
 

�ેસનોટ-૦૧                તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૮ 

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

��ધેય�ી ડૉ��ધેય�ી ડૉ��ધેય�ી ડૉ��ધેય�ી ડૉ. . . . �યામા�સાદ મુખ�ની �યામા�સાદ મુખ�ની �યામા�સાદ મુખ�ની �યામા�સાદ મુખ�ની ૧૧૮૧૧૮૧૧૮૧૧૮મી જ�મજયંિત િનિમ�ે મી જ�મજયંિત િનિમ�ે મી જ�મજયંિત િનિમ�ે મી જ�મજયંિત િનિમ�ે     
�દેશ કાયા�લય �દેશ કાયા�લય �દેશ કાયા�લય �દેશ કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાત ે�દેશ �મુખ�ી $તભુાઇ વાઘાણીખાત ે�દેશ �મુખ�ી $તભુાઇ વાઘાણીખાત ે�દેશ �મુખ�ી $તભુાઇ વાઘાણીખાત ે�દેશ �મુખ�ી $તભુાઇ વાઘાણી, , , , રા,ીય સહસંગઠન રા,ીય સહસંગઠન રા,ીય સહસંગઠન રા,ીય સહસંગઠન 
મહામં0ી�ી વીમહામં0ી�ી વીમહામં0ી�ી વીમહામં0ી�ી વી. . . . સતીષ$સતીષ$સતીષ$સતીષ$, , , , �દેશ સંગઠન મહામં0ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અન ે�દેશ સંગઠન મહામં0ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અન ે�દેશ સંગઠન મહામં0ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અન ે�દેશ સંગઠન મહામં0ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અન ે    

�દેશના આગેવાનોએ પ7ુપાજંલી અપ�ણ કરી ડૉ�દેશના આગેવાનોએ પ7ુપાજંલી અપ�ણ કરી ડૉ�દેશના આગેવાનોએ પ7ુપાજંલી અપ�ણ કરી ડૉ�દેશના આગેવાનોએ પ7ુપાજંલી અપ�ણ કરી ડૉ. . . . �યામા�સાદ મુખ�નુ ં8મરણ કયુ� હતું�યામા�સાદ મુખ�નુ ં8મરણ કયુ� હતું�યામા�સાદ મુખ�નુ ં8મરણ કયુ� હતું�યામા�સાદ મુખ�નુ ં8મરણ કયુ� હતું    
----------------------------------------------------------------    

ગુજરાત �દેશ ભાજપા મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ 
)*ધેય)ી ડૉ. -યામા�સાદ મુખ.ની ૧૧૮મી જ/મજયંિત િનિમ2ે �દેશ કાયા3લય ‘‘)ી કમલમ્’’ 
ખાતે �દેશ �મુખ)ી 7તુભાઇ વાઘાણી, રા:ીય સહસંગઠન મહામં=ી)ી વી. સતીષ7, �દશે 
સંગઠન મહામં=ી)ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને �દેશના આગેવાનોએ પુ?પાંજલી અપ3ણ કરી     
ડૉ. -યામા�સાદ મુખ.નંુ @મરણ કયુ3 હતંુ. ડૉ. -યામા�સાદ મુખ. �ખર રા:વાદી નેતા, મહાન 
Aચતક, િશCણિવદ્ જનસંઘના સં@થાપક અ*યC હતા.   

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
�દેશ ક�વીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 

 

 

 

 

 

 



 

�ેસનોટ-૦૨           તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૮ 

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

�દેશ �મુખ	ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં અન ેરા�ીય સહસગંઠન મહામં�ી	ી વી�દેશ �મુખ	ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં અન ેરા�ીય સહસગંઠન મહામં�ી	ી વી�દેશ �મુખ	ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં અન ેરા�ીય સહસગંઠન મહામં�ી	ી વી�દેશ �મુખ	ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં અન ેરા�ીય સહસગંઠન મહામં�ી	ી વી....સતીષ�ની િવશષે સતીષ�ની િવશષે સતીષ�ની િવશષે સતીષ�ની િવશષે 
ઉપિ%થિતમાં ગજુરાત �દશે ભાજપાના િવિવધ મોરચાના ઉપિ%થિતમાં ગજુરાત �દશે ભાજપાના િવિવધ મોરચાના ઉપિ%થિતમાં ગજુરાત �દશે ભાજપાના િવિવધ મોરચાના ઉપિ%થિતમાં ગજુરાત �દશે ભાજપાના િવિવધ મોરચાના અ�ય�અ�ય�અ�ય�અ�ય�////મહામં�ી સાથેની એક અગ.યની બઠેક યો0ઇમહામં�ી સાથેની એક અગ.યની બઠેક યો0ઇમહામં�ી સાથેની એક અગ.યની બઠેક યો0ઇમહામં�ી સાથેની એક અગ.યની બઠેક યો0ઇ    

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

ભાજપા �દેશ �વ�તા�ી ભરત પં�યાએ �દશે કાયા લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલે�(ોિનક મી*ડયાના 
પ,કારિમ,ો સાથે વાતચીત કરતાં જણા0યુ હતુ કે, ૧૭મી જુનના રોજ વડા�ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદી અને 
રા8ીય અ9ય:�ી અિમતભાઇ શાહની િવશેષ ઉપિ=થિતમાં ભાજપાના તમામ મોરચાઓની સંય�ુત કારોબારી 
યો@ઇ હતી. તેના અનુસંધાને આજરોજ �દેશ કાયા લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે ગુજરાત ભાજપાના �દેશ �મુખ�ી 
Cતુભાઇ વાઘાણીની અ9ય:તામાં અને રા8ીય સહસંગઠન મહામં,ી�ી વી.સતીષC તથા �દેશ સંગઠન 
મહામં,ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની િવશેષ ઉપિ=થિતમાં ગુજરાત ભાજપાના સાત મોરચા જેવા કે, યુવા 
મોરચો, મિહલા મોરચો, અનુસૂિચત જન@િત મોરચો, અનુસૂિચત @િત મોરચો, *કસાન મોરચો, લઘૂમિત 
મોરચો અને બ:ીપંચ મોરચાના �મુખ-મહામં,ી સાથેની એક અગGયની બેઠક યો@ઇ હતી.  

�ી પં�યાએ વધુમાં જણા0યુ હતુ કે, આજની આ બેઠકમાં દરેક મોરચાએ �દેશથી લઇને મંડલ સુધીના 
સંગઠનાGમક કાય Hમોનંુ રીપોટIગ કયુ  હતું. સંગઠનની �દેશથી મંડલ સુધીની રચના અંગે માગ દશ ન આપવામાં 
આJયુ હતું. કે56 અને રાKય સરકારની િસિ9ધઓનો નીચે સુધી �ચાર-�સાર અંગે િવચાર-િવમશ  કરવામાં આ0યો 
હતો. છેવાડાના માનવી સુધી કે56 તથા રાKય સરકારની યોજનાઓ પહોચે તે માટે સેતુMપ કામગીરી અંગેનંુ 
માગ દશ ન આપવામાં આ0યુ હતું. હવે આગામી સમયમાં સાત મોરચાના વક શોપ યો@શે તેમજ આગામી 
કાય Hમો અંગેની Mપરેખા તૈયાર કરવામાં આવશે તેમ �ી પં�યાએ જણા0યુ હતું.  

 આજની આ બેઠકમાં �દેશ ઉપા9ય:�ીઓ �ી ભાગ વભાઇ ભOટ, �ી ગોરધનભાઇ ઝડફીયા, 
મહામં,ી�ીઓ �ી કે.સી.પટેલ, �ી ભરતRસહ પરમાર, �ી શSદશરણભાઇ TહભOટ તથા �દેશ �વ�તા�ી ભરત 
પં�યા, કેબીનેટ મં,ી�ી કૌશીકભાઇ પટેલ ઉપિ=થત રVા હતા.   (ડૉ. હષ દ પટેલ)    

�દેશ ક5વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


