
 

ેસનોટ             તા ૨૮.૦૧.૨૦૧૯ 
---------------- 

લોકસભા ચૂટંણીના દશે ભારી અન ેરા ીય ઉપા ય  ી ઓમ  માથરુની િવશષે ઉપિ થિત અન ે 
ી તભુાઈ વાઘાણીની અ ય તામા ં દશે કાયાલય ‘‘ ી કમલમ ્’’ ખાત ે 

િવિવધ કારની સંગઠના મક બઠેકોનો દોર 
------------- 

ગુજરાત અન ેદશેની જનતાના મનમા ં ી નરે ભાઈ મોદીન ેફરીથી ધાનમં ી બનાવવા માટનેો િવચાર અન ે
લાગણી છે તને ેમૂ તમતં કરવા માટ ેભાજપ વારા NAMO AGAIN ચાર અિભયાન કરવામા ંઆવશ.ે 

------------- 
ભાજપાના કાયકતા અન ેલોકસવેા તેમજ સંગઠના મક કાય મો એ ભાજપનુ ંચાલકબળ, સવેાબળ અન ે

િવજયબળ છે - ી ભરત પં યા 
------------- 

૨૦૧૯ લોકસભાની ચૂટંણી તવા માટનેો ‘‘રોડમેપ’’ અન ે‘‘એકશન લાન’’ની  
ચચા-િવચારણા કરવામા ંઆવી હતી. 

------------- 
કે ીય નતેૃ વની ઉપિ થિતમા ંતા. ૧ ફે .ુ થી ૧૦ ફે .ુ સધુીમા ં૨-૩ લોકસભાનુ ંકલ ટર બનાવીને “કાયકતા 

સમંલેનો” અન ેતા. ૧૦ ફે .ુ થી ૨૦ ફે .ુ સધુીમા ંગુજરાતમા ં૯ થાનો પર “ બુ ધ નાગરીક સમંલેનો” 
યો શ-ે ી ભરત પં યા 

------------- 
ભાજપાના દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ મીડીયા સાથેની વાતચીતમાં જણા યું હતું કે, આજે દેશ 

કાયાલય ી કમલમ્  ખાતે લોકસભા ચંૂટણીના દેશ ભારી અને રા ીય ઉપા ય ી ઓમ  માથુર ની િવશેષ 
ઉપિ થિતમાં અને દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણીની અ ય તામાં આજે અલગ-અલગ કારની સંગઠના મક 
બેઠકો મળી હતી. ી ઓમ  માથુર સતત ણ દવસથી ગુજરાતના વાસે છે અને સતત િવિવધ કારની 
સંગઠનની બેઠકોમાં માગદશન આપી ર ા છે. ભાજપાના કાયકતા અને લોકસેવા તેમજ સંગઠના મક કાય મો એ 
ભાજપનું ચાલકબળ, સેવાબળ અને િવજયબળ છે. પાટ ના કાયકતાઓ હંમેશા લોકસેવા અને સંગઠના મક 
કાય મ વારા લોકોની વ ચે સતત રહેતા હોય છે. ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતની ૨૬ બેઠકો ઉપર 
ભાજપનો ભ ય િવજય થાય ત ે માટે િવિવધ મોરચાઓ અને િવિવધ યવ થા સિમતીઓ વારા આગામી 
કાય મો અંગે ચચા આ બેઠકમાં કરવામાં આવી હતી અન ેઆગામી સમયમાં િવિવધ કારની બેઠકો અને કાય મો 
વારા ૨૦૧૯ લોકસભાની ચૂંટણી તવા માટેનો ‘‘રોડમેપ’’ અને ‘‘એકશન લાન’’ની ચચા-િવચારણા કરવામાં 

આવી હતી. 
..૨.. 



 

..૨.. 
આગામી સમયમાં કાયકતા સંમેલન, બુ ધ નાગરીક સંમેલનો, િવ તારક યોજના, િવિવધ મોરચાના સંમેલનો, 
બાઈક રેલી વગેરે કાય મો કરવા માટેનું આયોજન આ બેઠકમાં કરવામાં આ યું હતંુ. 

ગુજરાત અને દેશની જનતાના મનમાં ી નરે ભાઈ મોદીને ફરીથી ધાનમં ી બનાવવા માટેનો િવચાર 
અને લાગણી છે તેને મૂ તમંત કરવા માટે ભાજપ વારા NAMO AGAIN ચાર અિભયાન કરવામાં આવશે, 
જેની આગેવાની યુવા મોરચો લેશે. દરેક મોરચાઓના િવધાનસભા વાર સંમલેનો પણ યો શે. 

ી પં યાએ જણા યું હતુ ક,ે તા. ૧ ફે ુ. થી ૧૦ ફે ુ. સુધીમાં ૨-૩ લોકસભાનુ ં કલ ટર બનાવીને 
“કાયકતા સંમેલનો” યોજવામાં આવશે. ગુજરાતમાં ૯ જેટલા થાન પર યો નાર આ કાયકતા સંમેલનમાં કે ીય 
મં ી ી િપયુષ ગોયલ, રા ીય ઉપા ય  અને પૂવ મુ યમં ી ી િશવરાજ સહ ચૌહા, મહારા ના મુ યમં ી ી 
દેવે  ફડનવીસ, હરીયાણાના મુ યમં ી ી મનોહરલાલ ખ ટર વગેરે રા ીય નેતાઓ ઉપિ થત રહી 
કાયકતાઓન ેમાગદશન આપશે. આ ઉપરાંત તા. ૧૦ ફે ુઆરી થી ૨૦ ફે ુઆરી સુધીમાં ગુજરાતમાં ૯ થાનો 
પર “ બુ ધ નાગરીક સંમેલનો” યોજવામાં આવશે અને આ સંમેલનમાં કે ીય નેતૃ વ ઉપિ થત રહીને માગદશન 
આપશે. 

ી પં યાએ જણા યું હતુ ક,ે ગુજરાતના સંગઠના મકની ીએ ૫૮૩ મંડલની ૨૬૮ થાન પર મંડલ 
બેઠકોનો દોર ચાલુ છે. તા. ૩૧મી યઆુરી સુધીમાં ગુજરાતના તમામ શહેરી/વોડ અને ામીણ તાલુકાની 
બેઠકો પૂણ થશે. ભાજપના ૭ મોરચાઓએ કરેલ ગિતિવધીની માિહતી દેશના મોરચાના હો ેદારો પાસેથી 
મેળવવામાં આવી અને આગામી વાસ, બેઠકો અને કાય મોની ચચા-િવચારણા કરવામાં આવી હતી. 

 
 (ડૉ. હષદ પટેલ) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


