
 

ેસનોટ-૦૧           તા ૦૮.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં તથા હ રયાણાના મુ યમં ી ી મનહરલાલ ખ ટરની િવશષે 
ઉપિ થિતમા ંપાટણ ખાત ે ણ લોકસભા બઠેકનંુ ભાજપાનુ ં લ ટર સમંલેન યો યુ 

---------------- 
ઝાના પવૂ ધારાસ ય ીમતી ડૉ. આશાબને પટેલ સાથ ે  નગરપાિલકાના ૧૫ સ યો તથા તાલકુા પચંાયતના 

સ યો સિહત ક સેના ૧૧૦૦ જેટલા કાયકરોએ ખેસ પહરેીન ેિવિધવત રીત ેભાજપામાં જોડાયા 
---------------- 

૨૦૧૯ લોકસભાની ચૂટંણીઓમા ંપણ આપણ ેસૌ પ ર મની પરાકા ા સ ન ેએવો ચડં િવજય મળેવીએ ક ેઆવનારા 
સમયમા ંક સે પનુઃ યારયે ગજુરાતમા ંચૂટંણી તવાનુ ં વ ન પણ ન જુએ  

– ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
ઘણા વષ  બાદ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વમા ંદશેન ેએક માિણક અન ેઇમાનદાર સરકાર મળી છે  

- ી મનહરલાલ ખ ટર 
---------------- 

આજરોજ પાટણ ખાતે ભાજપા દેશ અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં તથા હ રયાણાના મુ યમં ી 
ી મનહરલાલ ખ ટરની િવશેષ ઉપિ થિતમાં પાટણ, મહેસાણા અને બનાસકાંઠા લોકસભા બઠેકનું પાટણ ખાતે લ ટર 

સમંલેન યો યુ હત.ુ આ સંમેલનમાં તાજેતરમાં ક ેસમાંથી રા નામુ આપનારા ઝાના ધારાસ ય ીમતી ડૉ. 
આશાબેન પટેલ સાથે  નગરપાિલકાના ૧૫ સ યો તથા તાલુકા પંચાયતના સ યો સિહત ક સેના ૧૧૦૦ જેટલા 
કાયકરોએ ખેસ પહરેીન ેિવિધવત રીત ેભાજપામાં જોડાયા હતો. આ સંગે દેશ અ ય  ી તભુાઇ વાઘાણી તેમજ 
મહેસુલ મં ી ી કૌશીકભાઇ પટેલ અને ના પૂવ ધારાસ ય ી નારાયણભાઇ પટેલે તેમને સહષ આવકારી વાગત 
કયુ હત.ુ  

ી તુભાઇ વાઘાણીએ તેમના વ ત યમાં જણા યુ હતુ ક,ે ભાજપ ેહંમેશા હકારા મકતા અન ે ‘‘સૌના સાથ, 
સૌના િવકાસ’’ની રાજનીિત અપનાવી છે િ ય ભાજપ સરકારના સામા ક ઉ કષના કાય થી ગજુરાતની  

ભલીભાતી અવગત છે. આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના લોકિ ય નેતૃ વવાળી કે  સરકાર તેમજ 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ે નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલેના નતેૃ વમાં ચાલતી રાજય સરકારે 
અનેકિવધ જનસુખાકારીની યોજનાઓના લાભો જનજન સધુી પહ ચાડયા છે તથા ગજુરાતના િવકાસ મોડેલનો સમ  
દેશ અને િવ વએ વીકાર કય  છે . 

ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ ક,ે ગુજરાતમાં ક સે વારા િતવાદ, ાિતવાદ તથા ાંતવાદ ભડકાવી 
ગુજરાતની શાંતી ડહોળવાના ની ન ક ાના ય નો કરવામાં આ યા હતા,  છતાં  પણ  સતત  છ ઠી  વખત  જનતાના  

..૨.. 



 

..૨.. 
 

આશીવાદથી ભાજપાનો ગુજરાતમાં િવજય થયો, જે જનતાનો િવ વાસ, સરકારની ઉ કૃ  કામગીરી અને કાયકરોના 
અથાગ પ ર મને આભારી છે .૨૦૧૯ લોકસભાની ચૂંટણીઓમાં પણ આપણ ેસૌ પ ર મની પરાકા ા સ ને એવો 

ચંડ િવજય મેળવીએ ક ેઆવનારા સમયમાં ક સે પુનઃ યારેય ગુજરાતમાં ચંૂટણી તવાનુ ં વ ન પણ ન જુએ. 
હ રયાણાના મુ યમં ી ી મનહરલાલ ખ ટરે તેમના વ ત યમાં જણા યુ હત ુક,ે ઘણા વષ  બાદ ધાનમં ી ી 

નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં દેશને એક માિણક અને ઇમાનદાર સરકાર મળી છે. ૨૦૧૪ પહલેાના ક ેસ સરકારના 
૧૦ વષ યાદ કરીએ તો યાલ આવે ક,ે સમ  દેશમાં ઘોર િનરાશા અને અરાજકતાની િ થિત હતી. સોનીયા અન ે
મનમોહન સહની સરકારની અિનણાયકતા તેમજ અબજો િપયાના ાચારને લીધે સમ  િવ વમાં દેશની છબી 
ખરડાઇ ગઇ હતી. દેશનું અથતં  પણ મંદીમાં ધકેલાઇ ગયુ હતુ. તેન ે બદલ ે આજે મા  સાડા ચાર જ વષમાં 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં ભારતે તમામ ે  ે ન ધનીય િવકાસ કય  છે. દેશના ડીપીમાં વધારો, 
મ ઘવારીમાં ઘટાડો, િવદેશી રોકાણોમા ંવધારો તેમજ યુવા રોજગાર, કૃિષ િવકાસ અન ેમિહલાઓની સખુાકારી માટેની 
અનેકિવધ યોજનાઓ વારા તમામ વગ નો સવાિગ િવકાસ કય  છે.  

ી ખ ટરે જણા યુ હત ુક,ે ક ેસ ગમે તટેલા જુ ઠાણા ફેલાવે પરંત ુદેશની જનતા હવ ે ગી ગઇ છે. આવનારી 
૨૦૧૯ની ચૂંટણીઓમાં સપંૂણ બહુમિત સાથે ભાજપાનો િવજય િનિ ચત છે યારે  ગુજરાતમાં પણ ફરીથી ૨૬માંથી 
૨૬ બઠેકો તવા માટ ેસૌ કાયકરો ક ટબ ધ બને.  

ભાજપા દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ ઉપિ થત સૌ કાયકરોન ે સગંઠનલ ી માગદશન 
આપી આગામી કાય મો જેવા કે, સમપણ દવસ, ‘‘મેરા પ રવાર - ભાજપ પ રવાર’’, ‘‘ભારત કે મન કી બાત, મોદી ક ે
સાથ’’, િવ તારક અિભયાન વગેરે જેવા કાય મો િવશે િવગતવાર માિહતી આપી હતી.  

આજના આ લ ટર સમેંલનમાં ણ લોકસભા મતિવ તારના દેશ પદાિધકારી ીઓ, લોકસભા બેઠક 
િવ તારના ભારી ીઓ, ઇ ચાજ -સહ ઇ ચાજ ીઓ, લાના મુખ-મહામહામં ી ીઓ, મંડલના 
પદાિધકારી ીઓ, થાિનક વરા યની ચૂટંણી લડેલા ઉમેદવાર ીઓ, મંડલ મોરચાના મુખ-મહામં ી ીઓ, 
શિ તકે ના ઇ ચાજ- ભારી ીઓ, બોડ-િનગમના પદાિધકારી ીઓ તથા પવૂ સાંસદ -ધારાસ ય ીઓ સિહત મોટી 
સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત ર ા. 

 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 

 
 
 



 

ેસનોટ -૦૨                તા ૦૮.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

દશે અ ય ી તભુાઇ વાધાણીની અ ય તામા ંઆવતીકાલ ેઆણદં તથા સરુે નગર ખાત ે દશે ભાજપાના ણ-
ણ લોકસભા બઠેકના બ ે લ ટર સમંલેન યો શ ે

---------------- 
આણદં ખાત ેઆણદં, ખેડા તથા વડોદરા લોકસભા બઠેકના કાયકતાઓ ઉપિ થત રહશે ે

---------------- 
સરુે નગર ખાત ેરાજકોટ, સરુે નગર તથા ક છ લોકસભા બઠેકના કાયકતાઓ ઉપિ થત રહશે ે

---------------- 
આણદં ખાત ેયો નાર સમંલેનમા ંમ ય દેશના પવૂ મુ યમં ી ી િશવરાજ સહ ચૌહાણ િવશષે ઉપિ થત રહેશે 

---------------- 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા રા ીય ઉપા ય  અન ેગજુરાત લોકસભા ચૂટંણી ભારી ી ઓમ  માથરુ 

સરુે નગર ખાત ેઉપિ થત રહશે ે
---------------- 

 દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવ ે છે કે, દેશ ભાજપા વારા કે ીય યોજના 
માણેના લ ટર સંમેલનો પકૈી બે લ ટર સમંેલન આણંદ અન ેસરેુ નગર એમ બ ે થળોએ દેશ અ ય ી તુભાઇ 

વાધાણીની અ ય તામાં આવતીકાલે તારીખ ૯ ફે આુરી, ૨૦૧૯ શિનવારના રોજ યો શે.  
આણંદ, ખેડા અન ેવડોદરા એમ, મ ય ગુજરાતની ણ લોકસભા બઠેકો માટેનું લ ટર સંમેલન વામીનારાયણ 

બાગ, મુ.ભારલે, તા.બોરસદ .આણંદ સવાર ે ૧૦.૦૦ કલાક ે યો શે. આ લ ટર સંમેલનન ે રા ીય ઉપા ય  અન ે
મ ય દેશના પૂવ મુ યમં ી ી િશવરાજ સહ ચૌહાણ તથા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી અન ે દેશ સંગઠન 
મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા સબંોધન કરશે. 

રાજકોટ, સુરે નગર અન ે ક છ એમ, સૌરા  િવ તારનંુ લ ટર સંમેલન ન ક પાઉ ડ, ઘર હોતો ઐસાની 
બાજુમાં, નતાન રોડ, સુરે નગર ખાત ેબપોરે ૧.૦૦ કલાક ેયો શે. જેમાં રા ીય ઉપા ય  અન ેગુજરાત લોકસભા 
ચંૂટણી ભારી ી ઓમ  માથુર, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી, કે ીય મં ી ી 
મનસુખભાઇ માંડવીયા તથા દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા માગદશન આપશે.  
 આ લ ટર સંમેલનોમાં લોકસભા મતિવ તારના લોકસભા સીટના ભારી, ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ, મંડલ 
પદાિધકારી તથા મંડલસઃ દેશ સીટના પદાિધકારીઓ, થાિનક વરા યની ચૂટંણી લડેલા ઉમેદવાર ીઓ, મંડલ 
મોરચાના મુખ-મહામં ી ીઓ, શિ તકે ના ઇ ચાજ- ભારી ીઓ, બોડ-િનગમના પદાિધકારીઓ તથા પૂવ સાંસદ-
ધારાસ ય ીઓ સિહત મોટી સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત રહેશે જેને દેશ આગેવાનો આગામી લોકસભા ચૂંટણીના 
સંદભમાં માગદશન આપશે. 
 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 


