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

આગામી આગામી આગામી આગામી ૨૨૨૨૨૨૨૨    સ	ટે�બરસ	ટે�બરસ	ટે�બરસ	ટે�બર,,,,    ૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮ના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા �દેશ કાયા�લય�દેશ કાયા�લય�દેશ કાયા�લય�દેશ કાયા�લય    ‘‘‘‘‘‘‘‘ ી કમલમ્ ી કમલમ્ ી કમલમ્ ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાતે ખાતે ખાતે ખાતે �દશે અ&ય' ી (તુભાઇ �દશે અ&ય' ી (તુભાઇ �દશે અ&ય' ી (તુભાઇ �દશે અ&ય' ી (તુભાઇ 
વાઘાણીની અ&ય'તામાંવાઘાણીની અ&ય'તામાંવાઘાણીની અ&ય'તામાંવાઘાણીની અ&ય'તામાં    ગજુરાત ગજુરાત ગજુરાત ગજુરાત ભાજપાભાજપાભાજપાભાજપા    �દશે કારોબારી બઠેક યો0શે�દશે કારોબારી બઠેક યો0શે�દશે કારોબારી બઠેક યો0શે�દશે કારોબારી બઠેક યો0શે....    

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

ભાજપાભાજપાભાજપાભાજપા    �દશે કારોબારી બઠેકમાં �દશે કારોબારી બઠેકમાં �દશે કારોબારી બઠેકમાં �દશે કારોબારી બઠેકમાં �દશે �ભારી ી અન ેરા2ીય મહામં4ી ી ભુપ5ે6( યાદવ�દશે �ભારી ી અન ેરા2ીય મહામં4ી ી ભુપ5ે6( યાદવ�દશે �ભારી ી અન ેરા2ીય મહામં4ી ી ભુપ5ે6( યાદવ�દશે �ભારી ી અન ેરા2ીય મહામં4ી ી ભુપ5ે6( યાદવ, , , , રા2ીય સહરા2ીય સહરા2ીય સહરા2ીય સહ    સગંઠન સગંઠન સગંઠન સગંઠન 
મહામં4ી ી વીમહામં4ી ી વીમહામં4ી ી વીમહામં4ી ી વી....સતીષ(સતીષ(સતીષ(સતીષ(,,,,    માનમાનમાનમાન. . . . મુ8યમં4ી ી િવજયભાઇ :પાણીમુ8યમં4ી ી િવજયભાઇ :પાણીમુ8યમં4ી ી િવજયભાઇ :પાણીમુ8યમં4ી ી િવજયભાઇ :પાણી    તથા નાયબ મુ8યમં4ી ી નીિતભાઇ પટેલતથા નાયબ મુ8યમં4ી ી નીિતભાઇ પટેલતથા નાયબ મુ8યમં4ી ી નીિતભાઇ પટેલતથા નાયબ મુ8યમં4ી ી નીિતભાઇ પટેલ    

િવશષે ઉપિ=થત રહી માગ�દશ�ન આપશેિવશષે ઉપિ=થત રહી માગ�દશ�ન આપશેિવશષે ઉપિ=થત રહી માગ�દશ�ન આપશેિવશષે ઉપિ=થત રહી માગ�દશ�ન આપશે    
----------------------------------------------------------------    

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૧૨૧૨૧૨૧    સ	ટે�બરસ	ટે�બરસ	ટે�બરસ	ટે�બર, , , , ૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮    ના રોજ ના રોજ ના રોજ ના રોજ ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા �દશે કાયા�લય�દશે કાયા�લય�દશે કાયા�લય�દશે કાયા�લય    ‘‘‘‘‘‘‘‘ ી કમલમ્ ી કમલમ્ ી કમલમ્ ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાતે ખાતે ખાતે ખાતે ભાજપા �દશે અ&ય' ી ભાજપા �દશે અ&ય' ી ભાજપા �દશે અ&ય' ી ભાજપા �દશે અ&ય' ી 
(તુભાઇ વાઘાણીની અ&ય'તામાં(તુભાઇ વાઘાણીની અ&ય'તામાં(તુભાઇ વાઘાણીની અ&ય'તામાં(તુભાઇ વાઘાણીની અ&ય'તામાં    �દે�દે�દે�દેશ હો>ેદાર ીઓની બઠેશ હો>ેદાર ીઓની બઠેશ હો>ેદાર ીઓની બઠેશ હો>ેદાર ીઓની બઠેક યો0શેક યો0શેક યો0શેક યો0શે    

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

ભાજપા �દેશ મી�ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપા �દેશ અ$ય%&ી 'તભુાઇ 
વાઘાણીની અ$ય%તામાં તેમજ �દેશ �ભારી&ી અને રા,ીય મહામં.ી&ી ભુપે/0' યાદવ, રા,ીય સહ સંગઠન 
મહામં.ી&ી વી.સતીષ', માન. મુ4યમં.ી&ી િવજયભાઇ 6પાણી તથા નાયબ મુ4યમં.ી&ી નીિતભાઇ પટેલની 
ઉપિ9થિતમાં આગામી ૨૨ સ;ટે<બર, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૧૦.૩૦ કલાક થી સાંજ સુધી ભાજપા �દેશ 
કાયા?લય ‘‘&ી કમલમ્’’ ખાતે ગુજરાત ભાજપા �દેશ કારોબારી બેઠક યોCશે. 

આ �દેશ કારોબારી બેઠક પૂવE ભાજપા �દેશ અ$ય%&ી 'તુભાઇ વાઘાણીની અ$ય%તામાં તારીખ ૨૧ 
સ;ટે<બર, ૨૦૧૮ ના રોજ બપોરે ૧.૩૦ કલાકથી સાંજ સુધી ભાજપા �દેશ કાયા?લય ‘‘&ી કમલમ્’’ ખાત ે
�દેશ હોFેદાર&ીઓની બેઠક યોCશે, જેમાં �દેશ કોર ગૃપ, �દેશ હોFેદાર&ીઓ, �દેશ મોરચાના �મુખ&ીઓ, 
'Jલા/મહાનગરના �ભારી&ીઓ તથા 'Jલા/મહાનગરના �મુખ&ીઓ ઉપિ9થત રહેશે. 

તારીખ ૨૨ સ;ટે<બરે યોCનાર �દેશ કારોબારી બેઠકમાં �દેશ કોર ગૃપ, �દેશ હોFેદાર&ીઓ, �દેશ 
મોરચાના �મુખ&ીઓ, િવિવધ સેલના �દેશ સંયોજક&ીઓ, �દેશ સેલના ક/વીનર&ીઓ, �દશે કારોબારી 
સLય&ીઓ જેમાં આમંિ.ત અને િવશેષ આમંિ.ત સLય&ીઓ, 'Jલા/મહાનગરના �ભારી&ીઓ, 
'Jલા/મહાનગરના �મુખ/મહામં.ી&ીઓ, 'Jલા પંચાયતના �મુખ&ીઓ જેમાં િવપ%ના નેતા&ી તથા 
મહાનગરપાિલકાના મેયર&ીઓ ઉપિ9થત રહેશે. 

    

 (ડૉ. હષ?દ પટેલ)    
�દેશ ક/વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


