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----------------------------------------------------------------------------    
આવતીકાલથી ભાજપાના બ ે દવસીય રા ીય અિધવશેનનો દ હી ખાત ે ારભંઆવતીકાલથી ભાજપાના બ ે દવસીય રા ીય અિધવશેનનો દ હી ખાત ે ારભંઆવતીકાલથી ભાજપાના બ ે દવસીય રા ીય અિધવશેનનો દ હી ખાત ે ારભંઆવતીકાલથી ભાજપાના બ ે દવસીય રા ીય અિધવશેનનો દ હી ખાત ે ારભં    

----------------------------------------------------------------------------    
ગજુરાતમાથંી ગજુરાતમાથંી ગજુરાતમાથંી ગજુરાતમાથંી ૬૦૦ ૬૦૦ ૬૦૦ ૬૦૦ જેટલા આગવેાનો રા ીય જેટલા આગવેાનો રા ીય જેટલા આગવેાનો રા ીય જેટલા આગવેાનો રા ીય અિધવશેનમા ંભાગ લશેેઅિધવશેનમા ંભાગ લશેેઅિધવશેનમા ંભાગ લશેેઅિધવશેનમા ંભાગ લશેે    

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

દેશ ઉપા ય ી આઇ.કે ડે એ જણા યંુ હતંુ ક,ે તારીખ ૧૧-૧૨ યુઆરી,૨૦૧૯ના રોજ દ હી ખાતે આવેલ રામલીલા 
મેદાન પર ભાજપાનું બે દવસીય રા ીય અિધવેશન યો વા જઈ ર ું છે. આ અિધવેશનમાં વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી અન ે રા ીય 
અ ય ી અિમતભાઇ શાહ ઉ ઘાટન અને સમાપન સ  સંબોધશે.  

ી ડે એ અિધવેશનની િવગતવાર માિહતી આપતા જણા યુ હતુ ક,ે ગજુરાતમાંથી અંદાજે ૬૦૦ જેટલા આગેવાનો રા ીય 
અિધવેશનમાં ભાગ લેવાના છે. જેમાં દેશ હો ેદાર ીઓ, દેશ કોર ગપૃ, મોરચાના મુખ ીઓ, સંસદસ ય-ધારાસ ય ીઓ, બોડ-િનગમના 
પદાિધકારીઓ, લા પંચાયત-મહાનગરપાિલકાના મુખ અન ે ઉપ મુખ ીઓ તથા મેયર-ડે યુટી મેયર ીઓ, લા-મહાનગરના 

ભારી ીઓ, મુખ-મહામં ી ીઓ, લોકસભા સંચાલન સિમિત, લોકસભા િવ તારક, લોકસભા સીટ ભારી, ઇ ચાજ-સહ ઇ ચાજ, 
આઇ.ટી.સોશીયલ મી ડયા, લીગલ તથા મી ડયા સેલના પદાિધકારીઓ સિહત દેશના આગવેાનો ભાગ લેશે.  આ બે દવસીય રા ીય 
અિધવેશનમાં આવનાર ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચંૂટણી પહેલા કયા કયા કારના કાય  ભારતીય જનતા પાટ  વારા સગંઠના મક વ પે કરવામાં 
આવનાર છે તેના િવશે માગદશન આ રા ીય અિધવેશનમાં આપવામાં આવશે. કે માં ભાજપની સરકારની પનુઃ રચના થાય અન ેપણૂ બહુમત 
સાથે ભાજપાની સરકાર કે માં થાિપત થાય. ગજુરાતમાં લોકસભાની ૨૬ બેઠકો ા ત થાય તેના માટે એક આગવા કારના આયોજન માટ ે
આ રા ીય અિધવેશન યોજવામાં આવી ર ુ ં છે. આ અિધવેશનમાં ભાગ લેવા માટે ભાજપા દેશ અ ય  ી તુભાઈ વાઘાણી અન ે
મહામં ી ીઓ તથા અ ય આગવેાનો થાન કરી ચૂ યા છે અને અ ય આગવેાનો રા ીય અિધવેશનમાં ભાગ લેવા માટ ેઆવતીકાલે થાન 
કરશે. 

ી ડે એ જણા યંુ હતંુ ક,ે અપે ા કરતાં વધુ ખાટલા બેઠકોનું આયોજન થયુ છે. એક લાખ ખાટલા બેઠકો એટલા માટ ે
જણાવવામાં આવી હતી કારણ ક,ે એક લોકસભા બેઠકમાં ૪૦૦ જેટલા શિ તકે ો આવેલા હોય અને એક શિ ત કે મા આશરે દસ કે તેથી 
વધારે ખાટલા બેઠકનું આયોજન થાય તો ૨૬ લોકસભા બેઠક માણે આશરે એક લાખ કરતા વધુ ખાટલા બેઠક યો ય તે િસવાય મોરચાઓ 
વારા તથા અ ય આગેવાનો વારા પણ ખાટલા બેઠકો યોજવામાં આવી છે. આમ, દસ દવસમાં એક લાખથી વધારે ખાટલા બેઠકો યો યેલ 

છે.  
ી ડે એ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, દેશ માટે ઐિતહાિસક કહી શકાય તેવુ ંએક કાય માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની કે  

સરકાર વારા નોકરીઓ તથા િશ ણમાં રાહત માટે િબન અનામત વગને દસ ટકા ઈબીસી ફાળવવાની હેરાત કરવામાં આવી તથા ટૂંક સમયમાં 
લોકસભા અને રા ય સભામાં તેનું બીલ પસાર કરવામાં આ યુ છે. જે િબન અનામત વગના સમાજોને અ ય અનામતના લાભો ા ત થતા 
નથી તેવા સમાજોના ગરીબ પ રવારોન ેક ેજેઓની આ થક પરીિ થિત નબળી છે તેમન ેઅ ય નોકરીતથા િશ ણ ે  ેપુરતા લાભો ા ત થાય 
તે માટ ેકે  સરકારે ૧૦ ટકા ઇબીસીની યવ થા કરવામાં આવી છે તેના માટ ેસમ ત દેશ ભાજપા સંગઠન તરફથી અિભનંદન પાઠવવામાં 
આવે છે.  
 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર-મી ડયા િવભાગ 


