
 

ેસનોટ-૦૧             તા ૨૫.૦૨.૨૦૧૯ 
----------- 

તારીખ ૨૮ ફે આુરી, ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ કલાક ે“સંગઠન સવંાદ” કાય મમા ં 
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી િવડીયો કો ફર સ વારા સમ  દશેમા ં૧૫,૦૦૦ થાનો અન ે 

ગુજરાતમા ં૪૫૧ થાનો ઉપર ભાજપના કાયકતાઓન ે“મરેા બથૂ-સબ સ ેમજબતૂ” અતંગત  
વતં સવંાદ કરીન ેમાગદશન પૂ ં પાડશ ે– ી ભરત પડંયા 

----------- 
તારીખ ૨૬ ફે આુરીના રોજ સાજેં ૬.૩૦ કલાક ે૪૭ લાખ પરીવારના ઘર ેકમળ દપ ગટાવીન ે  

“કમળ યોિત”નો કાય મ યો શ.ે આ કાય મ અતંગત કે  સરકારની િવિવધ યોજનાઓના લાભાથ ઓ તમેજ 
કાયકતાઓના ઘર ેકમળ દપ ગટાવવામા ંઆવશ ે – ી ભરત પડંયા 

----------- 
તારીખ ૨૬ ફે આુરીએ  ‘‘કમળ યોિત’’ કાય મ અતંગત મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી દહેગામ ખાત ે 

અન ે દશે મખુ ી તભુાઈ વાઘાણી ભાવનગર મહાનગર ખાત ેઉપિ થિત રહશે.ે – ી ભરત પડંયા 
----------- 

ગુજરાત ભાજપ દેશ લોકસભા ભારી ી ઓમ  માથરુ  
તારીખ ૨૬ ફે આુરી થી ૦૧ માચ સધુી ગુજરાતના વાસ ે

----------- 
તારીખ ૨૧ થી ૨૫ ફે આુરી સધુી સપંક અિભયાનમા ં૯૫૦૦ શિ તકે ોમાં ૧૦,૦૦૦થી વધ ુિવ તારક 
કાયકતાઓ લોકોની વ ચ ેકામગીરી પણૂ કરીન ેહવ,ે તારીખ ૨૬ ફે આુરીથી ગુજરાતના ૫૦,૦૦૦ બથુમા ં

૫૦,૦૦૦ કાયકતાઓ ભાજપની નીિત અન ેસરકારી યોજનાઓનો ચાર- સાર કરશ.ે 
----------- 

ગુજરાત ભાજપા વારા યો નાર િવિવધ કાય મોની િવ તૃત માિહતી આપતા ગુજરાત દેશ વકતા ી 

ભરત પંડયાએ જણા યુ ં હતું કે, આગામી લોકસભાની ચંૂટણી અ વયે કે ની યોજના મુજબ ધાનમં ી ી 

નરે ભાઈ મોદી વારા તારીખ ૨૮ ફે ુઆરીના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ કલાકે િવડીયો કો ફર સ થી સમ  દેશમાં 

૧૫,૦૦૦ થાન મંડલ ઉપર “મરેા બથુ સબ સ ેમજબતૂ” અંતગત સમ  દેશના લાખ ભાજપના કાયકતાઓ 

અને શુભે છકો સાથે સીધો સવંાદ કરશે. જયારે ગુજરાત કુલ ૪૫૧ થાનોમાં જેમાં ા ય અને શહેરના ૪૧૪ 

મંડલમાં અને મહાનગરમાં ૩૭ િવધાનસભા સીટ ઉપર કાયકતાઓ ઉપિ થત રહીને ધાનમં ી ી નરે ભાઈ 

મોદી વારા આપવામાં આવનાર મેરા બુથ સબ સે મજબૂત અંતગત માગદશન મેળવશે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
ી પંડયાએ વધુમાં જણા યું હતુ ંકે, કે ીય યોજના મુજબ સમ  ભારત દેશમાં તારીખ ૨૬ ફે આુરી, 

૨૦૧૯ ના રોજ, સાંજે ૬.૩૦ કલાકે દરેક બુથમાં “કમલ યોિત” કાય મનંુ આયોજન કરવામાં આ યું છે. તે જ 

રીતે ગુજરાતની ૧૬૨ નગરપાિલકોઓમાં એક જ થાન ઉપર ૧૦૦ થી ૧૫૦ કમલ દપ ગટાવવામાં આવશે 

જયારે મહાનગરોમાં દરેક િવધાનસભા ે માં એક થાન ઉપર ૧૫૦૦ જેટલા કમલ દપ ગટાવવામાં આવશે. 

જયારે ગુજરાતનાં ૪૧ લા/મહાનગરોમાં આવેલ તમામ મંડલોના બુથમાં આજ સમયે કે  સરકારની િવિવધ 

યોજનાઓના લાભાથ ઓના ઘરે તેમજ કાયકતાઓના ઘરે કમલ દપ ગટાવવાનો કાય મ યોજવામાં આવશે.  

તારીખ ૨૬ ફે આુરી, ૨૦૧૯ના ‘‘કમલ દપ’’ કાય મમા ં લા થાન ઉપર ઉપિ થત રહનેાર દશે અ ણી 
મ દેશ અ ણી જવાબદારી થળ 

૧ ી િવજયભાઈ પાણી મુ યમં ી દહેગામ શહેર 

૨ ી તુભાઈ વાઘાણી દેશ મુખ ભાવનગર મહાનગર 

૩ ી મનસુખભાઈ માંડિવયા કે ીય મં ી પાલીતાણા તાલુકો 

૪ ી આઈ.કે. ડે  દેશ ઉપા ય  રાજકોટ શહેર 

૫ ી ભરતભાઈ પંડયા દેશ વકતા વડોદરા મહાનગર 

ગુજરાત ભાજપ દેશ લોકસભા ભારી ી ઓમ  માથુર તારીખ ૨૬ ફે ુઆરી થી ૦૧ માચ સુધી 

ગુજરાતના વાસે આવેલ છે.  

તારીખ ૧૫ થી ૨૦ ફે આુરી સધુીમાં દરેક લામાં શિ તકે ના િવ તારકો માટે અ યાસ વગ  પૂણ થયાં છે. 

તેમજ હવે, તારીખ ૨૧ થી ૨૫ ફે ુ સુધીમાં ગુજરાતના ૯૫૦૦ શિ તકે ો ઉપર ભાજપના ૧૦,૦૦૦થી પણ 

વધુ કાયકતાઓ િવ તારક તરીક ેકામગીરી કરી ર ાં છે અને હવે ૨૬ ફે ુઆરીથી ગુજરાતના ૫૦,૦૦૦ બુથમાં 

૫૦,૦૦૦ કાયકતાઓ ભાજપની નીિત અન ેસરકારી યોજનાઓનો ચાર- સાર કરશે તેમ ી પંડયાએ અંતમાં 

જણા યું હતંુ. 

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

 



 

ેસનોટ-૦૨             તા ૨૫.૦૨.૨૦૧૯ 
----------- 

તારીખ ૨૪ ફે આુરી, રિવવારના રોજ દેશ અ ય ી તભુાઈ વાઘાણીની િવશષે ઉપિ થિતમા ંગાધંીનગર 
ખાત ે‘‘કમલ કપ - યવુા રમતો સવ’’ અન ે‘‘ યવુા મહો સવ’’ કાય મ યો યો. 

----------- 
“કમલ કપ - યવુા રમતો સવ કાય મમાં કબ ડી, ચસે, ર સા ખચે, વોલીબોલ અન ેકરેમ એમ કલુ ૫ રમતોમા ં

૨૦૦ થી વધ ુટીમોએ ભાગ લીધો 
----------- 

વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી અને મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી વારા કે  અન ેરા યોમા ંિવકાસની 
કડેીએથી તાિપત કરાયલેી દરકે યોજના પોતાના પફ મ સથી યવુાનો વારા યવુા મહો સવમા ંરજુ કરા યો. 

----------- 
ભારતન ેિવ વગુ  થાન પર બસેાડવા બધા યવુાન પરૂક બન ે- ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
દેશ મી ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણીની િવશેષ 

ઉપિ થિતમાં અને દેશ યુવા મોરચાના અ ય ી ડો.ઋિ વજ પટેલની અ ય તામાં ગઈકાલે તારીખ ૨૪ 

ફે ુઆરીના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ‘‘કમલ કપ-યુવા રમતો સવ’’ અને ‘‘યુવા મહો સવ’’ એમ ૨ કે ીય કાય મો 

દેશ ક ાના યો યા. ગાંધીનગર પોટ કો પલે માં યો યેલ ‘‘કમલ કપ-યુવા રમતો સવ’’ કાય મમાં કબ ડી, 

ચેસ, ર સા ખેચ, વોલીબોલ અને કેરમ એમ કલુ ૫ રમતોમાં ૨૦૦ થી વધુ ટીમોએ ભાગ લીધો. જયારે યુવા 

મહો સવ કાય મમાં યુવાનો વારા પફ મ સ થકી શહીદોને ધાંજિલ અપ  અને બેટી બચાવો, ડી ટલ 

ઇિ ડયા, વ છ ભારત જેવા િવષયો પર સુંદર અને સશ ત સંદેશો આ યો. 

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણીએ ગાંધીનગર પોટ કો લે  ખાતે યો યેલ ‘‘કમલ કપ-યુવા 

રમતો સવ’’માં રમતવીરો અન ેકાયકતાઓને સંબોધતા ક ું હતુ ંકે, રમત-ગમત થકી યુવાનોને તંદુર તી અને ઉ  

મળી રહે તે હેતુથી આ કાય મનંુ આયોજન કરાયું તે બદલ યુવા મોરચાને અિભનંદન પાઠ યા હતા.                 

ી વાઘાણીએ ક ેસ પર હારો કરતા ક ુ ંહતું ક,ે ભારતીય જનતા પાટ એ યુવાનોના કૌશ ય માટે રમતો રમાડે 

છે, જયારે ક ેસએ યુવાનોના ભિવ ય બગાડવા માટે રમત રમાડે છે. ક ેસ દેશના યુવાનોને વષ થી ગુમરાહ 

કરવાનંુ કામ કયુ છે. 

..૨.. 



 

..૨.. 

ભાજપ જોડે િવચાર અને િવઝન છે, યારે સામે ક ેસ પાસે ના િવચાર છે ક ે ના િવઝન. ભારતને 

િવ વગુ  થાન પર બેસાડવા યુવાનોએ પુરક બનવંુ જોઈએ. કે  સરકાર અને રા ય સરકારે યુવાનો માટે નવી 

નવી યોજનાઓ થકી યુવાનોના િહતમાં કામ કય ુ છે. ભારતીય જનતા પાટ  હંમેશા યુવાનોને સકરા મક રમત 

રમાડે છે, જયારે ક ેસ યુવાનોને નકારા મકતા તરફ ધકેલે છે તેમ ી વાઘાણીએ જણા યું હતું. 

યુવા મોરચાના દેશ અ ય ી ડૉ. ઋિ વજ પટેલે પોતાના વાગત વચનમાં ક ું હતું કે, રમત-ગમતને 

ાધા ય આપી તંદુર ત વનના અિભગમ સાથે ખેલકૂદને રોજનીશીમાં સમાિવ  કરી વા ય દ વન 

વવાના અમુ ય િવચારને પસરાવવા યુવા મોરચા વારા રમતો સવનો કાય મ યો યો હતો. આ રમતો સવમાં 

િજ લા અને તાલુકાના રમતવીરોએ ઉ સાહભેર ભાગ લીધો તેમનું શ દો થકી વાગત કયુ હતું. 

ગાંધીનગર ખાતે યુવા મોરચા વારા યો યેલ ‘‘કમલ કપ - યવુા રમતો સવ’’ અન ે ‘‘યવુા મહો સવ’’ 

કાય મમાં દેશ મં ી ી દીપ સહ વાઘેલા, ગાંધીનગર મહાનગરના મુખ ી મહે ભાઇ પટેલ, દેશ યુવા 

મોરચાની ટીમ, યુવા મોરચાના િજ લા/મહાનગરના મુખ/મહામં ી ી તેમજ યુવા મોરચાના કાયકતાઓ 

ઉપિ થત ર ા હતા. 

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


