
 

ેસનોટ-૦૧              તા. ૧૪.૦૬.૨૦૧૯ 
------------ 

લોકસભા ચૂટંણીમા ંગજુરાતની તમામ ૨૬ બઠેકો પર ભાજપાના ભ ય િવજયની ઐિતહાિસક સફળતા બદલ 
આવતીકાલ ેભાજપા દશે અ ય ી તભુાઈ વાઘાણીનો ઇ કોન લબ-ભાવનગર ખાત ેસવાર ે૧૧.૦૦ કલાક ે

ભ યાિતભ ય સ કાર સમારોહ યો શે 
------------ 

ત ેપવૂ સવાર ે૮.૦૦ કલાક ેભાવનગર શહરે ભાજપા વારા ઢોલ-નગારા- ાસંા, રાસમડંળીઓ-નૃ યકારો વ ચ ે
ભાજપાનો કસેરીયો લહરેાવતી ભ ય બાઇક રલેી યો શે, જે જશોદાનગરથી ારભં થઇ  

ભાવનગરના પિ ચમ મતિવ તારમા ંઘમુી વળશ.ે 
------------ 

ભાજપા મી ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતની તમામ ૨૬ બેઠકો પર 
ભાજપાના ભ ય િવજયની ઐિતહાિસક સફળતા બદલ આવતીકાલે ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણીનો ઇ કોન 
લબ-ભાવનગર ખાત ેસવાર ે૧૧.૦૦ કલાકે ભ યાિતભ ય સ કાર સમારોહ યો શે. 

દેશભરમા ં અિવરતપણ ે ચાલતી લોકક યાણકારી િવકાસયા ાન ે આગળ ધપાવવા દેશના સપતૂ ધાનમં ી ી 
નરે ભાઇ મોદીના હાથ વધુન ે વધ ુ મજબતૂ કરનાર તથા ગત િવધાનસભા ચૂટંણીમા ં િવજય મેળ યા બાદ તાજેતરની 
ગુજરાતની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપાન ેસતત બી વાર ઐિતહાિસક િવજય થકી તમામ ૨૬ બઠેકો અપાવનાર ગુજરાત 
ભાજપાનંુ સ મ નેતૃ વ એવા ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ વયંને દેશ અન ે ગુજરાતના િવકાસ તથા 
ઉ નિત માટે સમ પત કરી દીધા છે.  

આવતીકાલે તારીખ ૧૫ જુન, ૨૦૧૯ના રોજ ભાવનગર ખાત ેભાવણેાનુ ંગૌરવ અને દેશ અ ય ી તુભાઇ 
વાઘાણીના ભ ય સ માન માટે ભાવનગર શહેર ભાજપા, સામા ક તથા શૈ િણક સં થાઓ તથા ભાવનગર નાગ રક સિમિત 
હેઠળના િવિવધ એસોસીયેશનો વારા ભ ય સ માન-અિભવાદન સમારોહ યો શે, જેમા ં રા યના કેબીનેટ મં ી તથા 
ભાવનગર લાના ભારી મં ી ી ભૂપે સહ ચૂડાસમા, સાંસદ ી ભારતીબને શીયાળ, ભાવનગર લા મહાનગરના 

ભારી ી મહશેભાઇ કસવાલા, દેશ અ ણી ીઓ, સંગઠનના હો ેદાર ીઓ તથા થાિનક આગેવાન ીઓ ઉપિ થત 
રહેશ.ે આ સમારોહ ભાવનગર ખાતે આવલે ઇ કોન લબ ખાતે સવાર ે૧૧.૦૦ કલાક ેયો શ.ે 

તે પૂવ ભાવનગર શહેર ભાજપા વારા ી તુભાઇ વાઘાણીન ેઆવકારવા માટે ભારીમં ી ી, સંગઠન ભારી ી 
તથા સાંસદ ીની ઉપિ થિતમા ંઢોલ-નગારા- ાસંા, રાસમંડળીઓ-નૃ યકારો સાથ ેભાજપાનો કેસરીયો લહરેાવતી ભ ય બાઇક 
રેલીનુ ં આયોજન કરવામા ં આવશ.ે આ બાઇકરેલીનો ારંભ સવારે ૮.૦૦ કલાક ે ભાવનગર ખાત ે આવેલ જશોદાનગર 
સકલથી થશ,ે જે ગંગાજળીયા તળાવ-શહીદ ભગત સહ ચોક-મોતીબાગ રોડ-કાળાનાળા-કુંભારવાડા સકલ-શા ીનગર-
સરીતા સોસાયટી-બોરતળાવ-ગૌમતે વરનગર થઇ મ તરામબાપા મં દરે સમાપન થશ,ે આ બાઇકરેલી ભાવનગરના પિ ચમ 
મતિવ તારમા ંફરશ.ે 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨              તા. ૧૪.૦૬.૨૦૧૯ 
------------ 

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટલેનો આભાર ય ત કરતા  
દશે અ ય  ી તભુાઈ વાઘાણી 

------------ 
મે ડકલ વશે સદંભમા ંગજુરાતમા ંજ મેલા અન ેધોરણ ૧૦ અન ે૧૨ની ગજુરાત બોડની પ ર ા આપતા િવ ાથ ઓન ે

સરકાર વારા ડોમીસાઈલ સટ ફીકટેમાથંી મિુ ત 
------------ 

દશે અ ય  ી તભુાઈ વાઘાણી વારા ડોમીસાઈલ અગં ેસરકારમા ંથયલે રજૂઆત બાબત ેસરકાર વારા  
િવ ાથ  અન ેવાલીઓના િવશાળ િહતન ે યાને લઈ લવેાયેલા િનણયન ેઆવકારતા ી તભુાઈ વાઘાણી 

------------ 
ભાજપ દેશ મી ડયા િવભાગની અખબારી યાદીમાં જણા યા માણે ન કના સમયમાં ધોરણ ૧૨ પછીના 

તબીબી અ યાસ મમાં વેશ માટેની યા શ  થવાની છે આ બાબત ે દેશ અ ય  ી તુભાઈ વાઘાણીએ 
મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ી ને ગુજરાતમાં જ મેલા હોય અને ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ગુજરાત બોડમાંથી 
પસાર કરેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓન ેડોમીસાઈલ સટ ફકેટ કઢાવવાની યામાંથી મુિ ત આપવા માટેની રજૂઆત કરેલ 
હતી. 

અ ે ઉ લેખનીય છે કે રા યના િવ ાથ ઓને રા યની મેડીકલ કોલજેોમાં ઉપલ ધ ટેટ વૉટાની બઠેકો પર 
વેશ સિુનિ ચત કરવા ડોમીસાઈલ સટ ફીકેટન ેઆધારે જ વેશ આપવામાં આવતો હતો. 

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ વારા અંદા ત ૧૦,૦૦૦ 
જેટલા િવ ાથ ઓન ે પશતા ડોિમસાઈલ અંગેના નોના સદંભમાં લીધેલ િનણય માટ ે ી વાઘાણીએ આવકારી અન ે
રા ય સરકારને અિભનંદન પાઠ યા હતા. 

આ ઉપરાંત ી વાઘાણી એ દાદરા નગર હવેલીમાં િસલવાસા ખાતે નવી મે ડકલ કોલજેની કે  સરકાર વારા 
આપેલી મંજૂરી માટ ેપણ કે  સરકારનો આભાર ય ત કય  હતો, આ મે ડકલ કોલેજમાં ગજુરાતના િવ ાથ ઓને ટેટ 
રઝવ વોટાની બઠેકોનો લાભ મળશે. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


