
 

ેસનોટ-૦૧                 તા. ૧૮.૦૬.૨૦૧૯ 
આજરોજ ભાજપા દશે કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાત ેભાજપા દશે અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામા ંતથા મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણી તથા રા ીય સહસગંઠન મહામં ી ી વી.સતીષ ની િવશષે ઉપિ થિતમાં લોકસભા ચૂટંણીના પ રણામો બાદ થમ 

દશે બઠેક યો ઇ હતી. 
------------ 

દશેમા ંસતત બી  વખત ભાજપાના ઐિતહાિસક િવજય બદલ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી તથા રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ 
શાહન ેઅિભનદંન આપતો ઠરાવ પસાર કરતા ંભાજપા દશે અ ય  ી તભુાઇ વાઘાણી 

------------ 
ગુજરાતમા ંભાજપાના ૨૩ વષના શાસન પછી સતત બી વાર ગજુરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બઠેકો પર ઐિતહાિસક િવજય 

મળેવવાનો યશ અન ેજશ ટીમ ભાજપા ગુજરાત અન ેગજુરાતની જનતાન ેિશર ે ય છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
------------ 

‘‘સંગઠન પવ’’ અતંગત યો નાર ‘‘સદ યતા વિૃ ધ અિભયાન’’ન ેઅનલુ ીન ેહો દેારો-કાયકતાઓન ેઅથાગ પ ર મ કરી ભાજપાનો 
સવ પશ  - સવ યાપી રા વાદી િવચાર જનમાનસના હદયમા ં થાિપત કરી જનસવેા અન ેરા સવેાના ભાવ સાથ ેજનતાન ેભાજપા 

સાથ ેજોડાવા માટ ેિનમં ણ આપીએ – ી તુભાઇ વાઘાણી 
------------ 

૨૦૧૯ની ચૂટંણીના પ રણામોનુ ંઆકલન દશે અન ેિવદશેમા ંથઇ ર  ુછે. 
છે લા પાચં વષમા ં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના શાસનકાળ દર યાન દશેમા ંિવિવધ ે ે થયલે સકારા મક ફરેફારોથી દશેની 

જનતાનો ી નરે ભાઇ મોદી યનેો િવ વાસ સુ ઢ બ યો છે – ી વી.સતીષ  
------------ 

સદ યતા વિૃ ધ અિભયાનન ેવધ ુઅસરકારક બનાવવા માટ ેઆયોજનબ ધ રીતે કાયકતાઓની ટીમ બનાવી યકે બથુ સધુી ભાજપાની 
િવચારધારા પહ ચાડીએ - ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા 

------------ 
આગામી ૦૬ જુલાઈ જનસઘંના થાપક પૂ ય ડૉ. યામા સાદ મખુ ની જ મજયિંતથી સમ  ગુજરાતમા ં દશે ભાજપા વારા 

સદ યતા અિભયાનની શ આત કરવામા ંઆવશ ેજે આગામી ૧૧ ઓગ  સુધી ચાલશ ે
– ી ભાગવભાઇ ભ ટ 

------------ 
સદ યતા વિૃ ધ અિભયાન અતંગત નવા ાથિમક સદ ય બનવા માટ ે૮૯૮૦૮૦૮૦૮૦ નબંર પર મી ડકોલ કરવાનો રહશે,ે યારબાદ 

મસેેજમા ંમળેલ લ ક ઓપન કરી નામ સિહતની માગેંલ િવગતો ભરવાની રહશે ે
– ી ભાગવભાઇ ભ ટ 

------------ 
આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં તથા 

માન.મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા રા ીય સહસંગઠન મહામં ી ી વી.સતીષ ની િવશેષ ઉપિ થિતમાં લોકસભા ચૂંટણીના 
પ રણામો બાદ થમ દશે બેઠક યો ઇ હતી.  
 દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ૨૦૧૯ની લોકસભા ચંૂટણીમાં ભાજપાની ગૌરવપૂણ ત 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને ભાજપા રા ીય અ ય  અને કે ીય ગૃહ મં ી ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ વમાં જનતાનો 
ભાજપા પરનો અભૂતપૂવ િવ વાસ દશાવે છે. ગુજરાતમાં ભાજપાના ૨૩ વષના શાસન પછી સતત બી વાર ગુજરાતની તમામ ૨૬ 
લોકસભા બેઠકો પર ઐિતહાિસક િવજય મેળવવાનો યશ અને જશ ટીમ ભાજપા ગુજરાત અને ગુજરાતની જનતાને િશરે ય છે. 

..૨.. 



 

..૨.. 
લાખો કાયકતાઓના પ ર મ અને ઢ સંક પના પ રણામે આ અભૂતપૂવ િસિ ધ મેળવવામાં ભાજપાને સફળતા ા ત થઇ છે. 
 ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, લોકસભા ચૂંટણી દર યાન ગુજરાત તેમજ સમ  દેશમાં સમરસતાના વાતાવરણને ડહોળવાનો 
ક ેસે યાસ કય  હતો. ગુજરાતમાં ાિત િતમાં વગિવ હ થાય અને અશાંિત ફેલાય તેવા ઇરાદાપૂવકના ગુજરાતને પ ખવાના યાસો 
ક ેસ વારા કરવામાં આ યા હતા. ગુજરાતની શાણી અન ેસમજુ જનતાએ સ યતાને સમ  ક ેસની મેલી મુરાદન ેઓળખી લીધી 
હતી તેથી ક ેસના તમામ કાવાદાવા િન ફળ િનવ યા હતા. ગુજરાતમાં ૨૦૧૭ પછીની તમામ ચૂંટણીઓમાં રા યની જનતાએ 
ભાજપાને િવજયી બનાવી છે. ગુજરાતની જનતાની આકાં ા-અપે ાઓ ખુબ જ મોટી છે યારે તેની પૂણતા માટે આપણે સતત 

ય નશીલ રહેવુ જોઇએ.  
 ‘‘સંગઠન પવ’’ અંતગત યો નાર ‘‘સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન’’ને અનુલ ીને હો દેારો-કાયકતાઓને અથાગ પ ર મ કરી 
ભાજપાનો સવ પશ  - સવ યાપી રા વાદી િવચાર જનમાનસના હદયમાં થાિપત કરી જનસેવા અને રા સેવાના ભાવ સાથે 
જનતાને ભાજપા સાથે જોડવા માટે હાકલ કરી હતી તેમજ જનતા વ ચે રહી તેના સુખ-દુઃખમાં ભાગીદાર બની જનતા સાથે 
આ મીયતાનો સંબંધ કેળવવા જણા યુ હતુ તેમજ નવા ઉમંગ-ઉ સાહ-જોશ તેમજ સંપૂણ આ મિવ વાસ સાથે રા યમાં ભાજપાનુ ં
સંગઠન વધુને વધુ મજબૂત કરવા  ઉપિ થત સૌને અપીલ કરી હતી અને સદ યતા વૃિ ધ અિભયાનના દેશ સંયોજક ી ભાગવભાઇ 
ભ ટ તેમજ સહસંયોજક ી રજનીભાઇ પટેલની આગેવાનીમા ંઆ અિભયાન ધારણા કરતાં પણ વધુ સફળ થશે તેવો આશાવાદ ય ત 
કય  હતો.   

રા ીય સહસંગઠન મહામં ી ી વી.સતીષ એ જણા યુ હતુ કે, ૨૦૧૯ની ચૂંટણીના પ રણામોનું આંકલન દેશ અને િવદેશમાં 
થઇ ર ુ છે. ક ેસના લાંબા શાસનમાં પ રવારવાદ, િતવાદ, તૃિ કરણ અને ાચારના કારણે દેશની જનતા ાહીમામ પોકારી ગઇ 
હતી. યારે બી  તરફ ભાજપા રા વાદ, સુશાસન અને અં યોદયના િસ ધાંતને સાથે લઇને ચાલનારી પાટ  છે. છે લા પાંચ વષમાં 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના શાસનકાળ દર યાન દેશમાં િવિવધ ે ે થયેલ સકારા મક ફેરફારોથી દેશની જનતાનો ી નરે ભાઇ 
મોદી યેનો િવ વાસ સુ ઢ બ યો છે.  

 દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ આગામી સમયમાં દેશ ભાજપા વારા યો નાર િવિવધ કાય મો અંગ ે
સંગઠના મક માગદશન આ યુ હતુ. સદ યતા વૃિ ધ અિભયાનન ેવધુ અસરકારક બનાવવા માટે આયોજનબ ધ રીતે કાયકતાઓની ટીમ 
બનાવી યેક બુથ સુધી ભાજપાની િવચારધારા પહ ચાડવા માટે હાકલ કરી હતી. 
 ભાજપા દેશ ઉપા ય  અન ેસદ યતા વિૃ ધ અિભયાનના સંયોજક ી ભાગવભાઇ ભ ટે જણા યુ હતુ કે, આગામી ૦૬ 
જુલાઈ જનસઘંના થાપક પૂ ય ડૉ. યામા સાદ મુખ ની જ મજયંિતથી સમ  ગુજરાતમાં દેશ ભાજપા વારા સદ યતા 
અિભયાનની શ આત કરવામાં આવશે જે આગામી ૧૧ ઓગ  સુધી ચાલશે.  

ી ભ ટે જણા યુ હતુ કે, આવતીકાલે તારીખ ૧૯ જુન, ૨૦૧૯ બુધવારના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે દ હી ખાતેથી 
કે ીય ભાજપા આઇ.ટી. િવભાગ વારા વી ડયો કો ફર સ ગ થકી ગુજરાત ભાજપાના આઇ.ટી. િવભાગને સદ યતા વૃ ધિત 
અિભયાન અંતગત માગદશન આપવામાં આવશે. આગામી ૨૩ જુને દશે કાયાલય ી કમલમ્ ખાતે તમામ લાના સંયોજક, 
સહસંયોજક અને લા મુખ તથા લાના આઇ.ટી. ઇ ચાજ ીઓની ઉપિ થિતમાં બેઠક યો શે.  

ી ભ ટે વધુમાં જણા યુ હતુ કે, સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન અંતગત નવા ાથિમક સદ ય બનવા માટે ૮૯૮૦૮૦૮૦૮૦ 
નંબર પર મી ડકોલ કરવાનો રહેશે, યારબાદ મેસેજમાં મળેલ લ ક ઓપન કરી નામ સિહતની માંગેલ િવગતો ભરવાની રહેશે. 

આજની આ બેઠકમાં દેશ અ ણી ીઓ, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સિહત રા યના મં ી ીઓ, દશે 
મોરચાના મુખ-મહામં ી ીઓ, લા/મહાનગરના ભારી ીઓ તથા મુખ-મહામં ી ીઓ, લોકસભા બેઠકના ભારી ીઓ-
ઇ ચાજ ીઓ-સહઇ ચાજ ીઓ ઉપિ થત ર ા હતા. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨                તા. ૧૮.૦૬.૨૦૧૯ 
------------ 

‘‘દશો દશાઓ મ ે ય,ે દલ બાદલ પે છા યે’’ પિં તન ેયથાથ કરી ગુજરાતના તમામ બથુ પર ભાજપાના સંગઠનન ેવધનુે વધુ 
મજબૂત બનાવી સદ યતા વિૃ ધ અિભયાનન ેસફળ બનાવવા હાકલ કરતા ંમુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 

------------ 
૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂટંણીમા ંભાજપાના ભ ય િવજયના મળૂમા ં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની છે લા બ ેદશકાથી િન ા-

ામાિણકતા-ઇમાનદારીપવૂક કરલે અથાગ મહનેત, ગાઢ દેશભિ ત તમેજ પ ર મની પરાકા ા રહલેી છે  
- ી િવજયભાઇ પાણી 

------------ 
સમ  દશેની જનતાએ ફરી એકવાર ભાજપા સરકાર બનાવીન ે થાિપત કય ુછે ક ે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમા ં

દેશ સાચી દશામા ંઆગળ વધી ર ો છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
------------ 

જનસંઘના સમયથી િન વાથ કાયકતાઓએ ભિવ યની પઢેીઓના ઉ જવળ ભિવ ય માટ ેકરલેા તપ-બલીદાન-પ ર મના કારણે 
જ આજે ભાજપા િવશાળ વટવૃ  સમાન બ યુ છે - ી િવજયભાઇ પાણી 

------------ 
ગુજરાત હમંશેાથી સગંઠન અન ેસરકાર એમ બંનનેી કામગીરીમા ંરોલ મોડલ ર ુ ંછે યાર,ે  

ગુજરાત ભાજપાની ‘‘સદ યતા વિૃ ધ અિભયાન’’મા ંએક િવશષે જવાબદારી છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
------------ 

સંગઠન પવ મા  સદ યતા વિૃ ધ માટ ેજ નહ  પરતું ભાજપાની િવકાસવાદી અન ેરા વાદી િવચારધારા સાથ ેસમાજના તમામ 
વગ , યુવાનો, મિહલાઓ, ખડેુતો, આ દવાસીઓ તેમજ દરકે ે ના િતિ ત નાગ રકોન ેસાકંળીન ેસામા ક સમરસતાનુ ં

વાતાવરણ ઉભુ ંકરવાનંુ એક પવ છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
------------ 

‘‘સૌના સાથ સૌના િવકાસ’’ની સાથ ેસૌનો િવ વાસ કળેવવો એ લોકશાહીમા ંઅિતઆવ યક છે. - ી િવજયભાઇ પાણી 
------------ 

આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે યો યેલ દેશ બેઠકમાં 
સંબોધન કરતા જણા યુ હતુ કે, ગત લોકસભા ચૂંટણીમાં ટીમ ગુજરાત ભાજપાના લાખો કાયકરો વારા આપણાં ી નરે ભાઇ 
મોદીને ફરી એકવાર ધાનમં ી બનાવવાનાં િમશન સાથે પ ર મની પરાકા ા સ ને ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર 
ઐિતહાિસક િવજય અપાવવા બદલ હું સમ  ગુજરાત ભાજપા ટીમને અિભનંદન પાઠવું છંુ.    

ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, લોકસભા ચૂંટણી ચાર દર યાન જનતામાં પણ ભાજપા યે અભૂતપૂવ આવકાર હતો. 
ભાજપાના તમામ કાય મોમાં જનતા વયંભૂ રીતે બહોળી સં યામાં જોડાઇ હતી. ધોમધખતા તડકામાં ૪૪ ડી ી જેટલા 
તાપમાનમાં ભાજપાના યેક કાયકતાએ ઉમંગ-ઉ સાહભેર અથાગ મહેનત કરી હતી અને મતદાનના દવસે વહેલી સવારથી જ 
જનતા વયંભૂ મોટી સં યામાં મતદાન માટે ઉમટી પડી હતી. ચૂંટણીના પ રણામો હેર થયા તે પહેલા જ પ રણામ પ  થઇ 
ગયુ હતુ. 

૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂટંણીમાં ભ ય િવજયના મૂળમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની છે લા બે દશકાથી િન ા-
ામાિણકતા-ઇમાનદારીપૂવક કરેલ અથાગ મહેનત, ગાઢ દેશભિ ત તેમજ પ ર મની પરાકા ા રહેલી છે. 

..૨.. 



 

..૨.. 
ક ેસે આશરે પાંચ દાયકા સુધી મનીપાવર, મસ સપાવર, વોટબકની રાજનીિત, િતવાદ અને તૃિ કરણના આધારે દેશ 

ઉપર રાજ કયુ હતુ. ૨૦૧૪ની ચૂંટણી પહેલા સમ  દેશમાં િનરાશાનો માહોલ હતો, દેશનંુ હવે કંઇ ન થઇ શકે તેવો ભાવ દેશની 
જનતામાં પ પણે જોઇ શકાતો હતો. તેવી િવકટ પ રિ થિતમાં ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશનું સુકાન સંભાળી દેશને એક નવી 
દશા આપી હતી અને આજે સમ  દેશની જનતાએ ફરી એકવાર ભાજપા સરકાર બનાવીને થાિપત કયુ છે કે ધાનમં ી ી 
નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં દેશ સાચી દશામાં આગળ વધી ર ો છે.  

ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, ગુજરાત હંમેશાથી સંગઠન અને સરકાર એમ બંનેની કામગીરીમાં રોલ મોડલ ર ું છે યારે, 
ગુજરાત ભાજપાની ‘‘સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન’’માં એક િવશેષ જવાબદારી છે. ‘‘સૌના સાથ સૌના િવકાસ’’ની સાથે સૌનો 
િવ વાસ કેળવવો એ લોકશાહીમાં અિતઆવ યક છે. જનસંઘના સમયથી િન વાથ કાયકતાઓએ ભિવ યની પેઢીઓના ઉ જવળ 
ભિવ ય માટે કરેલા તપ-બલીદાન-પ ર મના કારણે જ આજે ભાજપા િવશાળ વટવૃ  સમાન બ યુ છે. સ ાનો જ મ જે તે 
રાજનૈિતક પાટ ની સંગઠનશિ તથી જ થાય છે. સંગઠન પવ મા  સદ યતા વૃિ ધ માટે જ નહ  પરંતુ ભાજપાની િવકાસવાદી અને 
રા વાદી િવચારધારા સાથે સમાજના તમામ વગ , યુવાનો, મિહલાઓ, ખેડુતો, આ દવાસીઓ તેમજ દરેક ે ના િતિ ત 
નાગ રકોને સાંકળીને સામા ક સમરસતાનંુ વાતાવરણ ઉભું કરવાનંુ એક પવ છે.  

‘‘દશો દશાઓ મે યે, દલ બાદલ પે છા યે’’ પંિ તને યથાથ કરી ગુજરાતના તમામ બુથ પર ભાજપાના સંગઠનને 
વધુને વધુ મજબૂત બનાવી ‘‘સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન’’ને સફળ બનાવવા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ હાકલ કરી હતી. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


