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!દશે અ�ય!દશે અ�ય!દશે અ�ય!દશે અ�ય#$ી %તુભાઇ વાઘાણી #$ી %તુભાઇ વાઘાણી #$ી %તુભાઇ વાઘાણી #$ી %તુભાઇ વાઘાણી ભાવનભાવનભાવનભાવનગરગરગરગર    ખાતેખાતેખાતેખાતેથીથીથીથી    
ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા સદ�યતા વૃસદ�યતા વૃસદ�યતા વૃસદ�યતા વૃિ�ધ િ�ધ િ�ધ િ�ધ અિભયાનઅિભયાનઅિભયાનઅિભયાનનોનોનોનો    શભુારંભશભુારંભશભુારંભશભુારંભ    કરાવશેકરાવશેકરાવશેકરાવશે    
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લોકક,યાણકારી નીિતઓ અન ેઅં-યોલોકક,યાણકારી નીિતઓ અન ેઅં-યોલોકક,યાણકારી નીિતઓ અન ેઅં-યોલોકક,યાણકારી નીિતઓ અન ેઅં-યોદયની ભાવના સાથે કાય.રત ભાજપાના સંગઠનનો દયની ભાવના સાથે કાય.રત ભાજપાના સંગઠનનો દયની ભાવના સાથે કાય.રત ભાજપાના સંગઠનનો દયની ભાવના સાથે કાય.રત ભાજપાના સંગઠનનો દશેભરમાં દશેભરમાં દશેભરમાં દશેભરમાં 0યાપ અન ે0યાપ અન ે0યાપ અન ે0યાપ અન ે
જનાધાર જનાધાર જનાધાર જનાધાર ઉ2રો2ર વધી ર3ો છે ઉ2રો2ર વધી ર3ો છે ઉ2રો2ર વધી ર3ો છે ઉ2રો2ર વધી ર3ો છે ––––    $ી $ી $ી $ી ભરત પ5ંયાભરત પ5ંયાભરત પ5ંયાભરત પ5ંયા    
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ભાજપા �દેશ �વ�તા�ી ભરતભાઇ પં�યાએ જણા યુ હતુ કે, આગામી ૧૫મી ઓગ*થી સમ, ગજુરાતમા ંભાજપા 
સદ-યતા વૃિ0ધ અિભયાનનો શુભારંભ થવા જઇ ર3ો છે.  ગુજરાતનંુ ભાજપા સગંઠન સવ6 યાપી અને સવ6-પષ8 સંગઠન 
બ:યંુ છે. સંગઠનનો  યાપ વધુને વધુ િવ-તારવા માટે ભાજપા સંગઠનની પરંપરા મુજબ દર ;ણ વષ< સદ-યતા ન=ધણી 
કાય6>મો થતા હોય છે તે અનુસંધાને �દેશ અ0ય?�ી @તુભાઇ વાઘાણીના નેતૃBવમાં આગામી ૧૫ ઓગ*થી ૨૧ ઓગ* 
દરCયાન સમ, ગજુરાતના ૪૧ @Eલામાં સદ-યતા વિૃ0ધ અિભયાન ચલાવવામાં આવશે.  

�ી પં�યાએ જણા યુ હતુ કે, આગામી ૧૫ ઓગ*થી સદ-યતા વિૃ0ધ અિભયાનનો સમ, ગુજરાતના શિ�તક:ેHોથી 
�ારંભ થવાનો છે. �દેશ અ0ય?�ી @તુભાઇ વાઘાણી - ભાવનગર, કેિ:Hય મં;ી અને રાIીય ઉપા0ય�ી પરષોKમભાઇ 
Lપાલા - અમરેલી, �દેશ સંગઠન મહામ;ંી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા - ગાંધીનગર, કેબીનેટ મ;ંી�ી આર.સી.ફળદુ - 
સુરે:Hનગર, કેબીનેટ મં;ી�ી જયેશ રાદડીયા - રાજકોટ,  �દેશ મહામં;ી�ી ભરતQસહ પરમાર - સુરત, ગૃહ મં;ી�ી 
�RદપQસહ SડેS - જુનાગઢ,�દેશ મહામ;ંી�ી કે.સી.પટેલ - બનાસકાંઠા, રાUયસભાના સાંસદ અને અનૂસુિચત Sિત 
મોરચાના �દેશ અ0ય?�ી શંભુનાથ ટંૂડીયા - બોટાદ ખાતે ઉપિ-થત રહી સદ-યતા વૃિ0ધ અિભયાનનો �ારંભ કરાવશે. આ 
એક સWતાહના અિભયાનમાં @Eલા મહાનગરના મુXયમથક પર રાUય સરકારના મં;ી�ી તથા આગેવાન�ીઓ ઉપિ-થત 
રહેશે. તેજ રીતે ભાજપાના �દેશ આગેવાન�ીઓ, @Eલા પદાિધકારી�ીઓ તથા િવિવધ મોરચાના આગવેાન�ીઓ જુદા 
જુદા શિ�તકે:Hો પર ઉપિ-થત રહી સદ-યતા વૃિ0ધ અિભયાનનો �ારંભ કરાવશે.  
  �ી પં�યાએ જણા યુ હતુ ક,ે �ધાનમં;ી�ી નરે:Hભાઇ મોદી અને રાIીય અ0ય?�ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃBવમા ં
ભાજપા આજે દુિનયાની સૌથી મોટી રાજકીય પાટ8 બની છે. લોકકEયાણકારી નીિતઓ અને અંBયોદયની ભાવના સાથ ે
કાય6રત ભાજપાના સંગઠનનો દેશભરમાં  યાપ અને જનાધાર ઉKરોKર વધી ર3ો છે.  ભારતમાં ૨૦ જેટલા રાUયોમા ં
ભાજપાની સરકારો સેવાના મં; સાથે કાય6રત છે. ગજુરાતમાં પણ ભાજપા ૧ કરોડથી વધારે સZયસંXયા ધરાવે છે. યુવા, 
મિહલા, દલીત, Rકસાન એમ, સમાજના દરેક વગ6ના લોકો ભાજપા સાથે જોડાઇ જનસેવાના કાય[માં સહભાગી થઇ ર3ા છે 
Bયારે, એક સWતાહના આ સદ-યતા વૃિ0ધ અિભયાન \વારા હજુ વધુને વધુ લોકો ભાજપા સાથે જોડાય અને સમાજઉપયોગી 
કાય[માં પોતાનંુ યોગદાન આપી ગુજરાતના િવકાસને નવી ]ચાઇઓ પર લઇ જવામાં મદદLપ બને તે હેતુથી સદ-યતા વૃિ0ધ 
અિભયાનનો �ારંભ કરવામા ંઆ યો છે.  

અગાઉ ભાજપા સાઅગાઉ ભાજપા સાઅગાઉ ભાજપા સાઅગાઉ ભાજપા સાથ ે જોડાયેલા ન હોય તવેા લોકો આ સદ�યતા વિૃ�ધ અિભયાન દર�યાન થ ે જોડાયેલા ન હોય તવેા લોકો આ સદ�યતા વિૃ�ધ અિભયાન દર�યાન થ ે જોડાયેલા ન હોય તવેા લોકો આ સદ�યતા વિૃ�ધ અિભયાન દર�યાન થ ે જોડાયેલા ન હોય તવેા લોકો આ સદ�યતા વિૃ�ધ અિભયાન દર�યાન ‘‘‘‘‘‘‘‘૧૮૦૦ ૨૬૬ ૧૮૦૦ ૨૬૬ ૧૮૦૦ ૨૬૬ ૧૮૦૦ ૨૬૬ 
૧૦૦૧૧૦૦૧૧૦૦૧૧૦૦૧’’’’’’’’    ફોન નબંર ઉપર મીસકોલ કરીન ેભાજપાના સદ�ય બની શકશેફોન નબંર ઉપર મીસકોલ કરીન ેભાજપાના સદ�ય બની શકશેફોન નબંર ઉપર મીસકોલ કરીન ેભાજપાના સદ�ય બની શકશેફોન નબંર ઉપર મીસકોલ કરીન ેભાજપાના સદ�ય બની શકશે....        

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
�દેશ ક�વીનર,    મીડીયા િવભાગ 
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�દશે યવુા મોરચાના અખંડ �દશે યવુા મોરચાના અખંડ �દશે યવુા મોરચાના અખંડ �દશે યવુા મોરચાના અખંડ ભારત �મૃિત �દન કાય��મમા ંભારત �મૃિત �દન કાય��મમા ંભારત �મૃિત �દન કાય��મમા ંભારત �મૃિત �દન કાય��મમા ં૧૪૧૪૧૪૧૪મી ઓગમી ઓગમી ઓગમી ઓગ!!!!    અખંડ ભારત �મૃિત �દન િનિમઅખંડ ભારત �મૃિત �દન િનિમઅખંડ ભારત �મૃિત �દન િનિમઅખંડ ભારત �મૃિત �દન િનિમ"ે"ે"ે"ે    
યવુા મોરચા #વારા યવુા મોરચા #વારા યવુા મોરચા #વારા યવુા મોરચા #વારા ૮ ૮ ૮ ૮ મહામહામહામહાનગરોમા ંઅને &'લા �તરે મંડળસઃનગરોમા ંઅને &'લા �તરે મંડળસઃનગરોમા ંઅને &'લા �તરે મંડળસઃનગરોમા ંઅને &'લા �તરે મંડળસઃ    મશાલ રેલીનંુ આયોજન કરાશેમશાલ રેલીનંુ આયોજન કરાશેમશાલ રેલીનંુ આયોજન કરાશેમશાલ રેલીનંુ આયોજન કરાશે....    
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�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણી�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણી�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણી�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણીનીનીનીની    િવશષે ઉપિ�થિતમાં અન ેિવશષે ઉપિ�થિતમાં અન ેિવશષે ઉપિ�થિતમાં અન ેિવશષે ઉપિ�થિતમાં અન ે    
�દેશ યુવા મોરચા�દેશ યુવા મોરચા�દેશ યુવા મોરચા�દેશ યુવા મોરચાનાનાનાના    અ�ય	
ી અ�ય	
ી અ�ય	
ી અ�ય	
ી ડૉડૉડૉડૉ....    ઋિ%વઋિ%વઋિ%વઋિ%વજ પટલેની હાજરીમાં વડોદરા ખાતેજ પટલેની હાજરીમાં વડોદરા ખાતેજ પટલેની હાજરીમાં વડોદરા ખાતેજ પટલેની હાજરીમાં વડોદરા ખાતે        
રા+ ેરા+ ેરા+ ેરા+ ે૮૮૮૮....૦૦૦૦૦૦૦૦    કલાક ેમાંડવી ખાતથેી કલાક ેમાંડવી ખાતથેી કલાક ેમાંડવી ખાતથેી કલાક ેમાંડવી ખાતથેી ૬ ૬ ૬ ૬ 0ટ મોટી મશાલ સાથે રલેી યો2શે0ટ મોટી મશાલ સાથે રલેી યો2શે0ટ મોટી મશાલ સાથે રલેી યો2શે0ટ મોટી મશાલ સાથે રલેી યો2શે....    
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�દેશ ભાજપા મી�ડયા સેલ એક અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, આવતીકાલે ૧૪મી ઓગ*ટ 
અખંડ ભારત *મૃિત�દન િનિમતે યુવા મોરચા /વારા રા0ે ૮.૦૦ કલાકે વડોદરા મહાનગરમાં માંડવી ખાતે 
યો2નાર મશાલ રેલીમાં �દેશ અ3ય45ી 6તુભાઈ વાઘાણી િવશેષ ઉપિ*થત રહેશે. આ રેલીમાં યુવા 
મોરચાના અ3ય45ી ડૉ. ઋિ>વજ પટેલ, �દેશ મહામં0ી5ી શ?દશરણ @AભBટ તથા સાંસદ 5ીમતી 
રંજનબેન ભBટ ઉપિ*થત રહેશે. 

દેશની અખં�ડતતા અને એકતા જળવાઇ રહે તે માટે યુવા મોરચા /વારા સમE ગુજરાતભરમાં 
મહાનગરો ખાતે અને 6Fલાઓમાં મંડળસહ મશાલ રેલીનું આયોજન કરી દેશના શહીદ િવરોને 
પુGપાંજિલ અHપત કરશે. આ રેલીમાં મોટી સંIયામાં યુવાનો જોડાઈ અંખડ ભારતની કFપના સાકાર થાય 
તે માટે �ાથJના કરી કૃતિનKચયી બનશે.     

 (ડૉ. હષJદ પટેલ)    
�દેશ કNવીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 


