
 

�ેસનોટ-૦૧            તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૮ 

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

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ થી થી થી થી ૨૭ ૨૭ ૨૭ ૨૭ ઓગ દર�યાન ગજુરાતની પાંચ પિવ� નદીઓમાં આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#નઓગ દર�યાન ગજુરાતની પાંચ પિવ� નદીઓમાં આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#નઓગ દર�યાન ગજુરાતની પાંચ પિવ� નદીઓમાં આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#નઓગ દર�યાન ગજુરાતની પાંચ પિવ� નદીઓમાં આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન    

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

આવતીકાલ તારીખ આવતીકાલ તારીખ આવતીકાલ તારીખ આવતીકાલ તારીખ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ઓગના રોજ સરુતની તાપી નદીઓગના રોજ સરુતની તાપી નદીઓગના રોજ સરુતની તાપી નદીઓગના રોજ સરુતની તાપી નદી, , , , િસ'ધપરુમાં સર!વતી નદી તથા િસ'ધપરુમાં સર!વતી નદી તથા િસ'ધપરુમાં સર!વતી નદી તથા િસ'ધપરુમાં સર!વતી નદી તથા     
સોમનાથ િ�વેણી સગંમમાં આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન કરવામાં આવશેસોમનાથ િ�વેણી સગંમમાં આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન કરવામાં આવશેસોમનાથ િ�વેણી સગંમમાં આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન કરવામાં આવશેસોમનાથ િ�વેણી સગંમમાં આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન કરવામાં આવશે    

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

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૭ ૨૭ ૨૭ ૨૭ ઓગના રોજ વડોદરાની મિહસાગર નદી તથા ભ.ચની નમ#દા નદીમાં ઓગના રોજ વડોદરાની મિહસાગર નદી તથા ભ.ચની નમ#દા નદીમાં ઓગના રોજ વડોદરાની મિહસાગર નદી તથા ભ.ચની નમ#દા નદીમાં ઓગના રોજ વડોદરાની મિહસાગર નદી તથા ભ.ચની નમ#દા નદીમાં     
આદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન કઆદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન કઆદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન કઆદરણીય અટલ ના અિ!થ િવસજ#ન કરવામાં આવશેરવામાં આવશેરવામાં આવશેરવામાં આવશે    

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

૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ઓગ�ઓગ�ઓગ�ઓગ�    
સરુત ખાતે /દશે અ'ય01ી  તુભાઇ વાઘાણી તથા /દશે મહામં�ી1ી ભરત4સહ પરમાર ઉપિ!થત રહશેેસરુત ખાતે /દશે અ'ય01ી  તુભાઇ વાઘાણી તથા /દશે મહામં�ી1ી ભરત4સહ પરમાર ઉપિ!થત રહશેેસરુત ખાતે /દશે અ'ય01ી  તુભાઇ વાઘાણી તથા /દશે મહામં�ી1ી ભરત4સહ પરમાર ઉપિ!થત રહશેેસરુત ખાતે /દશે અ'ય01ી  તુભાઇ વાઘાણી તથા /દશે મહામં�ી1ી ભરત4સહ પરમાર ઉપિ!થત રહશેે    

િસ'ધપરુ ખાતે નાયબ મુ7યમં�ી1ી નીિતનભાઇ પટેલિસ'ધપરુ ખાતે નાયબ મુ7યમં�ી1ી નીિતનભાઇ પટેલિસ'ધપરુ ખાતે નાયબ મુ7યમં�ી1ી નીિતનભાઇ પટેલિસ'ધપરુ ખાતે નાયબ મુ7યમં�ી1ી નીિતનભાઇ પટેલ, , , , /દશે મહામં�ી1ી કે/દશે મહામં�ી1ી કે/દશે મહામં�ી1ી કે/દશે મહામં�ી1ી કે....સીસીસીસી....પટેલપટેલપટેલપટેલ, , , , કે9:ીય મં�ી1ી હ;રભાઇ કે9:ીય મં�ી1ી હ;રભાઇ કે9:ીય મં�ી1ી હ;રભાઇ કે9:ીય મં�ી1ી હ;રભાઇ 
ચૌધરી તથા ચૌધરી તથા ચૌધરી તથા ચૌધરી તથા પૂવ# મં�ી1ી શકંરભાઇ ચૌધરી ઉપિ!થત રહશેેપૂવ# મં�ી1ી શકંરભાઇ ચૌધરી ઉપિ!થત રહશેેપૂવ# મં�ી1ી શકંરભાઇ ચૌધરી ઉપિ!થત રહશેેપૂવ# મં�ી1ી શકંરભાઇ ચૌધરી ઉપિ!થત રહશેે    

સોમનાથ ખાતે કેિ9:ય મં�ી1ી મનસખુભાઇ માંડવીયાસોમનાથ ખાતે કેિ9:ય મં�ી1ી મનસખુભાઇ માંડવીયાસોમનાથ ખાતે કેિ9:ય મં�ી1ી મનસખુભાઇ માંડવીયાસોમનાથ ખાતે કેિ9:ય મં�ી1ી મનસખુભાઇ માંડવીયા, , , , કેબીનટે મં�ી1ીઓ 1ી ભપૂ9ે:4સહ ચૂડાસમા તથા કેબીનટે મં�ી1ીઓ 1ી ભપૂ9ે:4સહ ચૂડાસમા તથા કેબીનટે મં�ી1ીઓ 1ી ભપૂ9ે:4સહ ચૂડાસમા તથા કેબીનટે મં�ી1ીઓ 1ી ભપૂ9ે:4સહ ચૂડાસમા તથા     
1ી આર1ી આર1ી આર1ી આર....સીસીસીસી....ફળદ ુઉપિ!થત રહેશેફળદ ુઉપિ!થત રહેશેફળદ ુઉપિ!થત રહેશેફળદ ુઉપિ!થત રહેશે    

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

૨૭ ૨૭ ૨૭ ૨૭ ઓગ�ઓગ�ઓગ�ઓગ�    
વડોદરામાં કે9:ીય મં�ી1ી પરષોAમભાઇ .પાલા તવડોદરામાં કે9:ીય મં�ી1ી પરષોAમભાઇ .પાલા તવડોદરામાં કે9:ીય મં�ી1ી પરષોAમભાઇ .પાલા તવડોદરામાં કે9:ીય મં�ી1ી પરષોAમભાઇ .પાલા તથા /દશે મહામં�ી1ી શBદશરણભાઇ CDભEટ ઉપિ!થત થા /દશે મહામં�ી1ી શBદશરણભાઇ CDભEટ ઉપિ!થત થા /દશે મહામં�ી1ી શBદશરણભાઇ CDભEટ ઉપિ!થત થા /દશે મહામં�ી1ી શBદશરણભાઇ CDભEટ ઉપિ!થત 

રહશેેરહશેેરહશેેરહશેે....    
ભ.ચ ખાતે કે9:ીય મં�ી1ી જશવંત4સહ ભાભોરભ.ચ ખાતે કે9:ીય મં�ી1ી જશવંત4સહ ભાભોરભ.ચ ખાતે કે9:ીય મં�ી1ી જશવંત4સહ ભાભોરભ.ચ ખાતે કે9:ીય મં�ી1ી જશવંત4સહ ભાભોર, , , , રાFય સરકારના મં�ી1ીઓ 1ી ગણપતભાઇ વસાવારાFય સરકારના મં�ી1ીઓ 1ી ગણપતભાઇ વસાવારાFય સરકારના મં�ી1ીઓ 1ી ગણપતભાઇ વસાવારાFય સરકારના મં�ી1ીઓ 1ી ગણપતભાઇ વસાવા, , , ,     

1ી /;દપ4સહ GડGે તથા /દશે મહામં�ી1ી ભરત4સહ પરમાર ઉપિ!થત રહશેે1ી /;દપ4સહ GડGે તથા /દશે મહામં�ી1ી ભરત4સહ પરમાર ઉપિ!થત રહશેે1ી /;દપ4સહ GડGે તથા /દશે મહામં�ી1ી ભરત4સહ પરમાર ઉપિ!થત રહશેે1ી /;દપ4સહ GડGે તથા /દશે મહામં�ી1ી ભરત4સહ પરમાર ઉપિ!થત રહશેે    
----------------------------------------------------------------    

�દેશ મી�ડયા સેલની અખબાર યાદી જણાવે છે કે, ભારતના પૂવ% �ધાનમં(ી અને ભારતર)ન *ી અટલ 
િબહારી બાજપાઇ.નંુ તારીખ ૧૬ ઓગ3ના રોજ દુઃખદ્ અવસાન થયું હતુ. િવચ8ણ બુિ9ધ �િતભા ધરાવનાર 
:વગ%:થ અટલ. મહાન વ;તા, િવ<વાન રાજનેતા, કિવ=દયી તથા �ખર દેશ�ેમી હતા. તેઓ કરોડો 
દેશવાસીઓના િ�ય નેતા હતા. તેમના અવસાનથી દેશને પૂરી ના કરી શકાય તેવી ખોટ પડી છે. 

આદરણીય બાજપાઇ.ના અિ:થનંુ િવસજ%ન દશેના જુદા જુદા રા?યોની પિવ( નદીઓમાં કરવામાં 
આવી  ર@ુ છે.   ગત  તારીખ  ૨૨  ઓગ3ના  રોજ  અમદાવાદ  ખાત ે �દેશ  અ9ય8*ી  .તુભાઇ  વાઘાણી,  

..૨.. 



 

..૨.. 
મુBયમં(ી*ી િવજયભાઇ Cપાણી તથા નાયબ મુBયમં(ી*ી નીિતનભાઇ પટેલ સિહત હDરો કાય%કરો અને 
નગરજનોની ઉપિ:થિતમાં પિવ( સાબરમતી નદીમાં અિ:થ િવસજ%ન કરવામાં આFયુ હતુ.  

આવતીકાલે ૨૫ ઓગ3ના રોજ સુરતની તાપી નદી, િસ9ધપુરમાં સર:વતી નદી તથા સોમનાથ િ(વેણી 
સંગમમાં આદરણીય અટલ.ના અિ:થ િવસજ%ન કરવામાં આવશે.  
૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ઓગઓગઓગઓગ - સુરત ખાતે બપોરે ૧૨.૦૦ વાગે કામરેજ થી અિ:થકૂંભ યા(ા શC થશે. )યારબાદ ૪.૦૦ વાગે 
કુH8ે( :મશાન ભૂિમ પાસે તાપી નદીમાં અિ:થ િવસજ%ન કરવામાં આવશે. જેમાં �દેશ અ9ય8*ી .તુભાઇ 
વાઘાણી તથા �દેશ મહામં(ી*ી ભરતIસહ પરમાર ઉપિ:થત રહેશે.  
૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ઓગઓગઓગઓગ - િસ9ધપુર ખાતે બપોરે ૩.૦૦ કલાકે આંબેડકર ચોકથી અિ:થકૂંભ યા(ા શC થશે. )યારબાદ બKદ ુ
સરોવર, સર:વતી નદીમા ંઅિ:થ િવસજ%ન કરવામાં આવશે. જેમાં નાયબ મુBયમં(ી*ી નીિતનભાઇ પટેલ, �દેશ 
મહામં(ી*ી કે.સી.પટેલ, કેLMીય મં(ી*ી હ�રભાઇ ચૌધરી તથા પૂવ% મં(ી*ી શંકરભાઇ ચૌધરી ઉપિ:થત રહેશે.  
૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ઓગઓગઓગઓગ – વેરાવળ ખાતે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે સોમનાથ યુિનવસPટી, સંજયનગર પાસેથી અિ:થકૂંભ યા(ા 
શC થશે અને ૧૨.૩૦ કલાકે સોમનાથ-િ(વેણી સંગમમાં અિ:થ િવસજ%ન કરવામાં આવશે. જેમાં કેિLMય મં(ી*ી 
મનસુખભાઇ માંડવીયા, કેબીનેટ મં(ી*ીઓ *ી ભૂપેLMIસહ ચૂડાસમા તથા *ી આર.સી.ફળદ ુઉપિ:થત રહેશે. 

તારીખ ૨૭ ઓગ3ના રોજ વડોદરાની મિહસાગર નદી તથા ભCચની નમ%દા નદીમાં આદરણીય 
અટલ.ના અિ:થનંુ િવસજ%ન કરવામાં આવશે.  
૨૭ ૨૭ ૨૭ ૨૭ ઓગઓગઓગઓગ – વડોદરા ખાતે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે પં�ડત દીનદયાળ ભવન, સયા.ગંજથી અિ:થકૂંભ યા(ા શC 
થશે અને ૧૨.૩૦ કલાકે ફાજલપુર પાસે મિહસાગર નદીમાં અિ:થ િવસજ%ન કરવામાં આવશે. જેમાં કેLMીય 
મં(ી*ી પરષોTમભાઇ Cપાલા તથા �દેશ મહામં(ી*ી શUદશરણભાઇ VWભXટ ઉપિ:થત રહેશે.  
૨૭ ૨૭ ૨૭ ૨૭ ઓગઓગઓગઓગ - ભCચ ખાતે બપોર ે ૨.૩૦ કલાકે *વણ ચોકડીથી અિ:થકૂંભ યા(ા શC થશે. )યારબાદ 
ઝાડેZવર,બીએપીએસ મં�દરના હોલમાં ૫.૦૦ થી ૬.૦૦ સવ%દલીય �ાથ%નાસભા અને સાંજે ૬.૩૦ કલાક ે
નીલકંઠેZવર મહાદેવ મં�દર પાસે નમ%દા નદીમાં અિ:થ િવસજ%ન કરવામાં આવશે. જેમાં કેLMીય મં(ી*ી 
જશવંતIસહ ભાભોર, રા?ય સરકારના મં(ી*ીઓ *ી ગણપતભાઇ વસાવા અને *ી ��દપIસહ DડેD તથા 
�દેશ મહામં(ી*ી ભરતIસહ પરમાર ઉપિ:થત રહેશે. 

ઉપરો;ત દરેક :થાનો પર �દેશ અ]ણી*ીઓ, શહેર-.^લાના આગેવાનો, સામા.ક અ]ણી*ીઓ, 
કાય%કરો અને અટલ�ેમી નગરજનોની ઉપિ:થિતમાં વૈ�દક મં(ો`ચાર સાથે અિ:થ િવસજ%ન કરવામાં આવશે.   

    

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



 

�ેસનોટ-૦૨                 તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૮ 

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

ભાજપાના રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહ �વારા બધા જ રા�યોના ભાજપા સગંઠન એકમોને ભાજપાના રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહ �વારા બધા જ રા�યોના ભાજપા સગંઠન એકમોને ભાજપાના રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહ �વારા બધા જ રા�યોના ભાજપા સગંઠન એકમોને ભાજપાના રા�ીય અ�ય�ી અિમતભાઇ શાહ �વારા બધા જ રા�યોના ભાજપા સગંઠન એકમોને 
કેરળની આ દઃુખદ ્ઘટનામા ંપોતાની યથાશિ,ત મુજબ સવેાકાય-મા ંમદદ.પ કેરળની આ દઃુખદ ્ઘટનામા ંપોતાની યથાશિ,ત મુજબ સવેાકાય-મા ંમદદ.પ કેરળની આ દઃુખદ ્ઘટનામા ંપોતાની યથાશિ,ત મુજબ સવેાકાય-મા ંમદદ.પ કેરળની આ દઃુખદ ્ઘટનામા ંપોતાની યથાશિ,ત મુજબ સવેાકાય-મા ંમદદ.પ થવા અપીલથવા અપીલથવા અપીલથવા અપીલ    

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

કેરળમા ંઆપણા બાંધવો મુ1કેલીમા ંછે 3યારે માનવતાકાજે અને દશેકાજે તેમની આ મુ1કેલીમાં મદદ.પ કેરળમા ંઆપણા બાંધવો મુ1કેલીમા ંછે 3યારે માનવતાકાજે અને દશેકાજે તેમની આ મુ1કેલીમાં મદદ.પ કેરળમા ંઆપણા બાંધવો મુ1કેલીમા ંછે 3યારે માનવતાકાજે અને દશેકાજે તેમની આ મુ1કેલીમાં મદદ.પ કેરળમા ંઆપણા બાંધવો મુ1કેલીમા ંછે 3યારે માનવતાકાજે અને દશેકાજે તેમની આ મુ1કેલીમાં મદદ.પ 
થવુ અને સહાય પરૂી પાડવી એ આપણા સૌની એક ભારતીય તરીકે નૈિતક ફરજ છે થવુ અને સહાય પરૂી પાડવી એ આપણા સૌની એક ભારતીય તરીકે નૈિતક ફરજ છે થવુ અને સહાય પરૂી પાડવી એ આપણા સૌની એક ભારતીય તરીકે નૈિતક ફરજ છે થવુ અને સહાય પરૂી પાડવી એ આપણા સૌની એક ભારતીય તરીકે નૈિતક ફરજ છે     

––––    �ી 9તભુાઇ વાઘાણી�ી 9તભુાઇ વાઘાણી�ી 9તભુાઇ વાઘાણી�ી 9તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

પૂર:;ત કેરળના અસર:;તોને મદદપૂર:;ત કેરળના અસર:;તોને મદદપૂર:;ત કેરળના અસર:;તોને મદદપૂર:;ત કેરળના અસર:;તોને મદદ.પ થવા ગજુરાત ભાજપા �વારા રાહતસામ:ી એકિ<ત કરી .પ થવા ગજુરાત ભાજપા �વારા રાહતસામ:ી એકિ<ત કરી .પ થવા ગજુરાત ભાજપા �વારા રાહતસામ:ી એકિ<ત કરી .પ થવા ગજુરાત ભાજપા �વારા રાહતસામ:ી એકિ<ત કરી 
પહોચાડવામા ંઆવશ ેપહોચાડવામા ંઆવશ ેપહોચાડવામા ંઆવશ ેપહોચાડવામા ંઆવશ ે––––    �ી 9તભુાઇ વાઘાણી�ી 9તભુાઇ વાઘાણી�ી 9તભુાઇ વાઘાણી�ી 9તભુાઇ વાઘાણી    

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

�દેશ મી�ડયા િવભાગની અખબાર યાદી જણાવે છે કે, કેરળ રા?યમાં આ સદીની સૌથી ભયંકર 
િવનાશકારી કુદરતી આફત અિતવૃિ3 અને પૂરના :વCપે આવેલ છે. જેમાં ૪૦૦ થી વધુ લોકોના મૃ)યુ થયા છે 
અને લાખો લોકો અસર]:ત થયા છે તેમજ મોટા પાયે ખેતી અને Dનમાલનંુ નુકશાન થયલે છે. 

આ િવનાશકારી પૂરની ભયાનકતા અને મોટા પાયે થયેલ નુકશાનને 9યાનમાં લઇ કેLM સરકાર ે ૬૦૦ 
કરોડની સહાય તેમજ ભાજપા શાિસત રા?યો <વારા પણ આeથક સહાય આપવાની Dહેરાત કરી છે. ગુજરાત 
સરકારે પણ ૧૦ કરોડ Cિપયાની આeથક મદદની Dહેરાત કરી છે. ભાજપાના રાfીય અ9ય8*ી અિમતભાઇ 
શાહે બધા જ રા?યોના ભાજપા સંગઠન એકમોને કેરળની આ દુઃખદ ્ ઘટનામાં પોતાની યથાશિ;ત મુજબ 
સેવાકાય%માં મદદCપ થવા, આeથક સહાય આપવા તેમજ પૂર અસર]:ત લોકોને વહેલામાં વહેલી તક ે
રાહતસામ]ી પહોચાડવા માટે આહવાન્ કરેલ છે.  

જે અંતગ%ત ભાજપા �દેશ અ9ય8*ી .તુભાઇ વાઘાણીએ ગુજરાતના તમામ .^લા/મહાનગરના 
ભાજપા સંગઠનને તથા ભાજપા કાય%કરોને આ સેવાકાય%માં જોડાવા માટેની અપીલ કરતા જણાFયુ હતુ કે, 
કેરળમાં આપણા બાંધવો મુhકેલીમાં છે )યાર ેમાનવતાકાજે અને દેશકાજે તેમની આ મુhકેલીમાં મદદCપ થવુ અને 
સહાય પૂરી પાડવી એ આપણા સૌની એક ભારતીય તરીકે નૈિતક ફરજ છે. દરેક .^લા/મહાનગર ભાજપા 
કાયા%લય ખાત ેરાહતસામ]ી એકઠી કરી તેમજ યથાશિ;ત આeથક મદદ માટ ેપણ પૂરસહાય માટે િનધા%�રત i:ટના 
નામે ચેક એકિ(ત કરી માનવસેવાના આ ભગીરથ કાય%માં જોડાવા માટે ભાજપાના સૌ કાય%કરોને નj અપીલ કCં 
છંુ.  

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


