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આજરોજઆજરોજઆજરોજઆજરોજ    ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી�ી�ી�ી    કમલમ્કમલમ્કમલમ્કમલમ્’’’’’’’’    ખાતેખાતેખાતેખાતે    લોકસભાલોકસભાલોકસભાલોકસભા    બઠેકબઠેકબઠેકબઠેક    માટેનામાટેનામાટેનામાટેના    િવ�તારકોનીિવ�તારકોનીિવ�તારકોનીિવ�તારકોની    બઠેકબઠેકબઠેકબઠેક    યો�ઇયો�ઇયો�ઇયો�ઇ    

----------------------------------------------------    
�દ�દ�દ�દવાળીવાળીવાળીવાળી    અનેઅનેઅનેઅને    નતૂનનતૂનનતૂનનતૂન    વષ"વષ"વષ"વષ"    િનિમ#ેિનિમ#ેિનિમ#ેિનિમ#ે    ૩૩૩૩૩૩૩૩    %&લા%&લા%&લા%&લા    અનેઅનેઅનેઅને    ૮૮૮૮    મહાનગરોમાંમહાનગરોમાંમહાનગરોમાંમહાનગરોમાં    ભાજપાભાજપાભાજપાભાજપા    ,વારા,વારા,વારા,વારા    �નહે�નહે�નહે�નહે    સમંેલનોસમંેલનોસમંેલનોસમંેલનો    યો�શેયો�શેયો�શેયો�શે    

----------------------------------------------------    
જસદણજસદણજસદણજસદણ    િવધાસનભાનીિવધાસનભાનીિવધાસનભાનીિવધાસનભાની    પટેાપટેાપટેાપટેા    ચૂટંણીચૂટંણીચૂટંણીચૂટંણી    માટેમાટેમાટેમાટે    ભાજપાભાજપાભાજપાભાજપા    આગવેાનોનેઆગવેાનોનેઆગવેાનોનેઆગવેાનોને    સ1પાઇસ1પાઇસ1પાઇસ1પાઇ    િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    જવાબદારીઓજવાબદારીઓજવાબદારીઓજવાબદારીઓ    

----------------------------------------------------    
�દેશ ભાજપા અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ ઇલે#$ોિનક મી(ડયાને માિહતી આપતા જણા,યું હતું કે, અગામી લોકસભાની 

ચંૂટણીઓની ,યવ3થાની તૈયારીઓ માટે ૩૦૦ કરતા પણ વધુ િવ3તારકો લોકસભા િવ3તારોમાં જશે. લોકસભા ચંૂટણીઓ માટે ૩૦૦ કરતા 
પણ વધુ િવ3તારકોને જવાબદારી સ9પવામાં આવી છે તેના આયોજનની જવાબદારી �દેશ ઉપા�ય��ી ભાગ<વ ભ=ટ સંભાળશે. આ 
િવ3તારકોના માગ<દશ<ન આપવા માટે આજરોજ ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે બેઠક રાખવામાં આવી હતી. લોકસભા િવ3તારમાં બુથ લેવલ સુધી 
ચંૂટણી તંDની ગોઠવણી માટે અને મતદારોના સંપક< માટે આ િવ3તારકો (દવાળી પછી લોકસભા ચંૂટણી સુધી આ િવ3તારોમાં કાય<રત રહેશે.  

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા,યુ હતુ કે, �ી કુંવર� બાવળીયાએ ભાજપામાં જોડાતા પહેલા ધારાસEય તરીકે રા�નામુ આFયુ હત ુ
તેથી જસદણની િવધાનસભા સીટ ખાલી થયેલ છે. જેની પેટાચંૂટણી આગામી (દવસોમાં યોજનાર છે Gયારે આ પેટાચંૂટણી �તવા માટે 
ભાજપા તરફથી માઇIોFલાનJગ ગોઠવવામાં આવેલ છે. રાજકોટના સાંસદ મોહનદાસ કુંડારીયા તેમજ કોળી સમાજના આગેવાન અને પૂવ< 
સંસદીય સચીવ�ી હીરાભાઇ સોલંકીને આ બેઠક �તવા માટેના આયોજનની મુKય જવાબદારી સ9પવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત            
�ી જયંિતભાઇ કવાડીયા, �ી કીરીટLસહ રાણા, �ી બાબુભાઇ જેબલીયા, �ી ગોLવદભાઇ પટેલ, �ી આર.સી.મકવાણા, �ી નીિતન 
ભારMવાજ, �ી રમેશ મુંગરા, �ી અમોહ શાહ, �ી જયંિતભાઇ ઢોલ, �ી ભરત બોઘરા, �ી �કાશ સોની ઉપરાંત રાOય સરકારના કેબીનેટ 
મંDી�ી સૌરભભાઇ પટેલ અને �ી જયેશભાઇ રાદડીયા િવશેષ જવાબદારી સંભાળનાર છે. આ ઉપરાંત િવ3તારના �ભારી અને ઇRચાજ<-
સહઇRચાજ< ઉપરાંત �Sલા ભાજપાના �મુખ અને તેના પદાિધકારીઓ આ પેટાચંૂટણી �તવા માટે આયોજનમાં જોડાશે.                  
આ પેટાચંૂટણીમાં બૂથ લેવલ સુધીની તેમજ �Sલા પંચાયત તેમજ તાલુકા પંચાયતની સીટદીઠ જવાબદારી આ મહGવના આગેવાનો 
સંભાળવાના છે અને તેઓ Mવારા મતદારોનો સંપક< કરવામાં આવશે અને જસદણની આ પેટાચંૂટણીમાં Oવલંત િવજય અપાવશે. 

�ી વાઘાણીએ જણા,યુ હતુ કે, સૌરાTની ચાર લોકસભા િવ3તારની એક બેઠક આજે સાંજે મુKયમંDી�ી િનવાસ3થાને મુKયમંDી 
ઉપરાંત નાયબ મુKયમંDી, સંગઠન મહામંDી, આગેવાનો, �ભારી, ઇRચાજ<-સહઇRચાજ<, �Sલા �મુખ�ી સિહત આગેવાનો આ બેઠકમાં 
ઉપિ3થત રહેશે. 

�ી વાઘાણીએ જણા,યુ હતુ કે, ભાજપાએ ગુજરાતમાં યોUયેલ તાલુકા �Sલા પંચાયતોની પેટાચંૂટણીઓ નગરપાિલકાઓની 
સીટોની પેટા ચંૂટણીઓમાં કેટલીયે જVયાઓએ ક9Wેસ પાસેથી બેઠકો આંચકી લઇને ભાજપાનો ભ,ય િવજય થયો છે. વગ<, Uિત તેમજ 
જુદાજુદા સામા�ક િવભાગોની લાગણીઓને ઉXકેરીને ક9Wેસે ચંૂટણીઓ �તવાનો �યાસ કયY હતો પરંતુ તેમા ક9Wેસની ભારે પીછેહઠ થઇ 
છે.   

�ી વાઘાણીએ માિહતી આપતા જણા,યુ હતુ કે, (દવાળી અને નવા વષ< િનિમZે તારીખ ૧૧ નવે[બરથી ૧૯ નવે[બર દર[યાન ૩૩ 
�Sલાઓમાં અને ૮ મહાનગરપાિલકા િવ3તારોમાં 3નેહ સંમેલનો યોજવામાં આવશે અને તે Mવારા બૂથલેવલ સુધી સંપક< વધારવામાં આવશે 
તેમજ શુભે]છાઓની આપ-લે કરવામાં આવશે. લોકસંપક< વધારવામાં આવશે. આ આયોજન અંગેની જવાબદારી �દેશ �વ#તા�ી ભરત 
પં^યા સંભાળશે.  

�દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીની િવશેષ ઉપિ3થિત તેમજ ભાજપા �દેશ મિહલા મોરચાના �મુખ ડૉ. Oયોિતબેન પં^યાની 
હાજરીમાં ટી.વી શો ભાભી�ના નામે ઓળખાતા ��ધાબેન ઝા આજે સEયપદ માટેના િનયત નંબર પર મીસકોલ કરીને ભાજપાના સEય 
બRયા હતા. ‘‘ભાભી�’’ તરીકે ઓળખાતા ��ધાબેન ઝાએ મિહલાઓની વ]ચે જઇને ૫૦૦ કરતા પણ વધુ શો કયા< છે. 
 

 (ડૉ. હષ<દ પટેલ)    
�દેશ કRવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


