
 

ેસનોટ-૦૧                તા. ૨૩.૦૬.૨૦૧૯ 
------------ 

રા ીય મહામં ી ી અન ે દશે ભારી ી ભપુે  યાદવની િવશષે ઉપિ થિતમા ંઅન ેભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ 
વાઘાણીની અ ય તામા ંઆજરોજ ‘‘ ી કમલમ’્’ ખાત ે‘‘સંગઠન પવ’’ની ‘‘ દશે તરીય કાયશાળા’’ યો ઇ. 

------------ 
‘‘એક દશે મ દો િવધાન, દો િનશાન, દો ધાન નહ  ચલગેા’’ ના નારા સાથે કા મીરના સપંૂણ એકીકરણ માટ ેજેમણ ેશહીદી હોરી 

તેવા તપ વી પુ ષ ડૉ. યામા સાદ મખુ ની દ યચેતના આપણન ેઅન ેઆવનારી પઢેીન ેરા સેવા માટે સતત રેણા અન ે
માગદશન આપતી રહશેે. – ી તુભાઇ વાઘાણી 

------------ 
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની લ ી નીિતઓ અન ેરા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહની સંગઠના મક રણનીિતન ેલીધ ે

આજે સમ  દશેમા ંભાજપાનો કેસરીયો લહરેાયો છે. 
– ી તભુાઇ વાઘાણી 

------------ 
‘‘સંગઠન પવ’’ એ આપણા માટ ેતહવેાર છે, યાર ેઉ સાહ અને ઉમગંથી જનતા વ ચ ેજઇ ભાજપાની િવચારધારા વધનુ ેવધ ુ

લોકો સધુી પહ ચાડી રા  થમનો િવચાર વધ ુ બળ બનાવીએ. – ી તભુાઇ વાઘાણી 
------------ 

૨૦૧૯ લોકસભાના ઐિતહાિસક જનાદશે બાદ આપણી જવાબદારીઓ પણ ખબુ વધી ય છે. સમાજનો જેમ જેમ િવ તાર 
થતો ય, તેમ તેમ ભાજપાની િવચારધારાનો યાપ પણ થતો રહવેો જોઇએ. - ી ભપુે  યાદવ 

------------ 
ભિવ યના ઉ જવળ ભારતનો પાયો નાખંવાનુ ંકામ સંગઠન પવ વારા થાય છે. સમાજના દરકે િવ તારોનો દરકે વગ ભાજપા 

સાથ ેજોડાય ત ેરીતે સદ યતા વિૃ ધ અિભયાન વારા દરકે બથુ સુધી આપણો યાપ વધ ુમજબૂત બનાવીએ. 
- ી ભુપે  યાદવ 

------------ 
પાટ ના આ  થાપક ડૉ. યામા સાદ મખુ ના બિલદાન દવસે આપણ ેદશેની એકતા, અખં ડતતા અન ેસમિૃ ધ માટ ે

ભાજપાનો રા વાદી િવચાર વધ ુ યાપક બનાવવા માટનેી આ કાયશાળામા ંએકઠા થયા છીએ તે જ તેમના આ મા માટે એક દ ય 
ધાંજલી બની રહશે ે- ી ભપુે  યાદવ 

------------ 
ડૉ. યામા સાદ મખુ ના આશીવાદ અન ેસંક પશિ તન ેલીધ ેમા  ૧૧ લોકોથી શ  થયલેી પાટ  આજે ૧૧ કરોડ સ ય સં યા 

સુધી પહ ચી છે. – ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા 
------------ 

સંગઠનપવમા ંસં યા વૃિ ધ ત ેમા  હતુે નથી. પરતં ુઆપણા ંરા િહતના િવચારો જનજન સુધી પહ ચાડી દશેન ેવધ ુસશ ત અન ે
પાટ ન ેહજુ વધ ુમજબૂત બનાવવાની છે. 

– ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા 
------------ 

..૨.. 
 



 

..૨.. 
આગામી ૬ જુલાઇ ડૉ. યામા સાદ મખુ ના જ મ દવસથી ‘‘સદ યતા વિૃ ધ અિભયાન’’નો ારભં થશે. 

– ી ભાગવભાઇ ભ ટ 
------------ 

૮૯૮૦૮૦૮૦૮૦ નબંર પર કોલ કરવાથી એક મેસેજ મળશ,ે જેમા ંઆપલે લ ક પર લીક કરવાથી ફોમ ખુલશ,ે જેમા ંજ રી 
િવગતો ભરી સબમીટ કરવાથી કોઇપણ યિ ત ભાજપાનો ાથિમક સ ય બની શકશ.ે – ી ભાગવભાઇ ભ ટ 

------------ 
ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં આજરોજ ‘‘ ી કમલમ્’’ કોબા, ગાંધીનગર ખાતે ‘‘સંગઠન 

પવ’’ અંતગત ‘‘ દેશ તરીય કાયશાળા’’ યો ઇ હતી, જેમાં રા ીય મહામં ી ી અને દેશ ભારી ી ભુપે  યાદવે િવશેષ 
ઉપિ થત રહી માગદશન આ યુ હતુ. 

દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ તેમના અ ય ીય ઉ બોધનમાં જણા યુ હતુ કે, આજનો દવસ એ ભાજપાના 
કાયકતા માટે એક મહ વનો દવસ છે. ભારતીય જનસંઘના થાપક અને આપણી િવચારધારાના ેરણામૂ ત એવા ડૉ. યામા સાદ 
મુખ નો આજે બિલદાન દવસ છે. ‘‘એક દશે મ દો િવધાન, દો િનશાન, દો ધાન નહ  ચલગેા’’ ના નારા સાથે કા મીરના 
સંપૂણ એકીકરણ માટે જેમણે શહીદી હોરી તેવા તપ વી પુ ષ ડૉ. યામા સાદ મુખ ની દ યચેતના આપણને અને આવનારી 
પેઢીને રા સેવા માટે સતત ેરણા અને માગદશન આપતી રહેશે.  

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ ક,ે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની લ ી નીિતઓ અને રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ 
શાહની સંગઠના મક રણનીિતને લીધે આજે સમ  દેશમાં ભાજપાનો કેસરીયો લહેરાયો છે. ભાજપા સરકારોની જનક યાણકારી 
નીિતઓ અને યોજનાઓને લીધે ભાજપા આજે ખરા અથમાં છેવાડાના માનવીની પાટ  બની છે. આગામી ૬ જુલાઇથી 
દેશભરમાં ભાજપા વારા સંગઠન પવ અંતગત સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન શ  થનાર છે. ‘‘સંગઠન પવ’’ એ આપણા માટે તહેવાર 
છે, યારે ઉ સાહ અને ઉમંગથી જનતા વ ચે જઇ ભાજપાની િવચારધારા વધુને વધુ લોકો સુધી પહ ચાડી રા  થમનો િવચાર 
વધુ બળ બનાવીએ.    

ભાજપાના રા ીય મહામં ી અને ગુજરાતના ભારી ી ભુપે  યાદવે તેમના ેરણા મક ઉ બોધનમાં જણા યુ હતુ કે, 
પાટ ના આ  થાપક ડૉ. યામા સાદ મુખ ના બિલદાન દવસે આપણે દેશની એકતા, અખં ડતતા અને સમૃિ ધ માટે 
ભાજપાનો રા વાદી િવચાર વધુ યાપક બનાવવા માટેની આ કાયશાળામાં એકઠા થયા છીએ તે જ તેમના આ મા માટે એક દ ય 

ધાંજલી બની રહેશે. ડૉ. યામા સાદ મુખ  િવચ ણ રાજપુ ષ, વકીલ તથા ઉમદા િશ ણિવદ્ હતા. મા  ૩૩ વષની મરે 
તેઓ કલક ા યુિનવસ ટીના કુલપતી બ યા હતા. આઝાદી બાદ ભારતના થમ મં ીમંડળમાં તેઓ થાન પા યા હતા પરંતુ રા ના 
િહત માટે તેમણે સ ા ઠુકરાવી રા નામુ આપી પોતાનંુ વન રા ને સમ પત કયુ હતુ. કા મીર ભારતનો અિભ ન અંગ છે 
ભારતમાં તેનો પુણ વીલય થવો જોઇએ તે માટે પરમીટ થાનો િવરોધ કરી તેમણે જનઆંદોલન ચલા યુ હતુ. કા મીરની સીમામાં 

વેશતા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને સંદી ધ સંજોગોમાં જ તેમનંુ મૃ યુ થયુ હતુ. તે વખતની નેહ  સરકારે તે બાબતે 
કોઇ ખુલાસો પણ કય  નહોતો. આ રીતે આપણી પાટ ના થમ મુખે તેમનું વન ભારતની એકતા માટે ખપાવી દીધુ હતુ.  

ી યાદવે જણા યુ હતુ કે, ૨૦૧૯ લોકસભાના ઐિતહાિસક જનાદેશ બાદ આપણી જવાબદારીઓ પણ ખુબ વધી ય 
છે. સમાજનો જેમ જેમ િવ તાર થતો ય તેમ તેમ ભાજપાની િવચારધારાનો યાપ પણ થતો રહેવો જોઇએ. ભિવ યના 
ઉ જવળ ભારતનો પાયો નાંખવાનું કામ સંગઠન પવ વારા થાય છે. સમાજના દરેક િવ તારોનો દરેક વગ ભાજપા સાથે જોડાય 
તે રીતે સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન વારા દરેક બુથ સુધી આપણો યાપ વધુ મજબૂત બનાવીએ.   

..૩.. 



 

..૩.. 
દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ તેમના ારંિભક ઉ બોધનમાં જણા યુ હતુ કે, ડૉ. યામા સાદ 

મુખ ના આશીવાદ અને સંક પશિ તને લીધે મા  ૧૧ લોકોથી શ  થયેલી પાટ  આજે ૧૧ કરોડ સ ય સં યા સુધી પહ ચી છે. 
સંગઠનપવમાં સં યા વૃિ ધ તે મા  હેતુ નથી. પરંતુ આપણાં રા િહતના િવચારો જનજન સુધી પહ ચાડી દેશને વધુ સશ ત અને 
પાટ ને હજુ વધુ મજબૂત બનાવવાની છે. ૨૦૧૯ની ચૂંટણીઓમાં દેશની જનતાએ િતવાદ અને પ રવારવાદને કારો આ યો 
છે અને રા વાદનો િવજય થયો છે યારે સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન વારા રા િહતના આ મહાય માં આહુિત આપવાનંુ આપણને 
સૌભા ય ા ત થયંુ છે.  

દેશ ઉપા ય  અને સંગઠન પવના દેશ સંયોજક ી ભાગવભાઇ ભ ટે સદ યતા વૃિ ધ અિભયાનની કાયસૂિચ તથા 
પરેખા આપી હતી. આગામી ૬ જુલાઇ થી ૧૧ ઓગ  સુધી સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન યો શે. આગામી ૨૪ જુન થી ૩૦ 

જુન સુધીમાં તમામ લા/મહાનગરોમાં સંગઠન પવ બેઠકો યો શે, યારબાદ ૧ થી ૫ જુલાઇ સુધીમાં યેક મંડલમાં પણ 
બેઠકો યો શે અને ૬ જુલાઇ ડૉ. યામા સાદ મુખ ના જ મ દવસથી સદ યતા વૃિ ધ અિભયાનનો ારંભ થશે. આ સદ યતા 
વૃિ ધ અિભયાનમાં ભાજપના તમામ મોરચાઓ, િવભાગો તથા તમામ ેણીના કાયકતાઓ જોડાશે.  

ી ભ ટે જણા યુ હતુ કે, આ સદ યતા વૃિ ધ અિભયાનમાં ગુજરાતના તમામ લોકો જોડાઇ શકે છે. ૮૯૮૦૮૦૮૦૮૦ 
નંબર પર કોલ કરવાથી એક મેસેજ મળશે, જેમાં આપેલ લ ક પર લીક કરવાથી ફોમ ખુલશે, જેમાં જ રી િવગતો ભરી સબમીટ 
કરવાથી કોઇપણ યિ ત ભાજપાનો ાથિમક સ ય બની શકશે. જે લોકો પાસે સામા ય મોબાઇલ ( માટ ફોન િસવાયનો) હોય તે 
લોકો ૮૯૮૦૭ ૮૯૮૦૭ નંબર પર પોતાનું નામ, સરનામુ જેવી િવગતો એસ.એમ.એસ. વારા મોકલીને પણ સ ય બની શકશે. 

આજની આ ‘‘ દેશ તરીય કાયશાળા’’ની શ આતમાં ડૉ. યામા સાદ મુખ ને પુ પાંજલી અપણ કરવામાં આવી હતી. 
યારબાદ રા ીય મહામં ી અને ગુજરાતના ભારી ી ભુપે  યાદવ, દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી, દેસ સંગઠન 

મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, દેશ મહામં ી ીઓ ી ભરત સહ પરમાર, ી કે.સી.પટેલ, ી શ દશરણભાઇ ભ ટ, 
દેશના વ ર  અ ણી ી સુરે કાકા, દેશ ઉપા ય  અને સંગઠન પવના દેશ સંયોજક ી ભાગવભાઇ ભ ટ તથા પૂવ ગૃહ 

રા યમં ી અને સહસંયોજક ી રજનીભાઇ પટેલ વારા દપ ાગ ય કરવામાં આ યુ હતુ. દેશ આઇ.ટી.િવભાગના સંયોજક 
ી પંકજભાઇ શુ લાએ પાવરપોઇ ટ ેઝ ટેશન વારા ઓનલાઇન સદ યતા ન ધણી અંગેનું માગદશન આ યુ હતુ.       

       આજની આ કાયશાળામાં રા યભરમાંથી આવેલા દેશ હો ેદાર ીઓ, દેશ મોરચાના મુખ ીઓ, 
લા/મહાનગરના ભારી ીઓ, લા/મહાનગરના મુખ ીઓ, સંગઠન પવના ઝોન ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ, સંગઠન 

પવના લા/મહાનગરના ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ, દેશ ભાજપા આઇ.ટી. સોશીયલ મી ડયા ટીમ, ઝોન આઇ.ટી. 
સોશીયલ મી ડયાના ઇ ચાજ ીઓ તથા લા/મહાનગર આઇ.ટી. સોશીયલ મી ડયાના ઇ ચાજ ીઓ ઉપિ થત ર ા હતા.   

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૨                તા. ૨૩.૦૬.૨૦૧૯ 
------------ 

આગામી ૬ જુલાઇથી ૧૧ ઓગ  સુધી આ સદ યતા વિૃ ધ અિભયાન ચાલશ.ે – ી ભરત પં યા 
------------ 

ગુજરાતના દરકે લા/મહાનગરમાં આગામી ૨૪ જુન થી ૩૦ જુન સુધીમા ંસગંઠન પવ બઠેકો યો શે. – ી ભરત પં યા 
------------ 

આ અિભયાનન ેવધુ સવ યાપી અને સવ પષ  બનાવવા પાચં કાર ેસદ યતા વિૃ ધ અિભયાન ચલાવશ.ે – ી ભરત પં યા 
------------ 

િવચારવૃિ ધ - જેના હદયમાં દશેભિ ત અન ેજનસવેા સમાયલેી છે. 
સામા ક વૃિ ધ - દરકે ાિત અન ેસમાજન ેઆવરી લઇન,ે 
વગવિૃ ધ - દરકે કારના યવસાિયક વગન ે યાનમા ંરાખીન,ે 

ભૌગોિલક વિૃ ધ - યા ંભાજપાના ઓછા મત મ યા છે તવેા ભૌગોિલક ે ોન ે યાનમાં લઇન ે
અન ે

યવુાવિૃ ધ - સમ  યવુા વગન ેલ યમાં લઇ ભાજપા ગજુરાત પાચં કારનુ ંઅિભયાન હાથ ધરશ ે
– ી ભરત પં યા 

------------ 
ભાજપા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ આજરોજ તારીખ ૨૩ જુન ડૉ. યામા સાદ મુખ ના બિલદાન દવસે ‘‘ ી 

કમલમ્’’ ખાતે યો યેલ ‘‘ દેશ તરીય કાયશાળા’’ની માિહતી આપતાં પ કાર િમ ોને જણા યુ હતુ કે, ભાજપા દેશ અ ય ી 

તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં આજરોજ ‘‘ ી કમલમ્’’ કોબા, ગાંધીનગર ખાતે ‘‘સંગઠન પવ’’ની ‘‘ દેશ તરીય કાયશાળા’’ 

યો ઇ હતી, જેમાં રા ીય મહામં ી ી અને દેશ ભારી ી ભુપે  યાદવે િવશેષ ઉપિ થત રહી માગદશન આ યુ હતુ. 

ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, ગુજરાતમાં ભાજપાના ૧ કરોડ ૧૩ લાખ ાથિમક સદ યો છે. તેમાં કે ની સૂચના માણે 

૨૦ ટકા વધારો કરવાનો હોય છે, પરંતુ ગુજરાત ભાજપાએ ૫૦ ટકા લ યાંક સાથે આયોજન હાથ ધયુ છે. લોકસભામાં ી 

નરે ભાઇ મોદીને ધાનમં ી બનાવવા અને કે માં ભાજપાની સરકાર લાવવા ગુજરાતની જનતાએ ૨૬ લોકસભા બેઠકો 

ભાજપાને તાડી હતી. આશરે ૬૨ ટકા મત એટલે કે ૧ કરોડ ૮૦ લાખ મતો ભાજપાને મ યા હતા. તેને યાનમાં રાખીને 

ભાજપા આ સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન કરશે. આ અિભયાનને વધુ સવ યાપી અને સવ પષ  બનાવવા પાંચ કારે સદ યતા 
વૃિ ધ અિભયાન ચલાવશે. િવચારવૃિ ધ-જેના હદયમાં દેશભિ ત અને જનસેવા સમાયેલી છે. સામા ક વિૃ ધ-દરેક ાિત અને 

સમાજને આવરી લઇને, વગવિૃ ધ-દરેક કારના યવસાિયક વગને યાનમાં રાખીને, ભૌગોિલક વિૃ ધ- યાં ભાજપાના ઓછા મત 

મ યા છે તેવા ભૌગોિલક ે ોને યાનમાં લઇને અને યુવાવિૃ ધ-સમ  યુવા વગને લ યમાં લઇ ભાજપા ગુજરાત પાંચ કારનંુ 
અિભયાન હાથ ધરશે. 

..૨.. 



 

..૨.. 

ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, ગુજરાતના દરેક લા/મહાનગરમાં આગામી ૨૪ જુન થી ૩૦ જુન સુધીમાં સંગઠન પવ 

બેઠકો યો શે, યારબાદ ૧ થી ૫ જુલાઇ સુધીમાં યેક મંડલમાં પણ બેઠકો યો શે, તારીખ ૨૪ જુન થી ૩૦ જુન દર યાન 

લાવાર યો નાર બેઠકમાં સંગઠન પવ, ડૉ. યામા સાદ મુખ  બિલદાન દવસ તથા ૨૫ જુન-દેશની લોકશાહી માટેનો કાળો 

દવસ એટલે કે ક ેસ વારા નાંખવામાં આવેલ કટોકટી. આ ણ એજ ડા સાથે બેઠકોમાં વાતાલાપ થશે. ગુજરાતના ૫૧,૮૦૦ 

બુથમાં ભાજપાના કાયકતાઓ સ ય બનાવશે.  
આગામી ૬ જુલાઇથી ૧૧ ઓગ  સુધી આ સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન ચાલશે. આ સદ યતા વૃિ ધ અિભયાનમાં 

ગુજરાતના તમામ લોકો જોડાઇ શકે છે. ૮૯૮૦૮૦૮૦૮૦ નંબર પર કોલ કરવાથી એક મેસેજ મળશે, જેમાં આપેલ લ ક પર 

લીક કરવાથી ફોમ ખુલશે, જેમાં જ રી િવગતો ભરી સબમીટ કરવાથી કોઇપણ યિ ત ભાજપાનો ાથિમક સ ય બની શકશે. જે 

લોકો પાસે સામા ય મોબાઇલ ( માટ ફોન િસવાયનો) હોય તે લોકો ૮૯૮૦૭ ૮૯૮૦૭ નંબર પર પોતાનું નામ, સરનામુ જેવી 

િવગતો એસ.એમ.એસ. વારા મોકલીને પણ સ ય બની શકશે. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


