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

૬ જુલાઈથી સમ  દશેમા ંભાજપા વારા સગંઠનપવ અતંગત સદ યતા અિભયાનની શ આત થશ ે
- ી તભુાઈ વાઘાણી 

------------ 
સદ યતા અિભયાનના ગજુરાત દશે સયંોજક તરીક ે દેશ ઉપા ય ી ભાગવભાઈ ભ ટ તમેજ દશે સહ 
સયંોજક તરીક ેપવૂ ગહૃ રા યમં ી અન ેભાજપા કસાન મોરચાના રા ીય મહામં ી ી રજનીભાઈ પટલે 

જવાબદારી સભંાળશ ે- ી તુભાઈ વાઘાણી 
------------ 

‘‘સવ પશ  ભાજપા - સવ યાપી ભાજપા’’ના મળૂમં  સાથ ેસમાજના દરકે વગ તમેજ તમામ િવ તારના 
લોકોન ેજનસવેા અને રા સેવાના ભાવ સાથ ેભાજપા સાથ ેજોડાવા માટે અપીલ કરવામા ંઆવશ ે

- ી તભુાઈ વાઘાણી 
------------ 

ભાજપા દેશ અ ય  ી તુભાઈ વાઘાણીએ અખબારી યાદીમાં જણા યંુ હતુ ં ક,ે આગામી તારીખ ૦૬ 
જુલાઈથી સમ  દેશમાં ભાજપા વારા સંગઠનપવ અંતગત સદ યતા અિભયાનની શ આત કરવામાં આવશે. હાલ 
સમ  દેશમાં કુલ ૧૧ કરોડ સદ યો સાથે રા ીય અ ય  ી અિમતભાઈ શાહના નેતૃ વમાં ભાજપા િવ વની સૌથી મોટી 
રાજકીય પાટ  બની છે. આગામી સદ યતા અિભયાન વારા સમ  દેશમાં ઓછામાં ઓછા ૨ કરોડ ૨૦ લાખ નવા 
સદ યો બનાવવાનો િનધાર કરવામાં આ યો છે. 

ી વાઘાણીએ જણા યંુ હતું ક,ે કે ીય યોજના મુજબ આગામી ૦૬ જુલાઈ પૂ ય ડૉ. યામા સાદ મુખ ના 
જ મ દવસથી ગજુરાતમાં પણ દેશ ભાજપા વારા સદ યતા અિભયાનની શ આત કરવામાં આવશે. કે ીય ભાજપા 
વારા આ સદ યતા અિભયાનના ગુજરાત દેશ સંયોજક તરીકે દેશ ઉપા ય  ી ભાગવભાઈ ભ ટ તમેજ સદ યતા 

અિભયાનના ગુજરાત દેશ સહ સંયોજક તરીક ેપવૂ ગૃહરા યમં ી અને ભાજપા કસાન મોરચાના રા ીય મહામં ી ી 
રજનીભાઈ પટલેને જવાબદારી સોપવામાં આવેલ છે. 

ી વાઘાણીએ જણા યંુ હતું ક,ે ભાજપાની કે  સરકાર અન ેરા ય સરકારો ‘‘સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ’’ના મં  
સાથ ેકાયરત છે યારે, ભાજપા સગંઠન ‘‘સવ પશ  ભાજપા - સવ યાપી ભાજપા’’ના મૂળ મં  સાથ ેસમાજના દરેક 
વગ તેમજ તમામ િવ તારના લોકોન ેજનસેવા અન ેરા સેવાના ભાવ સાથ ેભાજપા સાથ ેજોડાવા માટે અપીલ કરવામાં 
આવશે. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 


