
 

ેસનોટ -૦૧                  તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૯ 
આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીની અ ય તામા ંતથા 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલેની િવશષે ઉપિ થિતમા ં
ભાજપા દશે કાયાલય ‘‘ ી કમલમ’્’ ખાત ે‘‘ દેશ બઠેક’’ યો ઇ. 

------------ 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તેમજ ભાજપા દશે અ ય  ી તભુાઇ વાઘાણીએ ‘‘ દશે બઠેક’’મા ંઉપિ થત 

સૌન ેનતૂન વષ તમેજ છ ઠ પવની શભુે છાઓ પાઠવી હતી તમેજ સગંઠન સરંચના અતંગત બથૂસિમિત-મડંલસિમિતની 
રચના અગં ેઉપિ થત સૌ આગવેાનો સાથ ેિવશદ્ છણાવટ કરી માગદશન આ યુ હત.ુ 

------------ 
ભાજપાનો યકે કાયકતા નવા વષમા ંનવા ઉમંગ-ઉ સાહ સાથ ેભારત માતાન ેિવ વગુ ના થાને િબરાજમાન કરવાના 

ઉ શેન ેિસ ધ કરવા હતે ુઅિવરતપણ ેકમ કરતો રહ ેતવેી શુભે છા - ી િવજયભાઇ પાણી 
------------ 

આજે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અન ેરા ીય અ ય  અન ેકે ીય ગહૃમં ી ી અિમતભાઇ શાહના નતેૃ વમાં 
ભાજપા િવ વની સૌથી િવશાળ લોકતાિં ક રાજનિૈતક પાટ  બની છે તનેો યે બથૂ-મંડલ- લા તર ેકત યિન ા સાથ ે

સગંઠનમા ંકમ કરતા કરોડો કાયકતાઓન ે ય છે. - ી િવજયભાઇ પાણી 
------------ 

ગજુરાતમા ં યેક વગ-સમાજ-િવ તારમા ંભાજપાની ‘‘સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ અન ેસૌનો િવ વાસ’’ તથા 
એકા મવાદની િવચારધારા કાયકરોના યાગ-પ ર મ અને િવશાળના સગંઠનશિ તના કારણ ેપહ ચી શકી છે.  

- ી િવજયભાઇ પાણી 
------------ 

ભાજપા સગંઠન પવ-સંગઠન સરંચના અ વય ેબથૂસિમિત-મડંલસિમિત સરંચના બાબત ેઉપિ થત હો ેદાર ીઓન ે 
રેક માગદશન કરતા ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

------------ 
‘‘મા ભારતી’’ન ેપરમ વૈભવના િશખરે િબરાજમાન કરવા, ‘‘નયા ભારત’’ના િનમાણ માટ,ે ‘‘એક ભારત ે  ભારત’’ 

બનાવવા માટ,ે આગામી પઢેી સમિૃ ધના ખોળામા ંરમ ેત ેમાટ,ે શિ તશાળી ભારતના િનમાણ માટ ે 
ભાજપાનો યેક કાયકતા અિવરતપણ ેપ ર મ કરતો રહ ે– ી તુભાઇ વાઘાણી 

------------ 
આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં તથા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 

અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલની િવશેષ ઉપિ થિતમાં ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાત ે   
‘‘ દેશ બઠેક’’ યો ઇ હતી.  

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ દેશ બેઠકમાં ઉપિ થત સૌને નૂતન વષ તેમજ છ ઠ પવની શુભે છાઓ 
પાઠવતા જણા યુ હત ુક,ે ભાજપાનો યેક કાયકતા નવા વષમાં નવા ઉમંગ-ઉ સાહ સાથ ેભારત માતાને િવ વગુ ના 
થાન ેિબરાજમાન કરવાના ઉ ેશન ેિસ ધ કરવા હતેુ અિવરતપણે કમ કરતો રહે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
મુ યમં ી ીએ જણા યુ હત ુ ક,ે આજે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને રા ીય અ ય  અન ે કે ીય 

ગૃહમં ી ી અિમતભાઇ શાહના નતેૃ વમાં ભાજપા િવ વની સૌથી િવશાળ લોકતાં ીક રાજનૈિતક પાટ  બની છે તેનો 
ેય બૂથ-મંડલ- લા તરે કત યિન ા સાથે સંગઠનમાં કમ કરતા કરોડો કાયકતાઓને ય છે.  

ી પાણીએ જણા યુ હત ુક,ે ગુજરાતમાં યેક વગ-સમાજ-િવ તારમાં ભાજપાની ‘‘સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ 
અને સૌનો િવ વાસ’’ તથા એકા મવાદની િવચારધારા કાયકરોના યાગ-પ ર મ અને િવશાળના સંગઠનશિ તના કારણ ે
પહ ચી શકી છે. સતત છ ઠીવાર િવધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં ગજુરાતની જનતાએ ભાજપા પર િવ વાસ મૂ યો છે અન ે
વષ થી  ભાજપાને આશીવાદ આપી સ ાનું સકુાન સ પી રહી છે તે ભાજપાના યેક કાયકતાઓને ગૌરવ 
અપાવનારી બાબત છે. છેવાડાના માનવી સધુી િવકાસના ફળો પહોચાડવા માટ ેમજબૂત સરકારની સાથ ેસાથે મજબતૂ 
સંગઠન અિનવાય છે. સંગઠનથી જ સ ાનો જ મ થાય છે. કરોડો કાયકતાઓના તપ-કમ-કતૃ વથી જ ભાજપા ઉજળી 
છે.  

ી પાણીએ સગંઠન સંરચના અતંગત બથૂસિમિત-મંડલસિમિતની રચના અંગ ેઉપિ થત સૌ આગેવાનોન ેિવશદ્ 
છણાવટ કરી માગદશન આ યુ હત.ુ  

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ઉપિ થત સૌન ે નવા વષની શુભાકામનાઓ પાઠવી હતી.         
ી વાઘાણીએ ભાજપા સંગઠન પવ-સંગઠન સંરચના અ વયે બૂથસિમિત-મંડલસિમિત સંરચના બાબત ે ઉપિ થત 

હો ેદાર ીઓ પાસેથી રપોટ ગ લઇ િવ તતૃમાં ચચા-િવચારણા કરી જ રી સૂચનો કરી માગદશન આ યુ હત.ુ 
ી વાઘાણીએ ‘‘મા ભારતી’’ને પરમ વૈભવના િશખરે િબરાજમાન કરવા, ‘‘નયા ભારત’’ના િનમાણ માટે,       

‘‘એક ભારત ે  ભારત’’ બનાવવા માટ,ે આગામી પેઢી સમૃિ ધના ખોળામાં રમે તે માટ,ે શિ તશાળી ભારતના િનમાણ 
માટે અિવરતપણે પ ર મ કરવા માટ ેઉપિ થત સૌને હાકલ કરી હતી. 

દેશ સગંઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ ઉપિ થત સૌન ેનવા વષની શુભે છાઓ પાઠવી હતી અન ે
પાર પ રક સંવાદસેતુ વારા સગંઠન પવની કામગીરી અંગે સગંઠના મક માગદશન આ યુ હત.ુ  

આજની આ દેશ બઠેકમાં દેશ સગંઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા સિહત દેશ હો ેદાર ીઓ, 
મોરચાના દેશ મુખ ીઓ, લા/મહાનગરના ભારી ીઓ, લા/મહાનગરના મુખ-મહામં ી ીઓ, સંગઠન 
પવના દેશ અને ઝોન ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ, સંગઠન પવના લા/મહાનગરના ઇ ચાજ ીઓ તથા દેશ 
વારા િનયુ ત કરેલ લા/મહાનગરના સંરચના અિધકારી ીઓ તથા સહ અિધકારી ીઓ ઉપિ થત ર ા હતા. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
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------------ 

આજરોજ ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં તથા 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલેની િવશષે ઉપિ થિતમાં 

ભાજપા દશે કાયાલય ‘‘ ી કમલમ’્’ ખાત ે‘‘ દશે બઠેક’’ યો ઇ - ી ભરત પં યા 
------------ 

તારીખ ૧ નવે બર થી ૧૦ નવે બર સધુી મડંલ સઃ સરંચના શ  કરવામા ંઆવનાર છે. 
તારીખ ૧૫ નવે બરથી લા મખુ અન ે લા સિમિતની સરંચના શ  કરવામા ંઆવશ.ે 

કે ીય સગંઠનના માગદશન મુજબ ડીસે બર મિહના દર યાન દશે મખુ અન ે દશે સિમિતની સરંચના કરવામા ંઆવશ.ે 
નતૂન વષ િનિમ  ેતારીખ ૨૮ ઓ ટોબર થી ૧૦ નવે બર સધુી નહેિમલન કાય મો યો શ.ે 

- ી ભરત પં યા 
------------ 

ભાજપા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ પ કાર િમ ોને નતૂન વષ ૨૦૭૬ તમેજ છ ઠ પૂ ની શુભે છાઓ 
પાઠવતા જણા યુ હત ુક,ે આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય  ી તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં તથા મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણી અન ે નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલેની િવશેષ ઉપિ થિતમાં ભાજપા દેશ કાયાલય         
‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે સવારે ૧૦.૩૦ કલાકથી ભાજપાના સંગઠન પવ સંદભ ‘‘ દશે બઠેક’’ યો ઇ હતી.  

ી પં યાએ િવ તૃત માિહતી આપતા જણા યુ હત ુક,ે આ દેશ બેઠકમાં ગત કાય મોનું રપોટ ગ તેમજ સંગઠન 
સંરચના સંદભ આવનારી તારીખ ૧ નવે બર થી ૧૦ નવે બર સધુી મડંલ સઃ સરંચના શ  કરવામા ંઆવનાર છે. બૂથ 
સિમિતની રચના તમામ મંડલમાં પૂણ થઇ ચકૂી છે. તારીખ ૧૫ નવે બરથી લા મખુ અન ે લા સિમિતની 
સરંચના શ  કરવામાં આવશે. યારબાદ કે ીય સંગઠનના માગદશન મુજબ આવનાર ડીસે બર મિહના દર યાન દેશ 

મખુ અન ે દશે સિમિતની સરંચના કરવામાં આવશે.  
નતૂન વષ િનિમ ે તારીખ ૨૮ ઓ ટોબર થી ૧૦ નવે બર સધુી નહેિમલન કાય મો યો શે. આ નેહિમલનમાં 

દેશના હો ેદાર ીઓ, ભારી ીઓ, મં ી ીઓ તમેજ ચૂંટાયેલા િતિનિધ ીઓ કાયકરોન ે માગદશન આપશે. આ 
નેહિમલનમાં ૩૭૦ની કલમ નાબૂદ કરવા સંદભ, નમાિમ દેવી નમદે અન ે ણ વષ દર યાન દેશ સંગઠન વારા થયેલ 

કાય મોની દશની દશાવવામાં આવશે.  
આ દેશ બેઠકમાં દેશ હો ેદાર ીઓ, મોરચાના દેશ મુખ ીઓ, લા/મહાનગરના ભારી ીઓ, 

લા/મહાનગરના મુખ-મહામં ી ીઓ, સંગઠન પવના દેશ અન ેઝોન ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ, સંગઠન પવના 
લા/મહાનગરના ઇ ચાજ ીઓ તથા દેશ વારા િનયુ ત કરેલ લા/મહાનગરના સરંચના અિધકારી ીઓ તથા 

સહ અિધકારી ીઓ ઉપિ થત ર ા હતા તેમ ી પં યાએ અંતમાં જણા યુ હતુ. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


