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

રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઈ શાહની િવશષે ઉપિ�થિતમા ંબે �દવસીય �ચતન િશિબરનંુ સમાપનરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઈ શાહની િવશષે ઉપિ�થિતમા ંબે �દવસીય �ચતન િશિબરનંુ સમાપનરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઈ શાહની િવશષે ઉપિ�થિતમા ંબે �દવસીય �ચતન િશિબરનંુ સમાપનરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઈ શાહની િવશષે ઉપિ�થિતમા ંબે �દવસીય �ચતન િશિબરનંુ સમાપન    

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

આગામી આગામી આગામી આગામી ૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ની લોકસભાની ચંૂટણી એ દશેના સવ/ભૌમ1વની ચંૂટણી છે ની લોકસભાની ચંૂટણી એ દશેના સવ/ભૌમ1વની ચંૂટણી છે ની લોકસભાની ચંૂટણી એ દશેના સવ/ભૌમ1વની ચંૂટણી છે ની લોકસભાની ચંૂટણી એ દશેના સવ/ભૌમ1વની ચંૂટણી છે ----    
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

રા�ીયતા એ ભાજપાની 6ાથિમકતા છે રા�ીયતા એ ભાજપાની 6ાથિમકતા છે રા�ીયતા એ ભાજપાની 6ાથિમકતા છે રા�ીયતા એ ભાજપાની 6ાથિમકતા છે ----    
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

આસપાસના દશેો ક ેિવ7વના દશેોને પહ8ચી વળવા ફરી એક વખત વડા6ધાન
ી નર>ે?ભાઈ મોદીનંુ નેત1ૃવ આવAયક છે આસપાસના દશેો ક ેિવ7વના દશેોને પહ8ચી વળવા ફરી એક વખત વડા6ધાન
ી નર>ે?ભાઈ મોદીનંુ નેત1ૃવ આવAયક છે આસપાસના દશેો ક ેિવ7વના દશેોને પહ8ચી વળવા ફરી એક વખત વડા6ધાન
ી નર>ે?ભાઈ મોદીનંુ નેત1ૃવ આવAયક છે આસપાસના દશેો ક ેિવ7વના દશેોને પહ8ચી વળવા ફરી એક વખત વડા6ધાન
ી નર>ે?ભાઈ મોદીનંુ નેત1ૃવ આવAયક છે 
----    
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ક8Bસે પોિષત િવરોધી ત1વો સામિુહક રીત ેક8Bસે પોિષત િવરોધી ત1વો સામિુહક રીત ેક8Bસે પોિષત િવરોધી ત1વો સામિુહક રીત ેક8Bસે પોિષત િવરોધી ત1વો સામિુહક રીત ેCાિતCાિતCાિતCાિત----Dિત વEચે વેરDિત વEચે વેરDિત વEચે વેરDિત વEચે વેર----ઝેર ફેલાવી Cાિતઓને છેતરવા િનકHયા છેઝેર ફેલાવી Cાિતઓને છેતરવા િનકHયા છેઝેર ફેલાવી Cાિતઓને છેતરવા િનકHયા છેઝેર ફેલાવી Cાિતઓને છેતરવા િનકHયા છે. . . . સામા3ક સામા3ક સામા3ક સામા3ક 
સમરસતાનો માહોલ રાJયમા ંન બગડ ેતનેી કાળ3 ભાજપા રાખી રહી છે સમરસતાનો માહોલ રાJયમા ંન બગડ ેતનેી કાળ3 ભાજપા રાખી રહી છે સમરસતાનો માહોલ રાJયમા ંન બગડ ેતનેી કાળ3 ભાજપા રાખી રહી છે સમરસતાનો માહોલ રાJયમા ંન બગડ ેતનેી કાળ3 ભાજપા રાખી રહી છે ----    
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી
ી 3તભુાઈ વાઘાણી    

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

�ચતન િશિબરમા ંક>ે? અને રાJય સરકારની િવિવધ લોક કKયાણકારી ગરીબલ	ી યોજનાઓ તળ�ચતન િશિબરમા ંક>ે? અને રાJય સરકારની િવિવધ લોક કKયાણકારી ગરીબલ	ી યોજનાઓ તળ�ચતન િશિબરમા ંક>ે? અને રાJય સરકારની િવિવધ લોક કKયાણકારી ગરીબલ	ી યોજનાઓ તળ�ચતન િશિબરમા ંક>ે? અને રાJય સરકારની િવિવધ લોક કKયાણકારી ગરીબલ	ી યોજનાઓ તળ----ધરતી સુધી િવિવધ ધરતી સુધી િવિવધ ધરતી સુધી િવિવધ ધરતી સુધી િવિવધ 
6કા6કા6કા6કારના કાય/Lમો થકી પહ8ચાડી શકાય ત ેઅગંનંુે આકલન અને સંકલન કરવામા ંઆMયુ ંહતુંરના કાય/Lમો થકી પહ8ચાડી શકાય ત ેઅગંનંુે આકલન અને સંકલન કરવામા ંઆMયુ ંહતુંરના કાય/Lમો થકી પહ8ચાડી શકાય ત ેઅગંનંુે આકલન અને સંકલન કરવામા ંઆMયુ ંહતુંરના કાય/Lમો થકી પહ8ચાડી શકાય ત ેઅગંનંુે આકલન અને સંકલન કરવામા ંઆMયુ ંહતું....    

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

    

�દેશ ભાજપા આયો�ત બ ે �દવસીય �ચતન િશિબરમાં રા#ીય અ%ય&'ી અિમતભાઈ શાહ �ચતન િશિબરના 
સમારોપ સ*મા ં ઉપિ,થત ર.ા હતા. �દેશ અ%ય&'ી �તુભાઈ વાઘાણી અને મુ2યમં*ી'ી િવજયભાઈ 3પાણીએ 
રા#ીય અ%ય&'ી અિમતભાઈ શાહનું પ5ુપગુ7છથી ,વાગત કયુ: હતંુ. રા#ીય અ%ય&'ી અિમતભાઈ શાહે ઉપિ,થત સૌ 
પદાિધકારી'ીઓન ેસગંઠનલ&ી િવશેષ માગAદશAન આBયંુ હતંુ.    

ભાજપા �દેશ અ%ય&'ી �તુભાઈ વાઘાણીએ બ ે �દવસીય �ચતન િશિબર અંગે માિહતી આપતા પ*કારોન ે
જણાCયંુ હતંુ કે,    આગામી લોકસભાની ચૂટંણીઓ તે કોઈ સામાFય ચૂંટણી નહG પરંતુ ભારતના સવAભૌમHવની ચૂંટણી છે. 
આસપાસના દુIમન દેશ હોય કે િવJવના �િત,પધK દેશોને પહLચી વળવા માટ ેફરી એક વખત વડા�ધાન'ી નરેFQભાઈ 
મોદીના નેતૃHવવાળી સરકારનું શાસન આવIયક બFયંુ છે. આ સવAભૌમHવની લડાઈમાં ભાજપા ચોSકસ �તશે.    

'ી વાઘાણીએ વધુમાં જણાCયંુ હતંુ કે,    દેશભરમાં ૨૫ જૂન એ લોકશાહીના કાળા �દવસ તરીકે મનાવવામા ંઆવે 
છે. ,વ. 'ીમતી ઈFદીરા ગાંધીએ પોતાની સTા બચાવવા ગેરબંધારણીય રીતે દેશમાં કટોકટી લાદી લોકશાહીની હHયા કરી 
હતી. કટોકટીના આ કારમા કાળ દરUયાન સTાની ભખૂ અને લાલસા માટે Fયાયતં*,    લોકતં* અને મી�ડયાને બાનમા ંલઈ 
લાખો િનદVષોને જેલમા ંપરૂવાનું કામ કયુ: હતંુ તે દેશની જનતા આજે પણ ભૂલી શકી નથી.        

..૨..    



 

..૨..    
'ી વાઘાણીએ વધુમા ંજણાCયંુ હતંુ કે,    ગુજરાત ભાજપાની �ચતન બેઠક બ ે �દવસથી એસ�વીપી અમદાવાદ 

ખાતે આ%યાિHમક વાતાવરણમાં યોWઈ રહી છે. કુદરતે આશીવાAદ આપતા સમX ગુજરાતમાં વરસાદી વાતાવરણનો 
માહોલ સWAયેલ છે. આગામી ૨૦૧૯ની ચૂંટણીના સંદભAમાં િવગતવાર ચચાA આ �ચતન બઠેકમાં હાથ ધરવામાં આવી 
છે. ભાજપા માટ ે �W કેFQ ,થાન ે છે. �Wિહતના કામો કરીને,    કાયAકતાAઓના અથાગ પ�ર'મ થકી અને જનતા-
જનાદAનના આશીવાAદ થકી પુનઃ ફરી એક વખત વડા�ધાન'ી નરેFQભાઈ મોદીના નેતૃHવમા ંપૂણA બહુમત સાથ ેસરકાર 
બનવા જઈ રહી છે. ગુજરાતમાં ૨૬માંથી ૨૬ લોકસભાની બેઠકો �તવા માટનેો રોડમેપ તૈયાર કરવામા ંઆCયો છે અન ે
તમામ સંગઠનાHમક પાસાઓની િવશેષ છણાવટ કરવામાં આવી છે.    

'ી વાઘાણીએ જણાCયંુ હતંુ કે,    સમયાંતરે �ચતન બઠેક યોજવી એ ભાજપાની Cયવ,થા અન ેપરંપરા રહી છે. 
કLXેસ અપ�ચારો કરી જુ\ઠાણાં ફલેાવી ધમAસ�ંદાયના નામે મા*ને મા* સTાની લાલસા માટ ેવગA-િવXહ ફેલાવે છે. તેન ે
ખાળવાનુ ં કામ ભાજપા કરી રહી છે. દેશ અન ે ગુજરાતની �W કLXેસના કાળા કરતૂતોને બરાબર ઓળખી ગઈ છે. 
ગુજરાતમા ંસતત છ\ઠી વખત જનતા જનાદAન ેઆશીવાAદ આપીન ેભાજપાન ેસેવા કરવાનો મોકો આBયો છે. સામા�ક 
સમરસતાએ ભાજપાની �ાથિમકતા છે. કLXેસ પોિષત િવરોધી તHવો સામુિહક રીતે ]ાિત Wિત વ7ચ ેવેર-ઝેર ફલેાવી 
]ાિતઓને છેતરવા િનક_યા છે. સામા�ક સમરસતાનો માહોલ રા`યમા ંન બગડે તેની કાળ� ભાજપા રાખી રહી છે.    

રા#ીયતા એ જ અમારી �ાથિમકતા છે,    તેમ કહેતા 'ી વાઘાણીએ જણાCયંુ હતંુ કે,    દેશદાઝ અને રા#ીયતા એ 
વડા�ધાન'ી નરેFQભાઈ મોદીના રોમે-રોમમાં સમાયેલ છે. આવનારી ચૂંટણીઓ એ રા#ીયતા માટે એટલે કે નેશન ફ,ટA 
માટેની છે.    

'ી વાઘાણીએ અંતમાં જણાCયંુ હતંુ કે,    �ચતન િશિબર અંતગAત અલગ-અલગ સ*ોમા ં સાં�ત,    ભૌગોિલક,    
સામા�ક પ�રિ,થિતઓનું અવલોકન કરવામાં આCયંુ છે. કેFQ અને રા`ય સરકારની િવિવધ લોક કaયાણકારી ગરીબલ&ી 
યોજનાઓ તળ-ધરતી સધુી િવિવધ �કારના કાયAbમો થકી પહLચાડી શકાય તે અંગેનુ ં આંકલન અન ેસંકલન કરવામા ં
આCયંુ હતંુ. �W કaયાણના િવિવધ કાયAbમો લઈને સતત �Wની વ7ચે જવુ ંએ ભાજપાનો ,વભાવ ર.ો છે. મા*ન ેમા* 
ચૂંટણીઓ સમયે �Wની વ7ચે જઈને સમાજમાં ભાગલા પાડવા એ  કLXેસની નીિત-રીિત રહી છે. ભાજપા લાબંા 
ગાળાના આયોજનો �W કaયાણ માટ ેકરે છે. �ચતન િશિબર દરUયાન થયેલી ચચાAઓના મંથનમાંથી અમૃત કાઢી ભાજપા 
જનતા પાસે જશે અને પનુઃ એક વખત ફરીથી ગુજરાતમાં ૨૬માંથી ૨૬ લોકસભાની બઠેકો �તાડીને વડા�ધાન'ી 
નરેFQભાઈ મોદીન ેદેશનું સકુાન સLપવાની અપીલ �Wને કરીશંુ.    
    

 (ડૉ. હષAદ પટેલ)    
�દેશ કFવીનર,    મીડીયા િવભાગ    

    

    

    



 

�ેસનોટ -૦૨                              તા. ૨૫.૦૬.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------------------------------    

રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમાં રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમાં રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમાં રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમાં     
આવતીકાલે �દશે કાયા�લય આવતીકાલે �દશે કાયા�લય આવતીકાલે �દશે કાયા�લય આવતીકાલે �દશે કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાતે બઠેકો યો%શેખાતે બઠેકો યો%શેખાતે બઠેકો યો%શેખાતે બઠેકો યો%શે    

----------------------------------------------------------------------------------------    
રા�ીય મહામં&ી અન ે�દશે �ભારી
ી ભૂપ(ે)* યાદવરા�ીય મહામં&ી અન ે�દશે �ભારી
ી ભૂપ(ે)* યાદવરા�ીય મહામં&ી અન ે�દશે �ભારી
ી ભૂપ(ે)* યાદવરા�ીય મહામં&ી અન ે�દશે �ભારી
ી ભૂપ(ે)* યાદવ, , , , રા�ીય સહસગંઠન મહામં&ી
ી વીરા�ીય સહસગંઠન મહામં&ી
ી વીરા�ીય સહસગંઠન મહામં&ી
ી વીરા�ીય સહસગંઠન મહામં&ી
ી વી. . . . સતીષ* અન ેસતીષ* અન ેસતીષ* અન ેસતીષ* અન ે    

�દેશ અ�ય	
ી �દેશ અ�ય	
ી �દેશ અ�ય	
ી �દેશ અ�ય	
ી *તુભાઇ વાઘાણી ઉપિ�થત રહશેે*તુભાઇ વાઘાણી ઉપિ�થત રહશેે*તુભાઇ વાઘાણી ઉપિ�થત રહશેે*તુભાઇ વાઘાણી ઉપિ�થત રહશેે    
----------------------------------------------------------------------------------------    

રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમાં રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમાં રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમાં રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહની ઉપિ�થિતમાં     
આવતીકાલે સાંજે અમદાવાદ ખાતે િમસાબધંઓૂના સ(માનનો િવશષે કાય�5મઆવતીકાલે સાંજે અમદાવાદ ખાતે િમસાબધંઓૂના સ(માનનો િવશષે કાય�5મઆવતીકાલે સાંજે અમદાવાદ ખાતે િમસાબધંઓૂના સ(માનનો િવશષે કાય�5મઆવતીકાલે સાંજે અમદાવાદ ખાતે િમસાબધંઓૂના સ(માનનો િવશષે કાય�5મ    

----------------------------------------------------------------------------------------    
        �દેશ મી�ડયા સલેની એક અખબારી યાદીમાં જણાCયા ં અનુસાર, આવતીકાલે રા#ીય અ%ય&'ી અિમતભાઇ 
શાહની િવશેષ ઉપિ,થિતમાં �દવ, દમણ, દાદરા - નગરહવેલી, સેલવાસ લોકસભા સિમ&ા બેઠક �દેશ કાયાAલય         
‘‘'ી કમલમ્’’ ખાતે યોWશે. 
        રા#ીય અ%ય&'ી અિમતભાઇ શાહ, રા#ીય મહામં*ી અને �દેશ �ભારી'ી ભૂપેFQ� યાદવ, રા#ીય સહસંગઠન 
મહામં*ી'ી વી. સતીષ� તથા �દેશ અ%ય&'ી �તુભાઇ વાઘાણી લોકસભા ચૂંટણી Cયવ,થા સિમિતની બઠેકમા ં
ઉપિ,થત રહી સિમિતના ંઆગેવાનોન ેમાગAદશAન આપશે.  
         આવતીકાલે અમદાવાદ ખાતે ભાજપાના રા#ીય અ%ય&'ી અિમતભાઈ શાહની િવશેષ ઉપિ,થિતમાં ભાજપા 
Qારા કટોકટી કાળમા ંિમસાના કાળા કાયદા હેઠળ જેલવાસ ભોગવનારા મીસાબધંુઓના સFમાનનો કાયAbમ યોWશે. ૨૫ 
જુન ૧૯૭૫ના �દવસે ઇિFદરા ગાંધી Qારા પોતાની સTા બચાવવા માટે ગેરબંધારણીય રીતે દેશમા કટોકટી લાદી 
લોકશાહીની હHયા કરી હતી. કટોકટીના આ કારમા કાળ દરિમયાન Fયાયતં*, લોકતં* અને મીડીયાન ેબાનમાં લઈ લાખો 
િનદVષોને જેલમાં પુરી દીધા હતા. દેશભરમાં કારમી કટોકટી લાગુ થયાના આ �દવસને ભાજપા Qારા સમX દેશમા    
‘‘કાળા �દવસ’’ તરીકે મનાવવામા આવ ેછે. તે અનુસધંાને ૨૬મી જુનના રોજ ભાજપા Qારા સાજેં ૪:૩૦ કલાકે �દનેશ 
હોલ, આ'મ રોડ, અમદાવાદ ખાતે મીસાબંધુઓના સFમાનનો કાયAbમ યોજવામાં આCયો છે. જેમાં ગુજરાતભરમાંથી 
મીસાબંધુઓ ઉપિ,થત રહેશે. 
    

 (ડૉ. હષAદ પટેલ)    
�દેશ કFવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


