ેસનોટ.૦૧

તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૮

-----------------આગામી સમયમાં યો નાર નગરપાિલકા,
નગરપાિલકા, તાલુકા પંચાયત અને લા
લા પંચાયતની ચૂટં ણીઓ સંદભ
ભાજપાના
ભાજપાના િન"ર#કોએ આજથી કામગીરી
કામગીરીનો
રીનો &ારંભ કય',
કય', ૧૦૧૦-૧૧૧૧-૧૨ +યુઆરી એમ ,ણ "દવસમાં
આ કામગીરી પૂણ.
ણ. કરવામાં આવશે
-----------------૧૪૨૩ 2ામ પંચાયતોને
ાયતોને શાંિત,
ત, એકતા અને િવકાસ માટે સમરસ કરવા ભાજપા &દેશ &મુખ4ી
તુભાઇ
ાઇ વાઘાણીની અપીલ
-----------------‘‘ચરૈ
વત
ે ીે ી’’
‘‘ચરૈવે
ી-ચરૈવત
ી’’ના
’’ના મં, સાથે ભાજપાના લોકસેવા અને લોકસંપક.ના આગામી કાય.:મો
– 4ી ભરત પં;યા

-----------------૧૨ +યુઆરી <વામી િવવેકાનંદ જ+મજયંિત િનિમ=ે ગુજરાતના ૫૮૬ મંડલોમાં ભાજપા યુવા મોરચા
Bવારા <વામી િવવેકાનંદ વંદન કાય.:મ યો શે
-----------------સુભાષચંD બોઝ જ+મજયંિત િનિમ=ે સમ2 લા/
લા/મહાનગરોમાં િવિવધ <થળોએ ૧૬ +યુઆરી થી
૨૪ +યુઆરી સુધી રKતદાન િશિબર યોજશે
-----------------તારીખ ૧૬,
૧૬,૧૭,
૧૭,૧૮ +યુઆરીના રોજ ‘‘ઘર
‘‘ઘરઘર-ઘર ચલો અિભયાન’’
અિભયાન’’ અંતગ.ત આગામી સમયમાં Mયાં
પણ ચૂટં ણીઓ છે Oયાં, જનસંપક. કરાશે
-----------------દેશ વતાી ભરત પંયાએ જણાયું હતુ કે, આગામી સમયમાં યો&નાર ૭૫

નગરપાિલકા,૧૭ તાલુકા પંચાયત અને ૦૨ -.લા પંચાયતની ચૂટં ણીઓ સંદભ1 ભાજપાના દેશ

અ2ય3ી -તુભાઇ વાઘાણી 6વારા િનમાયેલ બેઠક દીઠ િન9ર3કોએ કામગીરી આજથી ારંભી દીધી

છે . આ િન9ર3કો પૈકી -.લા ભારીી, દેશ ઇ>ચાજ? ી, @થાિનક સંગઠનના હોAેદારી અને દેશ
6વારા િનયુત િન9ર3ક મિહલાી એમ કુલ ચાર સBયો બેઠક દીઠ સે>સ લેશે અને તેની માિહતી દેશ

સંગઠનને સCપશે. આ કામગીરી ૧૦-૧૧-૧૨ &>યુઆરી આમ Dણ 9દવસમાં પૂણ? કરવામાં આવશે.

આગામી સમયમાં યો નાર ૧૪૨૩ 2ામ પંચાયતોની
ાયતોની ચૂટં ણી અંતગ.ત શાંિત,
ત, એકતા અને િવકાસ માટે
2ામ પંચાયતોને
ાયતોને સમરસ કરવા ભાજપા &દેશ &મુખ4ી તુભાઇ
ાઇ વાઘાણીએ અપીલ કરી છે .
//૨//

//૨//

ી પંયાએ વધુમાં જણાયું હતુ કે, ‘‘ચરૈવેતી-ચરૈવેતી’’ના મંD સાથે ભાજપાના લોકસેવા અને

લોકસંપક?ના કાય?Hમો આગામી સમયમાં યો&નાર છે તે પૈકી, ૧૨ &>યુઆરી @વામી િવવેકાનંદ
જ>મજયંિત િનિમIે ગુજરાતના ૫૮૬ મંડલોમાં ભાજપા યુવા મોરચા 6વારા @વામી િવવેકાનંદ વંદન
કાય?Hમ યો&શે અને નગરપાિલકા, તાલુકા પંચાયત અને -.લા પંચાયતની આગામી 9દવસોમાં ચૂંટણીઓ

થનાર છે તે @થળોએ ભય શોભાયાDાનું આયોજન કરવામાં આવશે. ૧૪મી &>યુઆરીના રોજ

ગુજરાતભરની સેવાવ@તીઓમાં બાળકો અને ભૂલકાઓને યુવા મોરચા 6વારા પતંગ િવતરણ કરાશે.
સુભાષચંO બોઝ જ>મજયંિત િનિમIે સમQ -.લા/મહાનગરોમાં િવિવધ @થળોએ ૧૬ &>યુઆરી થી

૨૪ &>યુઆરી સુધી રતદાન િશિબર યોજશે. Rયારબાદ ૨૬મી &>યુઆરી &સIાક 9દન િનિમIે
સામા-ક સમરસતા િDરંગા યાDાનું આયોજન કરવામાં આવશે.

તારીખ ૧૪મી &>યુઆરીના રોજ મકરસHાંિત િનિમIે ભાજપા સંગઠન 6વારા તલના લાડુ અને

િચકીની વહેચણી સેવાવ@તીમાં જઇને કરવામાં આવશે. તારીખ ૧૬,૧૭,૧૮ &>યુઆરીના રોજ

‘‘ઘર-ઘર ચલો અિભયાન’’ અંતગ?ત આગામી સમયમાં Tયાં પણ ચૂંટણીઓ છે Rયાં, જનસંપક? કરાશે.
તારીખ ૨૮ &>યુઆરીના રોજ વડાધાનીના ‘‘મન કી બાત’’ કાય?Hમનું સામુિહક Uપે વણ કરાશે.

ી પંયાએ વધુમાં જણાયું હતુ કે, હાલમાં જ પૂણ? થયેલ િવધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં

ગુજરાતની &અને ભાજપાને સતત છVઠી વખત સેવા કરવાનો મોકો આWયો છે . ગુજરાતમાં

ભાજપાનો જનાધાર વ2યો છે . આવનારી આ ચૂંટણીઓમાં લગભગ ૬૦ જે ટલી િવધાનસભા બેઠકો
આવરી લેવામાં આવશે. આગામી યો&નાર ચૂંટણીઓમાં ભાજપા ખૂબ જ મોટી સરસાઇથી િવજય
મેળવશે એવો આશાવાદ ી પંયાએ યત કયX હતો.

(ડૉ. હષદ પટેલ)

દેશ કવીનર - મીડયા સેલ

