
 

�ેસનોટ                 તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૮ 

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

સમ�સમ�સમ�સમ�    ગજુરાતમા ંભાજપાના લાખો કાય�કગજુરાતમા ંભાજપાના લાખો કાય�કગજુરાતમા ંભાજપાના લાખો કાય�કગજુરાતમા ંભાજપાના લાખો કાય�કરો તથા સમથ�કોરો તથા સમથ�કોરો તથા સમથ�કોરો તથા સમથ�કો    �વારા�વારા�વારા�વારા    આજરોજ અનરેા ઉ�સાહ સાથ ેભાજપાના આજરોજ અનરેા ઉ�સાહ સાથ ેભાજપાના આજરોજ અનરેા ઉ�સાહ સાથ ેભાજપાના આજરોજ અનરેા ઉ�સાહ સાથ ેભાજપાના ૩૮૩૮૩૮૩૮મા મા મા મા 
 થાપના !દનની ઉજવણી થાપના !દનની ઉજવણી થાપના !દનની ઉજવણી થાપના !દનની ઉજવણી    

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

૧૯૮૦૧૯૮૦૧૯૮૦૧૯૮૦મા ંભાજપાની  થાપના થઇ �યારથી લઇને આજ સુધી  ભાજપાની સફળયા,ા લાખો મા ંભાજપાની  થાપના થઇ �યારથી લઇને આજ સુધી  ભાજપાની સફળયા,ા લાખો મા ંભાજપાની  થાપના થઇ �યારથી લઇને આજ સુધી  ભાજપાની સફળયા,ા લાખો મા ંભાજપાની  થાપના થઇ �યારથી લઇને આજ સુધી  ભાજપાની સફળયા,ા લાખો કાય�કતા�ઓના બિલદાન કાય�કતા�ઓના બિલદાન કાય�કતા�ઓના બિલદાન કાય�કતા�ઓના બિલદાન 
અન ેઅથાગ પ!ર0મન ેઆભારી છેઅન ેઅથાગ પ!ર0મન ેઆભારી છેઅન ેઅથાગ પ!ર0મન ેઆભારી છેઅન ેઅથાગ પ!ર0મન ેઆભારી છે    ----    0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી    

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

4ધાનમ,ંી0ી નરે56ભાઇ મોદી અન ેરા7ીય અ8ય90ી અિમતભાઇ શાહના નતે�ૃવમાં ભાજપા સમ� દેશ અન ેિવ<વમાં 4ધાનમ,ંી0ી નરે56ભાઇ મોદી અન ેરા7ીય અ8ય90ી અિમતભાઇ શાહના નતે�ૃવમાં ભાજપા સમ� દેશ અન ેિવ<વમાં 4ધાનમ,ંી0ી નરે56ભાઇ મોદી અન ેરા7ીય અ8ય90ી અિમતભાઇ શાહના નતે�ૃવમાં ભાજપા સમ� દેશ અન ેિવ<વમાં 4ધાનમ,ંી0ી નરે56ભાઇ મોદી અન ેરા7ીય અ8ય90ી અિમતભાઇ શાહના નતે�ૃવમાં ભાજપા સમ� દેશ અન ેિવ<વમાં 
નવી =ચાઇઓ પર પહોચી છેનવી =ચાઇઓ પર પહોચી છેનવી =ચાઇઓ પર પહોચી છેનવી =ચાઇઓ પર પહોચી છે    ----    0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી    

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

ક?�સે સમ� દેશમા ંપોતાના અિ ત�વ માટેની લડાઇ લડી રહી છે Bયારેક?�સે સમ� દેશમા ંપોતાના અિ ત�વ માટેની લડાઇ લડી રહી છે Bયારેક?�સે સમ� દેશમા ંપોતાના અિ ત�વ માટેની લડાઇ લડી રહી છે Bયારેક?�સે સમ� દેશમા ંપોતાના અિ ત�વ માટેની લડાઇ લડી રહી છે Bયારે, , , , ભાજપા રા7િહત માટે કામ કરી રહી છેભાજપા રા7િહત માટે કામ કરી રહી છેભાજપા રા7િહત માટે કામ કરી રહી છેભાજપા રા7િહત માટે કામ કરી રહી છે        
----    0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી0ી 2તભુાઇ વાઘાણી    

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

ભાજપાની િવચારધારા સા ંકૃિતક રા7વાદની છેભાજપાની િવચારધારા સા ંકૃિતક રા7વાદની છેભાજપાની િવચારધારા સા ંકૃિતક રા7વાદની છેભાજપાની િવચારધારા સા ંકૃિતક રા7વાદની છે. . . . ભાજપાના કાય�કતા� હમંશેા ભાજપાના કાય�કતા� હમંશેા ભાજપાના કાય�કતા� હમંશેા ભાજપાના કાય�કતા� હમંશેા ‘‘‘‘‘‘‘‘FયિGત સ ેબડા દલFયિGત સ ેબડા દલFયિGત સ ેબડા દલFયિGત સ ેબડા દલ, , , , દલ સ ેબડા દેશદલ સ ેબડા દેશદલ સ ેબડા દેશદલ સ ેબડા દેશ’’’’’’’’નાનાનાના    
મ,ંમ,ંમ,ંમ,ં    સાથ ેકાય�રતસાથ ેકાય�રતસાથ ેકાય�રતસાથ ેકાય�રત    હોય હોય હોય હોય છેછેછેછે    ----    0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી    

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

ક?�સે સJા માટે Kાિતવાદક?�સે સJા માટે Kાિતવાદક?�સે સJા માટે Kાિતવાદક?�સે સJા માટે Kાિતવાદ----Lિતવાદનુ ંઝેર સમાજમાં ફેલાવી ભાગલા પાડવાની રાજનીિત કરી રહી છેLિતવાદનુ ંઝેર સમાજમાં ફેલાવી ભાગલા પાડવાની રાજનીિત કરી રહી છેLિતવાદનુ ંઝેર સમાજમાં ફેલાવી ભાગલા પાડવાની રાજનીિત કરી રહી છેLિતવાદનુ ંઝેર સમાજમાં ફેલાવી ભાગલા પાડવાની રાજનીિત કરી રહી છે. . . . Bયારે ભાજપા Bયારે ભાજપા Bયારે ભાજપા Bયારે ભાજપા 
સમ� દેશમા ંસમ� દેશમા ંસમ� દેશમા ંસમ� દેશમા ં‘‘‘‘‘‘‘‘જ ટીસ ફોર ઓલજ ટીસ ફોર ઓલજ ટીસ ફોર ઓલજ ટીસ ફોર ઓલ,,,,    અિપસમે5ટ ફોર નનઅિપસમે5ટ ફોર નનઅિપસમે5ટ ફોર નનઅિપસમે5ટ ફોર નન’’’’’’’’    ના મ,ં સાથ ેકામ કરી રહી છે ના મ,ં સાથ ેકામ કરી રહી છે ના મ,ં સાથ ેકામ કરી રહી છે ના મ,ં સાથ ેકામ કરી રહી છે ----    0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી    

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

4ધાનમ,ંી0ી નરે56ભાઇ મોદીના નતે�ૃવમા ં4ધાનમ,ંી0ી નરે56ભાઇ મોદીના નતે�ૃવમા ં4ધાનમ,ંી0ી નરે56ભાઇ મોદીના નતે�ૃવમા ં4ધાનમ,ંી0ી નરે56ભાઇ મોદીના નતે�ૃવમા ંદેશમાથંી ગરીબીદેશમાથંી ગરીબીદેશમાથંી ગરીબીદેશમાથંી ગરીબી, , , , બકેારી અન ેNOાચાર દુર થાય ત ેમાટે બકેારી અન ેNOાચાર દુર થાય ત ેમાટે બકેારી અન ેNOાચાર દુર થાય ત ેમાટે બકેારી અન ેNOાચાર દુર થાય ત ેમાટે ‘‘‘‘‘‘‘‘સૌનો સાથ સૌનો સૌનો સાથ સૌનો સૌનો સાથ સૌનો સૌનો સાથ સૌનો 
િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ’’’’’’’’ના મ,ં સાથે ના મ,ં સાથે ના મ,ં સાથે ના મ,ં સાથે ભાજપા સરકારો ભાજપા સરકારો ભાજપા સરકારો ભાજપા સરકારો આગળ વધી રહી છેઆગળ વધી રહી છેઆગળ વધી રહી છેઆગળ વધી રહી છે    ----    0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી0ી િવજયભાઇ Iપાણી    

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

ભાજપા �દેશ મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, સમ& ગુજરાતમાં ભાજપાના લાખો કાય*+રો 
તથા સમથ*કોએ આજરોજ અનેરા ઉ/સાહ સાથે ભાજપાના ૩૮મા 2થાપના �દનની ઉજવણી કરી હતી. ગુજરાતના 
તમામ બુથો પર ભાજપા બુથ યા3ાનું આયોજન કરવામાં આ4યુ હતંુ. ભાજપા બુથ યા3ાના મા5યમથી કાય*કરો 6વારા 
ભાજપાની િવચારધારા, િવકાસયા3ા તેમજ ભાજપાના ઇિતહાસના વણ*ન સાથેની પિ3કાઓનું િવતરણ કરવામાં આ4યુ 
હતંુ. ભાજપાના �દેશ અ5ય<=ી >તુભાઇ વાઘાણી, મુ@યમં3ી=ી િવજયભાઇ Aપાણી, નાયબ મુ@યમં3ી=ી નીિતનભાઇ 
પટેલ સિહત ભાજપા સંગઠનના તમામ પદાિધકારી=ીઓ અને મં3ી=ીઓ ભાજપા 2થાપના �દનની ઉજવણી િનિમCે 
િવિવધ 2થળોએ ઉપિ2થત રEા હતા. 

આજરોજ ગોધરા ખાતે પંચમહાલ >Fલાના ભાજપા કાયા*લયનું ખાતમુહુ*ત કરવામાં આ4યુ હતુ તેમજ ભાજપા 
2થાપના �દનની ઉજવણી િનિમCે કાય*કર સંમેલન યોજવામાં આ4યુ હતુ. જેમાં ભાજપાના �દેશ અ5ય<=ી >તુભાઇ 
વાઘાણી, મુ@યમં3ી=ી િવજયભાઇ Aપાણી, �દેશ સંગઠન મહામં3ી=ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, �દેશ મહામં3ી=ી 
શGદશરણભાઇ HIભJટ, રાKય સરકારના મં3ી=ીઓ =ી ��દપLસહ MડેM તથા =ી જયNથLસહ પરમાર તેમજ અOય 
આગેવાનો ઉપિ2થત રEા હતા. /યાં તેમણે ભાજપા >Fલા કાયા*લયનું ખાતમુહુ*ત કરી કાય*કરોને સંબો5યા હતા. /યારબાદ 
સાંજે વડોદરા ખાતે �દેશ અ5ય<=ી >તુભાઇ વાઘાણીએ બુથ 2તરના કાય*કરો સાથે વાતા*લાપ કયP હતો.  

//૨// 



 

//૨// 
=ી >તુભાઇ વાઘાણીએ તેમના સંબોધનમાં સૌ કાય*કતા*ઓને ‘‘‘‘‘‘‘‘ભાજપા  થાપના !દનભાજપા  થાપના !દનભાજપા  થાપના !દનભાજપા  થાપના !દન’’’’’’’’ િનિમCે અિભનંદન 

આપતાં જણા4યુ હતુ કે, ૧૯૮૦માં ભાજપાની 2થાપના થઇ /યારથી લઇને આજ સુધી  ભાજપાની સફળયા3ા લાખો 
કાય*કતા*ઓના બિલદાન અને અથાગ પ�ર=મને આભારી છે. દેશભિTત અને નેશનફ2ટ*ની િવચારધારાને વરેલી આ પાટU 
�ધાનમં3ી=ી નરેONભાઇ મોદી અને રાVીય અ5ય<=ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ/વમાં સમ& દેશ અને િવXવમાં નવી 
Yચાઇઓ પર પહોચી છે.  

=ી વાઘાણીએ જણા4યુ હતુ કે, છેવાડાના માનવીનો િવકાસ થાય તે �કારની કેON અને રાKય સરકારની અનેક 
યોજનાઓના સફળ અમલીકરણ સાથે ભાજપા તેના ‘‘‘‘‘‘‘‘રા7િહત સવQપરીરા7િહત સવQપરીરા7િહત સવQપરીરા7િહત સવQપરી’’’’’’’’ અને ‘‘‘‘‘‘‘‘સેવા પરમો ધમ�સેવા પરમો ધમ�સેવા પરમો ધમ�સેવા પરમો ધમ�’’’’’’’’ના મુળ િવચાર સાથે 
િનરંતર આગળ વધી રહી છે. કZ&ેસ સમ& દેશમાં પોતાના અિ2ત/વ માટેની લડાઇ લડી રહી છે Kયારે, ભાજપા રાVિહત 
માટે કામ કરી રહી છે. ભાજપા સCા માટે નહી પરંતુ સેવાના ભાવ સાથે સમાજના અંિતમ માનવીનું પણ કFયાણ થાય 
તેવા 5યેય સાથે દેશના રાKયોમાં શાસન ચલાવી રહી છે આપણે સૌ જAરીયાતમંદ લોકો સુધી પહોચીને, તેમની સેવા 
કરીને માનવતાની મહેક �સરાવીએ. ભારતમાતા પરમ વૈભવના િશખર પર પહોચે તેવા િવXવાસ અને સંકFપ સાથે 
આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ. 

મુ@યમં3ી=ી િવજયભાઇ Aપાણીએ કાય*કરોને સંબોધતા જણા4યુ હતુ કે, ભાજપાની િવચારધારા સાં2કૃિતક 
રાVવાદની છે. ભાજપાના કાય*કતા* હંમેશા ‘‘‘‘‘‘‘‘FયિGત સ ેબડા દલFયિGત સ ેબડા દલFયિGત સ ેબડા દલFયિGત સ ેબડા દલ, , , , દલ સ ેબડા દેશદલ સ ેબડા દેશદલ સ ેબડા દેશદલ સ ેબડા દેશ’’’’’’’’ના મં3 સાથે કાય*રત હોય છે. દેશના 
ગરીબો અને વંિચતોના સેવાભાવ કાયP માટે ભાજપા સરકાર �િતબ6ધ છે. સમ& ભારતવષ*માં સુખ, શાંિત, સલામતી 
સાથે સૌનો સાથ સૌનો િવકાસના પથદશ*ક તરીકે ભાજપ સરકારે િવXવમાં નામના મેળવી છે. ભાજપાની 2થાપનાના 
મૂળમાં ભારત માતાનું િવXવમાં ગૌરવ વધારવાનું છે. ભારતીય જનતા પાટUએ િવકાસના નવા કી^તમાન �2થાિપત કરી 
ગુજરાતના અને દેશના લાખો કાય*કતા*ઓ ગવ* લઇ શકે તેવંુ સુશાસન આ_યંુ છે. ભાજપા 2થાપના �દને ભાજપાની 
િવચારધારા સમાન ભારત માતાના ગૌરવ માટેની કૂચ એ કતૃ*/વનો જયઘોષ છે. 

મુ@યમં3ી=ી િવજયભાઇ Aપાણીએ કZ&ેસ પર આકરા �હારો કરતા જણા4યુ હતુ કે, કZ&ેસ સCા માટે `ાિતવાદ-
Mિતવાદનું ઝેર સમાજમાં ફેલાવી ભાગલા પાડવાની રાજનીિત કરી રહી છે. Kયારે ભાજપા સમ& દેશમાં          
‘‘‘‘‘‘‘‘જ ટીસ ફોર ઓલજ ટીસ ફોર ઓલજ ટીસ ફોર ઓલજ ટીસ ફોર ઓલ,,,,    અિપસમ5ેટ ફોર નનઅિપસમ5ેટ ફોર નનઅિપસમ5ેટ ફોર નનઅિપસમ5ેટ ફોર નન’’’’’’’’ ના મં3 સાથે દેશમાંથી ગરીબી, બેકારી અને bcાચાર દુર થાય તે માટે   
‘‘‘‘‘‘‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસસૌનો સાથ સૌનો િવકાસસૌનો સાથ સૌનો િવકાસસૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’’’’’’’ના મં3 સાથે �ધાનમં3ી=ી નરેONભાઇ મોદીના નેતૃ/વમાં દુરંદેશી આયોજન સાથે આગળ 
વધી રહી છે. કZ&ેસે નમ*દા યોજનામાં અનેક અવરોધો ઉભા કયા* જેના કારણે Aિપયા ૭૦૦૦ કરોડના ખચe પૂણ* થનાર 
નમ*દા કરોડનો ખચ* ૫૫,૦૦૦ કરોડના ખચe પહોgયો છે. કેONમાં �ધાનમં3ી=ી નરેONભાઇ મોદીએ સCા સંભાhયા બાદ 
૧૭ જ �દવસમાં નમ*દા ડેમ પર દરવાM બેસાડવાની મંજુરી આપી હતી જેના પ�રણામે દ�રયામાં વહી જતંુ હMરો Tયુસેક 
પાણી ખેડૂતોના ખેતરો સુધી પહોgયુ છે.  

મુ@યમં3ી=ીએ અંતમાં જણા4યુ હતુ કે, રાVીય અ5ય<=ી અિમતભાઇ શાહના કુશળ સંગઠના/મક માગ*દશ*નના 
આધારે અને સમ& દેશના લાખો કાય*કરોના પ�ર=મને લીધે ભાજપા આજે િવXવની નંબર-૧ પાટU બની છે.ભાજપા 
સાં2કૃિતક રાVવાદ, સવ*ધમ* સભભાવ, મુFયિનi રાજનીિત અને લોકતં3માં િવXવાસ સાથે સામા>ક સમરસતા માટે 
સમ& દેશમાં કામ કરી રહી છે. ભાજપા સCા આધા�રત નિહ પરંતુ િવચાર આધા�રત પાટU છે. 

 (ડૉ. હષ	દ પટેલ) 
�દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 


