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

�દશે ભાજપા�દશે ભાજપા�દશે ભાજપા�દશે ભાજપા    
વારા
વારા
વારા
વારા    માનનીય અટલ�ને માનનીય અટલ�ને માનનીય અટલ�ને માનનીય અટલ�ને ��ધાંજલી��ધાંજલી��ધાંજલી��ધાંજલી    અપ�ણનાઅપ�ણનાઅપ�ણનાઅપ�ણના    િવિવધ કાય��મોિવિવધ કાય��મોિવિવધ કાય��મોિવિવધ કાય��મો    
----------------------------------------------------------------    

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૧ ૨૧ ૨૧ ૨૧ ઓગ�ના રોજ ઓગ�ના રોજ ઓગ�ના રોજ ઓગ�ના રોજ ગજુરાત યિુનવસ�ટી ક�વેગજુરાત યિુનવસ�ટી ક�વેગજુરાત યિુનવસ�ટી ક�વેગજુરાત યિુનવસ�ટી ક�વે�શન હોલ ઓ�ડટો�રય�શન હોલ ઓ�ડટો�રય�શન હોલ ઓ�ડટો�રય�શન હોલ ઓ�ડટો�રયમમમમ    (((( એ એ એ એમડીસીમડીસીમડીસીમડીસી))))    અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ    ખાત ેખાત ેખાત ેખાત ે    
૪૪૪૪....૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ થી થી થી થી ૬૬૬૬....૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ દર*યાન દર*યાન દર*યાન દર*યાન યો+નાર યો+નાર યો+નાર યો+નાર સવ,દલીય સાવ,જિનક સવ,દલીય સાવ,જિનક સવ,દલીય સાવ,જિનક સવ,દલીય સાવ,જિનક -ા-ા-ા-ાથ,નાથ,નાથ,નાથ,ના    સભાસભાસભાસભામા ંમા ંમા ંમા ંસંતોસંતોસંતોસંતો----મહતંો તથા મહતંો તથા મહતંો તથા મહતંો તથા રારારારાજ�કયજ�કયજ�કયજ�કય, , , , સામા કસામા કસામા કસામા ક, , , , 

શૈ2િણકશૈ2િણકશૈ2િણકશૈ2િણક, , , , વેપારીવેપારીવેપારીવેપારી    અને િવિવધ 2ે6ના આગવેાનોની ઉપિ9થિતઅને િવિવધ 2ે6ના આગવેાનોની ઉપિ9થિતઅને િવિવધ 2ે6ના આગવેાનોની ઉપિ9થિતઅને િવિવધ 2ે6ના આગવેાનોની ઉપિ9થિત    -ાથ,ની-ાથ,ની-ાથ,ની-ાથ,નીય છેય છેય છેય છે....    
----------------------------------------------------------------    

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ઓગ�ના રોજ -દશે અ;ય2<ી  તભુાઇ વાઘાણી �દ?હીથી ઓગ�ના રોજ -દશે અ;ય2<ી  તભુાઇ વાઘાણી �દ?હીથી ઓગ�ના રોજ -દશે અ;ય2<ી  તભુાઇ વાઘાણી �દ?હીથી ઓગ�ના રોજ -દશે અ;ય2<ી  તભુાઇ વાઘાણી �દ?હીથી અિ9થકુભંઅિ9થકુભંઅિ9થકુભંઅિ9થકુભં    લઇ લઇ લઇ લઇ     
બપોર ેબપોર ેબપોર ેબપોર ે૩૩૩૩....૦૦૦૦૦૦૦૦    કલાક ેઅમદાવાદ એકલાક ેઅમદાવાદ એકલાક ેઅમદાવાદ એકલાક ેઅમદાવાદ એરપોટ,રપોટ,રપોટ,રપોટ,    પહોપહોપહોપહોચશેચશેચશેચશે, , , , Cયા ંમDુયમ6ંી<ી િવજયભાઇ EપાણીCયા ંમDુયમ6ંી<ી િવજયભાઇ EપાણીCયા ંમDુયમ6ંી<ી િવજયભાઇ EપાણીCયા ંમDુયમ6ંી<ી િવજયભાઇ Eપાણી, , , , નાયબ મDુયમ6ંી<ી નાયબ મDુયમ6ંી<ી નાયબ મDુયમ6ંી<ી નાયબ મDુયમ6ંી<ી 

નીિતનભાનીિતનભાનીિતનભાનીિતનભાઇઇઇઇ    પટેલપટેલપટેલપટેલ    સિહતના આગવેાનો પGૂપાજંિલ અપ,ણ કરશેસિહતના આગવેાનો પGૂપાજંિલ અપ,ણ કરશેસિહતના આગવેાનો પGૂપાજંિલ અપ,ણ કરશેસિહતના આગવેાનો પGૂપાજંિલ અપ,ણ કરશે    
----------------------------------------------------------------    

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ખા�ડયા ગોલવાડ ખા�ડયા ગોલવાડ ખા�ડયા ગોલવાડ ખા�ડયા ગોલવાડ ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા કાયા,લયથીકાયા,લયથીકાયા,લયથીકાયા,લયથી    ૪૪૪૪....૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ વાHય ેવાHય ેવાHય ેવાHય ેશE થઇ શE થઇ શE થઇ શE થઇ     
અટલ અટલ અટલ અટલ નીનીનીની    અિ9થકુભંઅિ9થકુભંઅિ9થકુભંઅિ9થકુભં    યા6ા શE થઇ ટીળક બાગ પાસેયા6ા શE થઇ ટીળક બાગ પાસેયા6ા શE થઇ ટીળક બાગ પાસેયા6ા શE થઇ ટીળક બાગ પાસે    સાબરમતી નદીમા ંસાબરમતી નદીમા ંસાબરમતી નદીમા ંસાબરમતી નદીમા ંસાજેં સાજેં સાજેં સાજેં ૬૬૬૬....૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ વાHય ેવાHય ેવાHય ેવાHય ેઅિ9થ િવસજ,નઅિ9થ િવસજ,નઅિ9થ િવસજ,નઅિ9થ િવસજ,ન    

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

ભારતના પવૂ, વડા-ધાન અને ભારતભારતના પવૂ, વડા-ધાન અને ભારતભારતના પવૂ, વડા-ધાન અને ભારતભારતના પવૂ, વડા-ધાન અને ભારતરCનરCનરCનરCન    આદરણીય અટલ ને આદરણીય અટલ ને આદરણીય અટલ ને આદરણીય અટલ ને <;ધાજંલી<;ધાજંલી<;ધાજંલી<;ધાજંલી    અપ,ણ કરવા અપ,ણ કરવા અપ,ણ કરવા અપ,ણ કરવા     
ગજુરાતના તમામ  ?લા મથકો તથા તાલુકા મથકો પર ગજુરાતના તમામ  ?લા મથકો તથા તાલુકા મથકો પર ગજુરાતના તમામ  ?લા મથકો તથા તાલુકા મથકો પર ગજુરાતના તમામ  ?લા મથકો તથા તાલુકા મથકો પર યો+નાર યો+નાર યો+નાર યો+નાર સવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,નાસભાસવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,નાસભાસવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,નાસભાસવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,નાસભામા ંઉપિ9થત રહવેા મા ંઉપિ9થત રહવેા મા ંઉપિ9થત રહવેા મા ંઉપિ9થત રહવેા 

અનુરોધ કરતા ંઅનુરોધ કરતા ંઅનુરોધ કરતા ંઅનુરોધ કરતા ં-દશે અ;ય2-દશે અ;ય2-દશે અ;ય2-દશે અ;ય2<ી  તુભાઇ વા<ી  તુભાઇ વા<ી  તુભાઇ વા<ી  તુભાઇ વાઘાણીઘાણીઘાણીઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

ગજુરાતભરમા ંગજુરાતભરમા ંગજુરાતભરમા ંગજુરાતભરમા ંસવ,દલીય સાવ,જિનક સવ,દલીય સાવ,જિનક સવ,દલીય સાવ,જિનક સવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,ના સભા તથા ગજુરાતની છ નદીઓમા ં-ાથ,ના સભા તથા ગજુરાતની છ નદીઓમા ં-ાથ,ના સભા તથા ગજુરાતની છ નદીઓમા ં-ાથ,ના સભા તથા ગજુરાતની છ નદીઓમા ંઅિ9થ િવસજ,નઅિ9થ િવસજ,નઅિ9થ િવસજ,નઅિ9થ િવસજ,ન    

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

આગામી તારીખઆગામી તારીખઆગામી તારીખઆગામી તારીખ    ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ થી થી થી થી ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ ઓગ� દર*યાનઓગ� દર*યાનઓગ� દર*યાનઓગ� દર*યાન    ગજુરાતના તમામ  ?લા મથકો તથા તાલુકા મથકો પર ગજુરાતના તમામ  ?લા મથકો તથા તાલુકા મથકો પર ગજુરાતના તમામ  ?લા મથકો તથા તાલુકા મથકો પર ગજુરાતના તમામ  ?લા મથકો તથા તાલુકા મથકો પર     
સવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,નાસભા સવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,નાસભા સવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,નાસભા સવ,દલીય સાવ,જિનક -ાથ,નાસભા તથા તથા તથા તથા અિ9થ િવસજ,ન યા6ાઅિ9થ િવસજ,ન યા6ાઅિ9થ િવસજ,ન યા6ાઅિ9થ િવસજ,ન યા6ા    બાદ બાદ બાદ બાદ તાપીતાપીતાપીતાપી    નદીનદીનદીનદી, , , , સોમનાથસોમનાથસોમનાથસોમનાથ----િ6વેિ6વેિ6વેિ6વેણીણીણીણી    સંગમસંગમસંગમસંગમ, , , , મહીમહીમહીમહી    નદીનદીનદીનદી, , , , 

સર9વતીસર9વતીસર9વતીસર9વતી    નદી તથા નદી તથા નદી તથા નદી તથા નમ,દાનમ,દાનમ,દાનમ,દા    નદીમા ંપણ અિ9થ િવસજ,ન કરવામા ંઆવશેનદીમા ંપણ અિ9થ િવસજ,ન કરવામા ંઆવશેનદીમા ંપણ અિ9થ િવસજ,ન કરવામા ંઆવશેનદીમા ંપણ અિ9થ િવસજ,ન કરવામા ંઆવશે....    
----------------------------------------------------------------    

�દેશ ઉપા�ય��ી આઇ.કે.�ડે�એ જણા યુ હતુ કે, ભારતના પૂવ( �ધાનમં,ી અને ભારતર.ન �ી અટલ િબહારી 
બાજપાઇ2નું તારીખ ૧૬ ઓગ7ના રોજ દુઃખદ્ અવસાન થયંુ છે. િવચ�ણ બુિ�ધ �િતભા ધરાવનાર =વગ(=થ અટલ2 મહાન 
વ>તા, િવ?વાન રાજનેતા, કિવહદયી તથા �ખર દેશ�ેમી હતા. તેઓ કરોડો દેશવાસીઓના િ�ય નેતા હતા. તેમના અવસાનથી 
દેશને પૂરી ના કરી શકાય તેવી ખોટ પડી છે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
આવતીકાલે તારીખ ૨૧ ઓગ7 સાંજે ૪.૦૦ થી ૬.૦૦ દરAયાન ગુજરાત યુિનવસBટી કCવેCશન હોલ ઓDડટોDરયમ 

(2એમડીસી) અમદાવાદ ખાતે સવ(દલીય સાવ(જિનક �ાથ(નાસભા રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં તમામ પાટBના 
આગેવાનો/કાય(કરો, સંતો-મહંતો, સામા2ક અને શૈ�િણક સં=થાઓ, િવિવધ વેપારી એસોસીયેશનો, સાિહ.યકારો તેમજ તમામ 
સમાજ-વગIના લોકોની ઉપિ=થિત �ાથ(નીય છે.  

તારીખ ૨૨ ઓગ7ના રોજ �દેશ અ�ય��ી 2તુભાઇ વાઘાણી DદKહીથી આદરણીય અટલ2ના અિ=થકંુભ લઇ 
અમદાવાદ એરપોટ( ખાતે બપોરે ૩.૦૦ કલાકે આવશે. Mયાં માનનીય મુNયમં,ી�ી િવજયભાઇ Oપાણી, નાયબ મુNયમં,ી�ી 
નીિતનભાઇ પટેલ તેમજ િવિવધ �ે,ના આગેવાનો ઉપિ=થત રહી અિ=થકંુભને પૂPપાંજિલ અપ(ણ કરશે .યારબાદ ખાDડયા 
ગોલવાડ ભાજપા કાયા(લયથી અિ=થ િવસજ(ન યા,ા શO થઇ ખાDડયા ગેટ-રાયપૂર ચકલા-છબીલા હનુમાન-Oગનાથ પુરાની પીઠ-

ખમાસા ચાર ર=તા થઇ સાબરમતી DરવરRCટ ટીળક ગાડ(ન પાસે પહTચશે. Mયાં સાબરમતી નદીમાં અિ=થ િવસજ(ન કરવામાં 
આવશે.   

આજ રીતે તારીખ ૨૫ ઓગ7ના રોજ સુરતની તાપી નદીમાં અિ=થ િવસજ(ન કરવામાં આવશે જેમાં, �દેશ અ�ય��ી 
2તુભાઇ વાઘાણી ઉપિ=થત રહેશે. આજ રીતે રાMયના મં,ી�ીઓ તથા �દેશ અVણી�ીઓ જુદી-જુદી જWયાઓએ અિ=થ 
િવસજ(ન યા,ામાં જોડાશે. તારીખ ૨૫ ઓગ7ના રોજ સોમનાથના િ,વેણી સંગમમાં તેમજ ૨૭ ઓગ7ના રોજ વડોદરાની મહી 
નદી, િસ?ધપૂરની સર=વતી નદી તથા ભOચની નમ(દા નદીમાં આદરણીય અટલ2ના અિ=થ િવસજ(ન કરવામાં આવશે.  

�ી �ડે�એ જણા યુ હતુ કે, આગામી ૨૫ થી ૩૦ ઓગ7 દરAયાન ગુજરાતના તમામ 2Kલા મથકો તથા તાલુકા 
મથકોએ પણ સવ(દલીય સાવ(જિનક �ાથ(નાસભાનું આયોજન કરવામાં આ યુ છે.  

ભારતના પૂવ( વડા�ધાન અને ભારતર.ન આદરણીય અટલ2ને ��ધાંજલી અપ(ણ કરવા યો�નાર સવ(દલીય સાવ(જિનક 
�ાથ(નાસભામાં ઉપિ=થત રહેવા �દેશ અ�ય��ી 2તુભાઇ વાઘાણીએ ગુજરાતની જનતાને અનુરોધ કયI છે.  

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


