
 

ેસનોટ                  તા ૨૩.૦૧.૨૦૧૯ 
----------------------------------------------------------------    

ભાજપા દશે કાયાલય ભાજપા દશે કાયાલય ભાજપા દશે કાયાલય ભાજપા દશે કાયાલય ‘‘‘‘‘‘‘‘ ી કમલમ્ી કમલમ્ી કમલમ્ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાત ેભાજપા ઓબીસી મોરચાની દશે કારોબારી યો ઇખાત ેભાજપા ઓબીસી મોરચાની દશે કારોબારી યો ઇખાત ેભાજપા ઓબીસી મોરચાની દશે કારોબારી યો ઇખાત ેભાજપા ઓબીસી મોરચાની દશે કારોબારી યો ઇ    
----------------------------------------------------------------    

ભાજપા ઓબીસી મોરચાના રા ીય ભારી ી દયારામભાજપા ઓબીસી મોરચાના રા ીય ભારી ી દયારામભાજપા ઓબીસી મોરચાના રા ીય ભારી ી દયારામભાજપા ઓબીસી મોરચાના રા ીય ભારી ી દયારામ , , , , ગજુરાત દશે સગંઠન મહામં ી ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા ગજુરાત દશે સગંઠન મહામં ી ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા ગજુરાત દશે સગંઠન મહામં ી ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા ગજુરાત દશે સગંઠન મહામં ી ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા 
તથા ભાજપાના ઉપા ય  અન ેબ ીપચં મોરચાના દશે ભારી ી આઇતથા ભાજપાના ઉપા ય  અન ેબ ીપચં મોરચાના દશે ભારી ી આઇતથા ભાજપાના ઉપા ય  અન ેબ ીપચં મોરચાના દશે ભારી ી આઇતથા ભાજપાના ઉપા ય  અન ેબ ીપચં મોરચાના દશે ભારી ી આઇ....ક ે ડે એ િવશષે માગદશન આ યુક ે ડે એ િવશષે માગદશન આ યુક ે ડે એ િવશષે માગદશન આ યુક ે ડે એ િવશષે માગદશન આ યુ    

----------------------------------------------------------------    
ગુજરાત દેશ ભારતીય જનતા પાટ ના ઉપા ય  અને બ ીપંચ મોરચાના દેશ ભારી ી આઇ.કે ડે એ જણા યંુ 

હતું કે, આજરોજ દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ભાજપા બ ીપંચ મોરચાના અ ય ી દનેશભાઇ અનાવાડીયાની 
અ ય તામાં તથા ઓબીસી મોરચાના રા ીય ભારી ી દયારામ , ગુજરાત દેશ ભાજપા સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ 
દલસાણીયા ઉપિ થિતમાં  ભાજપા ઓબીસી મોરચાની દેશ કારોબારી યો ઈ હતી. જેમાં ગુજરાતભરમાંથી ભાજપા ઓબીસી 
મોરચાના અપેિ ત કાયકતાઓ અને પદાિધકારીઓ ઉપિ થત ર ા હતા. આગામી ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીના ભાગ પે 
બ ીપંચ મોરચાના ભાગે આવતા કાય મો અંગેની ચચા કરી તેની પરેખા ન કી કરવામાં આવી હતી.  

ી ડે એ જણા યંુ હતું કે, આ યોજના અંતગત ગુજરાતના નાનામાં નાના ઓબીસી સમાજ સાથે સંપક કરીને 
ભાજપાની કે  અને રા ય સરકારોએ બ ીપંચ સમાજના િહતમાં જે-જે િનણય કયા છે તેની િવગત આપવામાં આવશે. સમ  
રા યના િજ લા અને મંડલ સુધીના બ ીપંચ મોરચાના પદાિધકારીઓ આ અ પકાલીન િવ તારક યોજનામાં જોડાશે. 
અ પકાલીન િવ તારક યોજનાનું આ કાય ૧૦ દવસ સુધી ચાલશે.  

ભાજપા આગામી ૧૧ થી ૧૭ ફે ુઆરી સુધી સમપણ દનનો કાય મ યો શે. જેમાં બ ીપંચ મોરચા સહભાગી થશે. 
ી ડે એ વધુમાં જણા યંુ હતું કે, લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના ણેક ‘‘મન કી બાત’’ 

કાય મો આવી ર ા છે, તેમાં પણ બ ીપંચ સમાજના આગેવાનોને સંકિલત કરી મંડલ તર સુધી બ ીપંચ મોરચાના આગેવાનો 
આયોજન કરશે.  

ી ડે એ જણા યંુ હતું કે, આગામી ૧૫-૧૬ ફે ુઆરી, ૨૦૧૯ના રોજ પટના ખાતે  ભાજપા બ ીપંચ મોરચાનું 
રા ીય અિધવેશન યો નાર છે. જેમાં ગુજરાતના ૫૦૦ જેટલા આગેવાન ભાગ લેશે. તે અંગેનું આયોજન પણ આ બેઠકમાં 
કરવામાં આ યુ હતુ. 

એક નના ઉ રમાં ી ડે એ જણા યંુ હતું કે, સમ  દેશમાં છે કે વાઇ ટ ગુજરાત સિમટ થકી ગુજરાતની સુખ 
અને સમૃિ ધમાં વધારો થયો છે. ઉપરાંત આ સિમટ થકી ઔ ોિગક ઉ પાદન ે ે તેમજ અ ય ે ે મોટા ઉ ોગગૃહો આવવાના 
કારણે નાના લઘુ ઉ ોગોને ઘ ં બળ મ યંુ છે અને યાં- યાં નવા ઉ ોગો આ યા છે, યાં માળખાકીય િવકાસ થયો છે. સૌથી 
મોટી બાબત એ છે કે, છે લા ઘણા વષ થી આજ સુધી ગુજરાત દેશનંુ સૌથી વધુ રોજગારી આપનાર રા ય બની ર ું છે.  

ગુજરાત દેશ ભાજપા યુઆરી મિહનાના અંત સુધીમાં ૩૦૦ બેઠકોનું આયોજન હાથ ધયુ છે. જેમાં દેશના ૧૭ થી 
૧૮ જેટલા આગેવાન વારા આ બેઠકોમાં કાયકતાઓ સાથે ચચા કરીને સંગઠના મક તરે દરેક બુથ સુધી યો ય યવ થા ગોઠવાય 
તેવંુ આયોજન કરવામાં આવશે. શહેરી અને ા ય મંડળ ભેગા મળીને એક મંડલ બનાવશે. એક મંડલમાં ઓછામાં ઓછા ૭૦ 
કાયકતાઓ ઉપિ થત રહેશે. આ મંડલ તરની ૩૦૦ બેઠકોનો લાભ આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતની ૨૬ માંથી ૨૬ 
લોકસભા બેઠક તવામાં ચો કસપણે થશે તેમ ી ડે એ અંતમાં જણા યંુ હતું. 
 

 (ડૉ. હષદ પટેલ)    
દેશ ક વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


