
 

�ેસનોટ-૦૧            તા. ૨૪.૦૯.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

ગઇકાલ ેગઇકાલ ેગઇકાલ ેગઇકાલ ે�ધાનમંી�ી નરે��ભા�ધાનમંી�ી નરે��ભા�ધાનમંી�ી નરે��ભા�ધાનમંી�ી નરે��ભાઇઇઇઇ    મોદીમોદીમોદીમોદીના હ�તે ના હ�તે ના હ�તે ના હ�તે રાચંીથી સમ� દશે માટે લોકાપ ણરાચંીથી સમ� દશે માટે લોકાપ ણરાચંીથી સમ� દશે માટે લોકાપ ણરાચંીથી સમ� દશે માટે લોકાપ ણ    કરાયંુ કરાયંુ કરાયંુ કરાયંુ     
તે િવ&વની સૌથી તે િવ&વની સૌથી તે િવ&વની સૌથી તે િવ&વની સૌથી મોમોમોમોટામા ંટામા ંટામા ંટામા ંમોટી હે(થકરે યોજનાને �દશે �મખુ�ી +તુભાઇ વાઘાણીમોટી હે(થકરે યોજનાને �દશે �મખુ�ી +તુભાઇ વાઘાણીમોટી હે(થકરે યોજનાને �દશે �મખુ�ી +તુભાઇ વાઘાણીમોટી હે(થકરે યોજનાને �દશે �મખુ�ી +તુભાઇ વાઘાણીએ સહષ  વધાવીએ સહષ  વધાવીએ સહષ  વધાવીએ સહષ  વધાવી    

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

ભારતના દ/ર�નારાયણને ક�ે�મા ંરાખીને પં/ડત દીનદયાળ ઉપા3યાયની ભારતના દ/ર�નારાયણને ક�ે�મા ંરાખીને પં/ડત દીનદયાળ ઉપા3યાયની ભારતના દ/ર�નારાયણને ક�ે�મા ંરાખીને પં/ડત દીનદયાળ ઉપા3યાયની ભારતના દ/ર�નારાયણને ક�ે�મા ંરાખીને પં/ડત દીનદયાળ ઉપા3યાયની ‘‘‘‘‘‘‘‘એકા5મએકા5મએકા5મએકા5મમાનવવાદમાનવવાદમાનવવાદમાનવવાદ’’’’’’’’ની ની ની ની 
િવભાવનાને સાચા અથ માંિવભાવનાને સાચા અથ માંિવભાવનાને સાચા અથ માંિવભાવનાને સાચા અથ માં    સાકાર કરતી આયુ9માન ભારત યોજનાસાકાર કરતી આયુ9માન ભારત યોજનાસાકાર કરતી આયુ9માન ભારત યોજનાસાકાર કરતી આયુ9માન ભારત યોજના    ----    �ી �ી �ી �ી +તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી    

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

ઓજ�વી સમાજના િનમા ણમા ં�ધાનમંી�ી નરે��ભાઇ મોદીની સરકાર ;વારા ઓજ�વી સમાજના િનમા ણમા ં�ધાનમંી�ી નરે��ભાઇ મોદીની સરકાર ;વારા ઓજ�વી સમાજના િનમા ણમા ં�ધાનમંી�ી નરે��ભાઇ મોદીની સરકાર ;વારા ઓજ�વી સમાજના િનમા ણમા ં�ધાનમંી�ી નરે��ભાઇ મોદીની સરકાર ;વારા     
‘‘‘‘‘‘‘‘આયુ9માન યોજનાઆયુ9માન યોજનાઆયુ9માન યોજનાઆયુ9માન યોજના’’’’’’’’નો નો નો નો �ારં�ારં�ારં�ારંભ એક ઐભ એક ઐભ એક ઐભ એક ઐિતહાિસક િનણ ય બની રહેશ ેિતહાિસક િનણ ય બની રહેશ ેિતહાિસક િનણ ય બની રહેશ ેિતહાિસક િનણ ય બની રહેશ ે----    �ી �ી �ી �ી +તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી    

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

ભારતના દ�ર�નારાયણને કે��માં રાખીને પં�ડત દીનદયાળ ઉપા"યાયની ‘‘એકા$મમાનવવાદ’’ ની 
િવભાવનાને સાચા અથ*માં સાકાર કરતી આયુ-માન ભારત યોજના - જેનંુ �ધાનમં0ી1ી નરે��ભાઇ મોદીના 
હ4તે ગઇકાલે રાંચીથી સમ7 દેશ માટે લોકાપ*ણ  કરાયું તે િવ9વની સૌથી મોટામાં મોટી હે;થકેર યોજનાને �દેશ 
�મુખ1ી <તુભાઇ વાઘાણીએ સહષ* વધાવી હતી. ભાજપા કાય*કલાપોમાં છેવાડાના માનવીનંુ હીત કેમ સચવાય 
તે ઉદાત ભાવના હંમેશા સચવાયેલી રહી છે. 
 દેશના ગરીબ અને વંિચત સમાજની હરહંમેશ Aચતા કરતા રહેલા સહદયી �ધાનમં0ી1ી નરે��ભાઇ 
મોદીની ‘‘શૌચાલય મુBત ભારત’’ સાથેની 4વCછતા ઝંૂબેશ, જનધન યોજના Gવારા સરકારી યોજનાઓનો 
વચેટીયાઓ વગર સીધો લાભ નાગ�રકના ઘર સુધી પહIચાડવાની પહેલ અને હવે આ ‘‘�ધાનમં0ી જન આરોJય 
યોજના - PMJAY’’ એટલે કે આયુ-માન યોજના Gવારા એક નૂતન, 4વ4થ, સશBત સમાજના િનમા*ણમા ં
ભાજપાના શાસનમાં ભગીરથ �યાસો આદરવામાં આKયા છે. ઓજ4વી સમાજના િનમા*ણમાં �ધાનમં0ી1ી 
નરે��ભાઇ મોદીની સરકાર Gવારા ‘‘આયુ-માન યોજના’’નો �ારંભ એક ઐિતહાિસક િનણ*ય બની રહેશે તેમ       
1ી વાઘાણીએ અંતમાં જણાKયુ હતુ.     

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

 

 

 



 

�ેસનોટ-૦૨                તા. ૨૪.૦૯.૨૦૧૮ 

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

�દેશ ભાજપ 
વારા આગામી �ણ મિહના સધુી િવિવધ ��લ�ી સગંઠના�મક કાય!"મો હાથ ધરવામાં આવશે�દેશ ભાજપ 
વારા આગામી �ણ મિહના સધુી િવિવધ ��લ�ી સગંઠના�મક કાય!"મો હાથ ધરવામાં આવશે�દેશ ભાજપ 
વારા આગામી �ણ મિહના સધુી િવિવધ ��લ�ી સગંઠના�મક કાય!"મો હાથ ધરવામાં આવશે�દેશ ભાજપ 
વારા આગામી �ણ મિહના સધુી િવિવધ ��લ�ી સગંઠના�મક કાય!"મો હાથ ધરવામાં આવશે....    
ભાભાભાભાજપ સગંઠન વધ ુસશ&ત બની અજય ભારતજપ સગંઠન વધ ુસશ&ત બની અજય ભારતજપ સગંઠન વધ ુસશ&ત બની અજય ભારતજપ સગંઠન વધ ુસશ&ત બની અજય ભારતના િનમા!ણ માટે અટલ ભાજપનુ ં+વ,પ દશે સમ� રજુ કરશેના િનમા!ણ માટે અટલ ભાજપનુ ં+વ,પ દશે સમ� રજુ કરશેના િનમા!ણ માટે અટલ ભાજપનુ ં+વ,પ દશે સમ� રજુ કરશેના િનમા!ણ માટે અટલ ભાજપનુ ં+વ,પ દશે સમ� રજુ કરશે    

----    -ી -ી -ી -ી આઇઆઇઆઇઆઇ....કેકેકેકે....�ડ�ે�ડ�ે�ડ�ે�ડ�ે    

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

�દેશ ઉપા	ય� �ી આઇ.કે. �ડે�એ �દેશ કારોબારીમાં િનધા��રત થયેલા કાય�"મોની િવગત આપતા જણા'યુ છે કે, 
ભારતર�ન અને પૂવ� �ધાનમં�ી�ી અટલ િબહારી વાજપેયી%ને �&ધાંજિલ 'વ(પે કાયા*જિલ સ+તાહમાં 'વછતા અિભયાન અને 
મે-ડકલ કે/પના કય0 હાથ ધરવામાં આવી ર3ા છે.  

• આયુ5માન ભારત યોજના વડા�ધાન�ીએ લો7ચ કરી છે તેના લાભાથ9ઓને યોજનાનો લાભ કેવી રીતે સરળતાથી મળી 
શકે તે માટેનું આયોજન ભાજપ સંગઠન કરશે.  

• પૂ?ય બાપુની જ7મજયંિત િનિમ@ે ૨% ઓAટોબર થી એક સ+તાહ સુધી ખાદી ખરીદવાના કાય�Dમો ભાજપ &વારા 
યોEશે. 

• ૪ થી ઓAટોબર થી ૮મી ઓAટોબર દર/યાન ૫ િજGલાઓમાં ૧૦ 'થળોએ નગરપાિલકાના સHયોના અHયાસ વગ� 
યોજવામાં આવશે.  

• ૧૦મી ઓAટોબરથી શI થનાર િવJવના સૌથી મોટા મહો�સવ નવરા�ી મહો�સવ દર/યાન 'વLછતા સિહતના િવિવધ 
કાય�Dમો હાથ ધરવામાં આવશે.  

• ૧૫મી સ+ટે/બર થી શI થયેલ દેશMયાપી 'વLછતા હી સેવાના પખવા-ડયાના કાય�Dમો ચાલુ જ છે અને સાથે મે-ડકલ 
કે/પનું આયોજન પણ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

• ૭ ઓAટોબર થી ૧૫મી ઓAટોબર દર/યાન ભાજપ -કસાન મોરચા &વારા ભાજપ સંગઠન સાથે મળીને સમP રા?યમાં 
િજGલા-તાલુકા પંચાયત 'તરે ખાટલા બેઠકો કરવામાં આવશે અને -કસાનો માટેની િવ'તારક યોજના થકી ભાજપ &વારા 
ખેડૂત િહત અને ખેતી લQી કરવામાં આવેલ િવિવધ કાય0ની િવગત રજુ કરવામાં આવશે.  

• પૂ?ય બાપુની ૧૫૦મી જ7મજયંિત વષ� િનિમ@ે ભાજપના ૧૫૦ કાય�કરો ૧૫૦ -કલોમીટરની પદયા�ા કરીને 
ગાંધી%ના સંદેશ ભાજપની િવકાસની વાતો લોકો સમQ રજુ કરશે.  

• -દવાળી - બેસતા વષ�ના 'નેહ સંમેલનો દરેક િજGલામાં ૧ સ+તાહમાં યોEશે. �દેશના અPણી�ીઓ િવશેષ (પે 'નેહ 
સમારોહમાં ઉપિ'થત રહેશે. દરેક િવધાનસભા બેઠકદીઠ પણ 'નેહિમલનના કાય�Dમો હાથ ધરાશે.  

• બુથ અને શિAતકે7Tને વધુ મજબૂત બનાવવા લોકસભા બેઠક દીઠ િનમાયેલા �ભારી�ીઓનો સતત �વાસ િજGલા-
તાલુકામાં હાથ ધરવામાં આવશે.  

• સદ'યતા વૃિVધની કવાયત હાથ ધરવામાં આવેલ છે તેને વધુ સ-Dય રીતે કરવામાં આવશે અને દરેક બૂથમાં ૨૫ નવા 
કાય�કતા�ઓને ભાજપમાં જોડવામાં આવશે.  

• ૨૫ ઓAટોબરના રોજ પં-ડત દીનદયાલ%ની જ7મિતિથ િનિમ@ે સેવાકીય કય0 હાથ ધરાશે અને અં�યોદયના િવચાર સાથે 
છેવાડાના માનવીને બળ આપવાનું કામ કરશે. 
આમ, ભાજપ સંગઠન &વારા કાય�Dમોની હારમાળા સWને આગામી �ણ મિહના સુધી જુદા જુદા 'તરે િવિવધ કાય�Dમો 

હાથ ધરાશે અને ભાજપ વધુ સશAત બની અજય ભારતનું િનમા�ણ કરવા કXટીબ&ધ બનશે અને અટલ ભાજપનો પ-રચય સમP 
િવJવને કરાવશે.      (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    

�દેશ ક7વીનર,    મીડીયા િવભાગ 



 

�ેસનોટ-૦૩            તા. ૨૪.૦૯.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

પ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાયની પ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાયની પ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાયની પ�ંડત દીનદયાળ ઉપા�યાયની જ�મજયંિતએ જ�મજયંિતએ જ�મજયંિતએ જ�મજયંિતએ ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી �ી �ી �ી કમલમ્કમલમ્કમલમ્કમલમ્’’’’’’’’    ખાતે ખાતે ખાતે ખાતે �ચતન�ચતન�ચતન�ચતન    સ�સ�સ�સ�    તથા !યા"યાનતથા !યા"યાનતથા !યા"યાનતથા !યા"યાન    
####દશે અ�ય&�ીદશે અ�ય&�ીદશે અ�ય&�ીદશે અ�ય&�ી    'તુભા'તુભા'તુભા'તુભાઇ વાઘાણીઇ વાઘાણીઇ વાઘાણીઇ વાઘાણી, , , , સગંઠન મહામ�ંીસગંઠન મહામ�ંીસગંઠન મહામ�ંીસગંઠન મહામ�ંી�ી �ી �ી �ી ભીખભુાઇ ભીખભુાઇ ભીખભુાઇ ભીખભુાઇ દલસાણીયાદલસાણીયાદલસાણીયાદલસાણીયા, , , , 

િશ&ણમ�ંીિશ&ણમ�ંીિશ&ણમ�ંીિશ&ણમ�ંી�ી ભપુ�ે2�ી ભપુ�ે2�ી ભપુ�ે2�ી ભપુ�ે2�સહ�સહ�સહ�સહ    ચડૂાસમાચડૂાસમાચડૂાસમાચડૂાસમાની ઉપિ4થિતમાંની ઉપિ4થિતમાંની ઉપિ4થિતમાંની ઉપિ4થિતમાં    યો6શેયો6શેયો6શેયો6શ ે   

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

 ભાજપા �દેશ મી�ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, એકા$મ માનવવાદના �ણેતા પં�ડત દીનદયાળ 
ઉપા"યાયની જ�મજયંિત િનિમQે સમ7 રાRયમાં સેવાકાયS હાથ ધરવામાં આવશે અને વૈિવ"યસભર રીત ે
ઉજવણી કરવામાં આવશે. 

ભાજપાના �દેશ કાયા*લય ‘‘1ી કમલમ્’’ ખાતે બપોરે ૧.૦૦ કલાકે પં�ડત દીનદયાળ ઉપા"યાયના <વન-

કવન અને રાXોદયના િવચારોને સાંકળતુ ં KયાYયાન અને Aચતન સ0 યોZશે. જેમાં �દેશ અ"ય[1ી <તુભાઇ 
વાઘાણી, સંગઠન મહામં0ી1ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, િશ[ણમં0ી1ી ભુપે��Aસહ ચૂડાસમા માગ*દશ*ન આપશે. 

ભાજપાની ગુજરાત સરકારના અં$યોદય (છેવાડાના માનવીના ક;યાણ)ના કાયS અને ગુજરાતના ગૌરવ 
ભારતના વડા�ધાન1ી નરે��ભાઇ મોદીના નેત$ૃવમાં કાય*રત કે�� સરકારના ગરીબ ક;યાણલ[ી કાય*^મોની 
િવગતો અને માિહતી આ ચચા*સ0માં અપાશે.  

�ારંભ થતી ડૉ. _યામા �સાદ મુખ` KયાYયાન માળાના �થમ મણકામાં રાRયની િવ9વ િવaાલયો સાથે 
સંકળાયેલા સેનેટ-િસ�ડીકટે સbયો ઉપિ4થત રહેશે.     

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


