
 

�ેસનોટ-૦૧            તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં �દેશ અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં �દેશ અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં �દેશ અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં ૧૨૧૨૧૨૧૨----૧૩ ૧૩ ૧૩ ૧૩ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ એિ�લના રોજ સરુત ખાતે સરુત ખાતે સરુત ખાતે સરુત ખાતે     
ભાજપા �દશે કારોબાભાજપા �દશે કારોબાભાજપા �દશે કારોબાભાજપા �દશે કારોબારી બઠેક યો'શેરી બઠેક યો'શેરી બઠેક યો'શેરી બઠેક યો'શે    

----------------------------------------------------------------    

����દેશ �ભારી
ી અન ેરા(ીય મહામં*ી
ી ભપુ+ે,� યાદવદેશ �ભારી
ી અન ેરા(ીય મહામં*ી
ી ભપુ+ે,� યાદવદેશ �ભારી
ી અન ેરા(ીય મહામં*ી
ી ભપુ+ે,� યાદવદેશ �ભારી
ી અન ેરા(ીય મહામં*ી
ી ભપુ+ે,� યાદવ, , , , રા(ીય સહસગંઠન મહારા(ીય સહસગંઠન મહારા(ીય સહસગંઠન મહારા(ીય સહસગંઠન મહામં*ી
ી વીમં*ી
ી વીમં*ી
ી વીમં*ી
ી વી....સતીષ�સતીષ�સતીષ�સતીષ�,,,,    
માનમાનમાનમાન. . . . મુ1યમં*ી
ીમુ1યમં*ી
ીમુ1યમં*ી
ીમુ1યમં*ી
ી    િવજયભાઇ 2પાણીિવજયભાઇ 2પાણીિવજયભાઇ 2પાણીિવજયભાઇ 2પાણી    તેમજ તેમજ તેમજ તેમજ નાયબનાયબનાયબનાયબ    મુ1યમં*ી
ી નીિતનભાઇ પટેલ મુ1યમં*ી
ી નીિતનભાઇ પટેલ મુ1યમં*ી
ી નીિતનભાઇ પટેલ મુ1યમં*ી
ી નીિતનભાઇ પટેલ ઉપિ5થતઉપિ5થતઉપિ5થતઉપિ5થત    રહશેેરહશેેરહશેેરહશેે    

----------------------------------------------------------------    

ભાજપા �દેશ ઉપા�ય��ી આઇ.ક.ે�ડે�એ જણા#યુ હત ુકે, ભાજપા �દેશ અ�ય��ી (તુભાઇ 
વાઘાણીની અ�ય�તામાં તેમજ �દેશ �ભારી�ી અને રા.ીય મહામં/ી�ી ભુપે01( યાદવ, રા.ીય 
સહસંગઠન મહામં/ી�ી વી.સતીષ(, માન. મુ5યમં/ી�ી િવજયભાઇ 7પાણી તેમજ નાયબ 
મુ5યમં/ી�ી નીિતનભાઇ પટેલની ઉપિ:થતમાં આગામી ૧૨ અને ૧૩ એિ�લના રોજ સુરત ખાત ે
ભાજપા ગુજરાત �દેશ કારોબારી બેઠક યો�શે. 

�ી �ડે�એ જણા#યુ હતુ કે, બે =દવસીય �દેશ કારોબારી બેઠકમાં રાજકીય ઠરાવો, કે01 સરકાર 
તથા રા>ય સરકારની ન?ધનીય કામગીરી બદલ અિભનંદન ઠરાવો, અAયાર સુધીના થયેલા કાયBCમોની 
સમી�ા તેમજ આગામી સંગઠનાAમક કાયBCમોની 7પરેખા ઘડવામાં આવશે. 

�ી �ડે�એ અંતમાં જણા#યુ હતુ ક,ે આ �દેશ કારોબારી બેઠકમાં �દેશમાં રહેતા પ�ના અને 
મોરચાના રા.ીય હોEેદાર�ીઓ, �દેશ હોEેદાર�ીઓ, �દેશ મોરચાના �મુખ�ીઓ, િવિવધ સેલના �દેશ 
સંયોજક�ીઓ, �દેશ સેલના ક0વીનર�ીઓ, �દેશ કારોબારી સGય�ી, આમંિ/ત અને િવશેષ આમંિ/ત 
સGય�ીઓ, (્Iલા/મહાનગરના �ભારી�ીઓ, �મુખ�ીઓ-મહામં/ી�ીઓ, (Iલા પંચાયતના 
�મુખ�ી/િવપ�ના નેતા�ી તેમજ મહાનગરપાિલકાના મેયર�ીઓ ઉપિ:થત રહેશે. 

 

 (ડૉ. હષBદ પટેલ) 
�દેશ ક0વીનર - મી=ડયા િવભાગ 

 



 

�ેસનોટ-૦૨            તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

�દેશ કાયા7લય �દેશ કાયા7લય �દેશ કાયા7લય �દેશ કાયા7લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી
ી
ી
ી કમલમ્ કમલમ્ કમલમ્ કમલમ્’’’’’’’’    ખાતે ખાતે ખાતે ખાતે ભાભાભાભાજપા બ	ીપંચ મોરચાનીજપા બ	ીપંચ મોરચાનીજપા બ	ીપંચ મોરચાનીજપા બ	ીપંચ મોરચાની    �દશે�દશે�દશે�દશે    બઠેક યો'ઇબઠેક યો'ઇબઠેક યો'ઇબઠેક યો'ઇ    

----------------------------------------------------------------    

ભાજપા બ	ીપચં મોરચા <વારાભાજપા બ	ીપચં મોરચા <વારાભાજપા બ	ીપચં મોરચા <વારાભાજપા બ	ીપચં મોરચા <વારા    ગજુરાતભરમાં િવિવધ સગંઠના>મક કાય7?મો યો'શેગજુરાતભરમાં િવિવધ સગંઠના>મક કાય7?મો યો'શેગજુરાતભરમાં િવિવધ સગંઠના>મક કાય7?મો યો'શેગજુરાતભરમાં િવિવધ સગંઠના>મક કાય7?મો યો'શે    
----------------------------------------------------------------    

કે+, તેમજ ગજુરાત સરકારની લોકક@યાણકારી યોજનાઓ લોકો સધુી પહોચાડવા માટે બ	ીપચં મોરચા કે+, તેમજ ગજુરાત સરકારની લોકક@યાણકારી યોજનાઓ લોકો સધુી પહોચાડવા માટે બ	ીપચં મોરચા કે+, તેમજ ગજુરાત સરકારની લોકક@યાણકારી યોજનાઓ લોકો સધુી પહોચાડવા માટે બ	ીપચં મોરચા કે+, તેમજ ગજુરાત સરકારની લોકક@યાણકારી યોજનાઓ લોકો સધુી પહોચાડવા માટે બ	ીપચં મોરચા 
<વારા કાય7?મ અ<વારા કાય7?મ અ<વારા કાય7?મ અ<વારા કાય7?મ અમલીકરણ સિમમલીકરણ સિમમલીકરણ સિમમલીકરણ સિમતીતીતીતીનુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજનનુ ંઆયોજન    

----------------------------------------------------------------    

ભાજપા �દેશ મી=ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ �દેશ કાયાBલય           
‘‘‘‘‘‘‘‘
ી
ી
ી
ી કમલમ્ કમલમ્ કમલમ્ કમલમ્’’’’’’’’ ખાતે ભાજપા બ�ીપંચ મોરચાના �દેશ અ�ય��ી =દનેશભાઇ અનાવાડીયાની 
અ�ય�તામાં અને ગુજરાત �દેશ સંગઠન મહામં/ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, રા>ય સરકારના મં/ી�ી 
વાસણભાઇ આિહર તેમજ ભાજપા �દેશ ઉપા�ય� અને ભાજપા બ�ીપંચ મોરચાના �દેશ �ભારી�ી 
આઇ.કે.�ડે�ની િવશેષ ઉપિ:થિતમાં બ�ીપંચ મોરચાની �દેશ બેઠક મળી હતી. 

આજની આ બેઠકમાં બ�ીપંચ મોરચા Nવારા આગામી =દવસોમાં યો�નાર િવિવધ સંગઠનાAમક 
કાયBCમોની 7પરેખા ઘડાઇ હતી. જે મુજબ (Iલા/મહાનગર/મંડલ તેમજ શિOત કે01 =દઠ બ�ીપંચ 
મોરચાની બેઠકો યો�શે અને ક0ે1 તેમજ ગુજરાત સરકારની લોકકIયાણકારી યોજનાઓ લોકો સુધી 
પહોચાડવા માટે બ�ીપંચ મોરચા Nવારા કાયBCમ અમલીકરણ સિમતીની રચના કરવામાં આવશે. 
�ધાનમં/ી�ી નરે01ભાઇ મોદી Nવારા દરમિહનાના ચોથા રિવવારે યો�તા ‘‘‘‘‘‘‘‘મન કી બાતમન કી બાતમન કી બાતમન કી બાત’’’’’’’’ કાયBCમનંુ 
તમામ શિOતકે01ો પર યો�તા સામુિહક �વણના કાયBCમમાં બ�ીપંચ મોરચો જોડાશે. 

આગામી ૬ એિ�લ ‘‘‘‘‘‘‘‘ભાજપા 5થાપના Dદનભાજપા 5થાપના Dદનભાજપા 5થાપના Dદનભાજપા 5થાપના Dદન’’’’’’’’ િનિમQે ભાજપા બ�ીપંચ મોરચા Nવારા તમામ 
(Iલા/મહાનગર/મંડલ તેમજ શિOત ક0ે1ો પર કાયBCમો યો�શે. તાજેતરમાં જ પૂણB થયેલી 
નગરપાિલકાઓની ચંૂટણીઓમાં ભાજપાનો ભ#ય િવજય થયો છે. આ તમામ નગરપાિલકાઓમાં 
બ�ીપંચ સમાજના ચંૂટાયેલા સGયોના અિભવાદન સંમેલનો યોજવામાં આવશે. 

આજની આ બેઠકમાં બ�ીપંચ સમાજના અSણી તથા ગુજરાત પછાત વગB િવકાસ િનગમના 
ચેરમેન�ી નરે01ભાઇ સોલંકી, બ�ીપંચ મોરચાના પૂવB અ�ય��ી ભગવાનદાસ પંચાલ, ગુજરાત િવચરતી 
િવમુOત �િત િનગમના ચેરમેન�ી લTમણભાઇ પટણી, ભાજપા �દેશ મં/ી�ી હષBદગીરી ગૌ:વામી 
તેમજ સમS ગુજરાતના (Iલા/મહાનગરના બ�ીપંચ મોરચાના હોEેદાર�ીઓ ઉપિ:થત રVા હતા. આ 
�દેશ બેઠકનંુ સફળ આયોજન તેમજ સંચાલન બ�ીપંચ મોરચાના �દેશ મહામં/ી�ીઓ મેઘ(ભાઇ 
કણઝારીયા અને �ી રમેશભાઇ િમ:/ી કયુB હતું. 

 
 (ડૉ. હષBદ પટેલ) 

�દેશ ક0વીનર - મી=ડયા િવભાગ 


