવ
માન.  અ"ય#$ી અિમતભાઇ શાહ તારીખ 

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

�યામા 	સાદ મુખ�ના બલીદાનન ે�યારેય નહી ભુલી શકાય �યામા 	સાદ મુખ�ના બલીદાનન ે�યારેય નહી ભુલી શકાય �યામા 	સાદ મુખ�ના બલીદાનન ે�યારેય નહી ભુલી શકાય �યામા 	સાદ મુખ�ના બલીદાનન ે�યારેય નહી ભુલી શકાય ––––    �ી 8તભુાઇ વાઘાણી�ી 8તભુાઇ વાઘાણી�ી 8તભુાઇ વાઘાણી�ી 8તભુાઇ વાઘાણી
----------------------------------------------------------------------------------------    

રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસે
----------------------------------------------------------------------------------------    
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----------------------------------------------------------------------------------------    

જૂન વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની જૂન વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની જૂન વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની જૂન વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની ‘‘‘‘‘‘‘‘મન કી બાતમન કી બાતમન કી બાતમન કી બાત’’’’’’’’નું શિ�તકે24 સઃ �વણનું શિ�તકે24 સઃ �વણનું શિ�તકે24 સઃ �વણનું શિ�તકે24 સઃ �વણ
----------------------------------------------------------------------------------------    

જૂન બ ે"દવસીય ભાજજૂન બ ે"દવસીય ભાજજૂન બ ે"દવસીય ભાજજૂન બ ે"દવસીય ભાજપા પા પા પા ‘‘‘‘‘‘‘‘<ચતન િશિબર<ચતન િશિબર<ચતન િશિબર<ચતન િશિબર’’’’’’’’નું આવતી કાલ ેનું આવતી કાલ ેનું આવતી કાલ ેનું આવતી કાલ ે૧૦૧૦૧૦૧૦
----------------------------------------------------------------------------------------    

ભાજપાનુ ં	દેશ  નતે7ૃવ વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની ભાજપાનુ ં	દેશ  નતે7ૃવ વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની ભાજપાનુ ં	દેશ  નતે7ૃવ વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની ભાજપાનુ ં	દેશ  નતે7ૃવ વડા	ધાન�ી નરે24ભાઇ મોદીની ‘‘‘‘‘‘‘‘મન કી બાતમન કી બાતમન કી બાતમન કી બાત’’ ’’ ’’ ’’ 
----------------------------------------------------------------------------------------    

�યામા�સાદ મુખ�ની પુણયિતિથએ �દેશ અ"ય#$ી Cતુભાઇ વાઘાણીએ @મરણાંજિલ 
ડૉ. �યામા�સાદ મુખ�નંુ બલીદાન એ 4યારેય ભુલી શકશે નહી

મોદીના નેતૃ.વમાં $ી મુખ�ના િવચારો સાકાર થશે. સમK રાPયમાં ડૉ. �યામા�સાદ મુખ�ના Cવનકવન િવ
યો0યો હતો અને પુ1પાંજિલ અપ�ણ કરવામાં આવી હતી.  

$ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા+યુ હતુ કે, આવતીકાલે ૨૪ જૂનના રોજ િવQવના સવ� િ@વકૃત નેતા વડા�ધાન$ી નરે56ભાઇ 
નંુ શિ4તકે56 સઃ સમુહમાં $વણ થશે. તારીખ ૨૪ અને ૨૫ જૂનના રોજ યો0નાર ગુજરાત �દેશ ભાજપા 

િબરનો �ારંભ આવતીકાલે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે એસ.C.વી.પી. ગુSકુળ, અમદાવાદ ખાતે થશે
વડા�ધાન$ી નરે56ભાઇ મોદીની મન કી બાતનંુ $વણ 8ચતન િશિબરના શુભારંભ �સંગે કરશે. રાDીય અ"ય#$ી

મી તારીખે 8ચતન િશિબરમાં ઉપિ@થત રહી સૌ કાય�કતા�ઓને માગ�દશ�ન આપશે
�ભારી$ી ભૂપે56C યાદવ તેમજ રાDીય સહસંગઠન મહામંFી$ી વી. સતીષC તારીખ ૨૪ જૂનથી 8ચતન િશિબરમાં િવશેષ=પ ે

મા5ય મુGયમંFી$ી િવજયભાઇ =પાણી, નાયબ મુGયમંFી$ી નીિતનભાઇ પટેલ
Hદવસ ચાલનાર 8ચતન િશિબરમાં ઉપિ@થત રહેશે. 

$ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા+યું હતુ કે, લોકશાહીના કટોકટીના કાળાHદવસ અને લોકશાહી બ
અને ગુજરાતમાં જન0ગૃિત ફેલાવવાના ભાગ=પે તેમજ કJKેસે ગુ0રેલ િનદLષ લોકો પર અ.યાચારના �િતકા.મક=પે તારીખ 

. રાDીય અ"ય#$ી અિમતભાઇ શાહના બે Hદવસીય ગુજરાતના �વાસ અંતગ�ત 
કલાકે Hદનેશ હોલ, અમદાવાદ ખાતે િમસાબંધૂઓનો સંપક�-સ5માનના િવશેષ કાય�Uમમાં ઉપિ@થત રહેશ ે

મી જૂનના રોજ સવારે Hદવ, દમણ, દાદરા-નગરહવેલી, સેલવાસ લોકસભાની બેઠકોના કાય�કતા�ઓની બેઠક થશે
અ"ય#$ી અિમતભાઇ શાહ તારીખ ૨૪ જૂનના રોજ રાFે ૧૧.૦૦ કલાકે અમદાવાદ ખાતે પહોચશે

                     
                        (ડૉ. હષ�દ પટેલ

�દેશ ક5વીનર - મીHડયા િવભાગ

         તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૮ 

�ી 8તભુાઇ વાઘાણી�ી 8તભુાઇ વાઘાણી�ી 8તભુાઇ વાઘાણી�ી 8તભુાઇ વાઘાણી    

રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસેરા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ બ ે"દવસીય ગજુરાતના 	વાસે    

જૂનના રોજ રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ-થિતમાં િમસા બધંઓૂનુ ંસ2માનજૂનના રોજ રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ-થિતમાં િમસા બધંઓૂનુ ંસ2માનજૂનના રોજ રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ-થિતમાં િમસા બધંઓૂનુ ંસ2માનજૂનના રોજ રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની િવશષે ઉપિ-થિતમાં િમસા બધંઓૂનુ ંસ2માન    

નું શિ�તકે24 સઃ �વણનું શિ�તકે24 સઃ �વણનું શિ�તકે24 સઃ �વણનું શિ�તકે24 સઃ �વણ    

૧૦૧૦૧૦૧૦....૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ કલાકે 	ારંભકલાકે 	ારંભકલાકે 	ારંભકલાકે 	ારંભ    

’’ ’’ ’’ ’’ નું �વણ કરશેનું �વણ કરશેનું �વણ કરશેનું �વણ કરશે    

Cતુભાઇ વાઘાણીએ @મરણાંજિલ – 
�યામા�સાદ મુખ�નંુ બલીદાન એ 4યારેય ભુલી શકશે નહી. વડા�ધાન$ી નરે56ભાઇ 

�યામા�સાદ મુખ�ના Cવનકવન િવશે ચચા�-સંવાદ 
જૂનના રોજ િવQવના સવ� િ@વકૃત નેતા વડા�ધાન$ી નરે56ભાઇ 

રોજ યો0નાર ગુજરાત �દેશ ભાજપા 
અમદાવાદ ખાતે થશે. ગુજરાત �દેશનંુ  નેતૃ.વ 

રાDીય અ"ય#$ી અિમતભાઇ શાહ 
મી તારીખે 8ચતન િશિબરમાં ઉપિ@થત રહી સૌ કાય�કતા�ઓને માગ�દશ�ન આપશે. રાDીય મહામંFી અને �દેશ 

જૂનથી 8ચતન િશિબરમાં િવશેષ=પ ે
નાયબ મુGયમંFી$ી નીિતનભાઇ પટેલ, કેિ56ય મંFી$ીઓ અને �દેશનંુ 

લોકશાહીના કટોકટીના કાળાHદવસ અને લોકશાહી બચાવો Hદવસની ઉજવણી દેશ 
અને ગુજરાતમાં જન0ગૃિત ફેલાવવાના ભાગ=પે તેમજ કJKેસે ગુ0રેલ િનદLષ લોકો પર અ.યાચારના �િતકા.મક=પે તારીખ ૨૫ 

રાDીય અ"ય#$ી અિમતભાઇ શાહના બે Hદવસીય ગુજરાતના �વાસ અંતગ�ત ૨૬મી 
સ5માનના િવશેષ કાય�Uમમાં ઉપિ@થત રહેશ ે

સેલવાસ લોકસભાની બેઠકોના કાય�કતા�ઓની બેઠક થશે. 
કલાકે અમદાવાદ ખાતે પહોચશે. 

હષ�દ પટેલ) 
મીHડયા િવભાગ 


