
 

�ેસનોટ.૦૧              તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૮ 
------------------ 

ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા �દેશ�દેશ�દેશ�દેશ    કાયા�લય કાયા�લય કાયા�લય કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાત ેબઠેકોનોખાત ેબઠેકોનોખાત ેબઠેકોનોખાત ેબઠેકોનો    દોદોદોદોરરરર    
------------------ 

�દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામા ંઅન ેરા%ીય �દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામા ંઅન ેરા%ીય �દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામા ંઅન ેરા%ીય �દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામા ંઅન ેરા%ીય સહસહસહસહસગંઠનસગંઠનસગંઠનસગંઠન    મહામ)ંી�ી વીમહામ)ંી�ી વીમહામ)ંી�ી વીમહામ)ંી�ી વી....સતીષ�ની �ેરક સતીષ�ની �ેરક સતીષ�ની �ેરક સતીષ�ની �ેરક 
ઉપિ.થિતમા ંસગંઠના0મક બઠેક યો1ઇઉપિ.થિતમા ંસગંઠના0મક બઠેક યો1ઇઉપિ.થિતમા ંસગંઠના0મક બઠેક યો1ઇઉપિ.થિતમા ંસગંઠના0મક બઠેક યો1ઇ    

------------------ 
સગંઠના0મક કાય2સગંઠના0મક કાય2સગંઠના0મક કાય2સગંઠના0મક કાય2    અન ેલોકસવેા માટ ેઅન ેલોકસવેા માટ ેઅન ેલોકસવેા માટ ેઅન ેલોકસવેા માટ ે‘‘‘‘‘‘‘‘ચરૈચરૈચરૈચરૈવતેીવતેીવતેીવતેી----ચરૈચરૈચરૈચરૈવતેીવતેીવતેીવતેી’’’’’’’’ના િવચારના િવચારના િવચારના િવચારમ)ં સાથેમ)ં સાથેમ)ં સાથેમ)ં સાથે    ભાજપાના આગામી કાય�7ભાજપાના આગામી કાય�7ભાજપાના આગામી કાય�7ભાજપાના આગામી કાય�7મોના મોના મોના મોના 

સદંભ�મા ંચચા�સદંભ�મા ંચચા�સદંભ�મા ંચચા�સદંભ�મા ંચચા�----િવિવિવિવચારણાચારણાચારણાચારણા    કરવામા ંઆવીકરવામા ંઆવીકરવામા ંઆવીકરવામા ંઆવી    
------------------ 

આગામી કાય�7મો અન ેઆગામી કાય�7મો અન ેઆગામી કાય�7મો અન ેઆગામી કાય�7મો અન ેચૂટંણીચૂટંણીચૂટંણીચૂટંણીલ�ી લ�ી લ�ી લ�ી પૂવ� તયૈારીન ેપૂવ� તયૈારીન ેપૂવ� તયૈારીન ેપૂવ� તયૈારીન ેઆખરીઆખરીઆખરીઆખરીઓપ આપવા માટ ેતારીખ ઓપ આપવા માટ ેતારીખ ઓપ આપવા માટ ેતારીખ ઓપ આપવા માટ ેતારીખ ૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૪ 1<યુઆરી1<યુઆરી1<યુઆરી1<યુઆરી, , , , ૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮ના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ 
�દેશ કાયા�લય �ી કમલમ ્ખાત ેબ ે�કારની બઠેક�દેશ કાયા�લય �ી કમલમ ્ખાત ેબ ે�કારની બઠેક�દેશ કાયા�લય �ી કમલમ ્ખાત ેબ ે�કારની બઠેક�દેશ કાયા�લય �ી કમલમ ્ખાત ેબ ે�કારની બઠેક    યો1શેયો1શેયો1શેયો1શે    

------------------ 
ભાજપા �દેશ �વ�તા�ી ભરત પં�યાએ જણા�યંુ હત ુકે, �દેશ કાયા#લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે �દેશ અ+ય,�ી 

-તુભાઇ વાઘાણીની અ+ય,તામાં અને રા0ીય સહસંગઠન મહામ3ંી�ી વી. સતીષ-ની �ેરક ઉપિ7થિતમા ં
સંગઠના9મક બેઠક યો;ઇ હતી.  

આજની આ બેઠકમાં સગંઠના9મક કાય= અને લોકસેવા માટે ‘‘ચરૈવેતી-ચરૈવેતી’’ના િવચારમ3ં સાથ ે
ભાજપાના આગામી કાય#@મોના સંદભ#માં ચચા#-િવચારણા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત સરકાર Aવારા લાગ ુ
કરાયેલ ફી િનયમનના કાયદા અંગેના હાઇકોટ#ના ઐિતહાિસક જનિહત ચૂકાદામાં વાલીઓ તેમજ િવFાથGઓના 
િહતના ર,ણ માટે કHટબ+ધ છે તેવું લાગણીનંુ �િતKબબ ભાજપા સરકારે પા�યંુ છે તેને સહષ# આવકારીને 
મુLયમ3ંી�ી િવજયભાઇ Mપાણી અને નાયબ મુLયમ3ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલની આગેવાનીવાળી ભાજપાની રાOય 
સરકારને અિભનંદન પાઠ�યા હતા.  

�ી પં�યાએ જણા�યંુ હતુ ક,ે આ ઉપરાંત આગામી સમયમાં યો;નાર ૭૫ જેટલી નગરપાિલકા, ૧૭ તાલકુા 
પંચાયત અને ૦૨ -Rલા પંચાયતની ચૂંટણીઓ માટેની પૂવ# તૈયારી અંગે ચચા#-િવચારણા હાથ ધરવામાં આવી હતી 
તેમજ આગામી કાય�7મો અન ેઆગામી કાય�7મો અન ેઆગામી કાય�7મો અન ેઆગામી કાય�7મો અન ે ચૂટંણીચૂટંણીચૂટંણીચૂટંણીલ�ી લ�ી લ�ી લ�ી પૂવ� તયૈારીન ેપૂવ� તયૈારીન ેપૂવ� તયૈારીન ેપૂવ� તયૈારીન ે આખરીઆખરીઆખરીઆખરીઓપ આપવા માટ ે તારીખ ઓપ આપવા માટ ે તારીખ ઓપ આપવા માટ ે તારીખ ઓપ આપવા માટ ે તારીખ ૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૪ 1<યુઆરી1<યુઆરી1<યુઆરી1<યુઆરી, , , , 
૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮ના રોજ �દેશ કાયા�લય �ી કમલમ ્ખાતે બ ે�કારની બઠેક રાખવામા ંઆવી છેના રોજ �દેશ કાયા�લય �ી કમલમ ્ખાતે બ ે�કારની બઠેક રાખવામા ંઆવી છેના રોજ �દેશ કાયા�લય �ી કમલમ ્ખાતે બ ે�કારની બઠેક રાખવામા ંઆવી છેના રોજ �દેશ કાયા�લય �ી કમલમ ્ખાતે બ ે�કારની બઠેક રાખવામા ંઆવી છે. સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે �દેશ 
હોTેદાર�ીઓ, -્Rલા/મહાનગરના �ભારી�ીઓ, મોરચાના �દેશ �મુખ�ીઓની એક અગ9યની બેઠક મળશે અને ત ે
પછી બપોરે ૨.૦૦ કલાકે તમામ -Rલા/મહાનગરના �મુખ/મહામ3ંી�ીઓ, નગરપાિલકાની ચૂંટણીના જવાબદાર 
ઇVચાજ#�ીઓ આ બઠેકમાં ઉપિ7થત રહેશે. 

આજની આ બઠેકમાં �દેશ સંગઠન મહામ3ંી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, 7ટેટ કો.ઓWડનેટર અને રાOયના 
કેબીનેટમ3ંી�ી કૌિશકભાઇ પટેલ, �દેશ મહામં3ી�ીઓ સવ#�ી મનસુખભાઇ માંડવીયા, �ી ભરતKસહ પરમાર,      
�ી કે.સી.પટેલ, �ી શZદશરણભાઇ [\ભ]ટ, �દેશ ઉપા+ય,�ીઓ �ી આઇ.કે.;ડે;, �ી ગોરધનભાઇ ઝડફીયા, 
�ી ભાગ#વભાઇ ભ]ટ, �દેશ �વ�તા�ી ભરતભાઇ પં�યા સિહત �દેશ સંગઠનના આગેવાન�ીઓ ઉપિ7થત ર_ા 
હતા. 

 (ડૉ. હષ#દ પટેલ) 
�દેશ કVવીનર - મીHડયા સલે 


