ેસનોટ-૦૧

તા. ૧૪.૦૮.૨૦૧૯

૭૦ વષ પછી કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ હટાવવાના િનણય અંગે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી તથા કે ીય ગૃહ મં ી
ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ વ હેઠળની ભાજપાની કે સરકારે દેશિહતમાં જે ઐિતહાિસક િનણય લઇ ી સરદાર વ લભભાઇ
પટેલ અને ડૉ. યામા સાદ મુખર નું વ ન સાકાર કરી દેશની એકતા-અં ડતતાને વધુ મજબૂત બનાવી છે તે અંગન
ે ો અિભનંદન
તાવ થાિનક વરા યની તમામ સં થાઓમાં પસાર કરવામાં આવશે. – ી ભરત પં યા
-----------ી મોદી - ી શાહની જોડીએ કા મીરને કલમ-૩૭૦ની હથકડીમાંથી મુ ત કરા યું છે યારે હવે કા મીર પણ સંપણ
ૂ પણે
રા ીય વાહ અને િવકાસના વાહમાં જોડાવા જઇ ર ું છે . – ી ભરત પં યા
-----------આવતીકાલે ૧૫મી ઓગ ના રોજ ‘‘ વતં તા દવસ’’ િનિમ ે સવારે ૮.૩૦ કલાકે ભાજપા દેશ કાયાલય
‘‘ ી કમલમ્’’ કોબા ખાતે દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણી તેમના વર હ તે વજવંદન કરશે. – ી ભરત પં યા
------------

પરમ

ધેય ી અટલ િબહારી બાજપાઇ ની થમ પૂ યિતિથ ૧૬મી ઓગ , ૨૦૧૯ના રોજ ી અટલ ની

િવચારો-કિવતા- વચનો સમાિવ સાિહ યના િવતરણ ઉપરાંત, જનસેવાના ભાવ સાથે ી અટલ ને

વનયા ા-

ધાંજલી આપવા માટે

સફાઇ ઝુંબશ
ે , હોિ પટલોમાં ફળફળા દ િવતરણ અને વૃ ારોપણ જે વા અનેકિવધ કાય મો યો શે. – ી ભરત પં યા
------------

ભાજપાના ‘‘સંગઠન પવ-૨૦૧૯’’ અંતગત ભાજપાના કે ીય નેતૃ વની સૂચના મુજબ
સ ટે બર મિહનામાં તાલુકા/મંડલ તરે મુખ સિહત મંડલ સિમિત/બૂથ સિમિતની રચના કરવામાં આવશે.
ઓ ટોબર મિહનામાં
લા મુખ અને
લા સિમિતની રચના કરવામાં આવશે અને
નવે બર મિહનામાં દેશ અ ય અને દેશ સિમિતની રચના કરવામાં આવશે. – ી ભરત પં યા
------------

ઓગ ના અંત સુધી ભાજપાનું સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન ચાલુ રહેશ.ે
સાથે સાથે સ ય સ ય બનાવવાના કાય પણ ચાલુ રહેશ.ે જે માં સ ય સ ય બનવા માટે કાયકતાએ ૨૫ ાથિમક સદ યો
બનાવવાના રહેશ.ે – ી ભરત પં યા
-----------ભાજપા દેશ વ તા
અય

ી

ી ભરત પં યાએ મી ડયાના િમ ોને સંબોધન કરતા જણા યુ હતુ કે, આજરોજ ભાજપા દેશ

તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ભાજપા દેશ મહામં ી ીઓ તથા

મુ ય અ ણી ીઓની દેશક ાની બેઠક યો ઇ હતી. જે માં ભાજપાના સંગઠન પવ અંતગત આગામી કાય મોની ચચાિવચારણા કરવામાં આવી હતી.
ભાજપાના સંગઠન પવ-૨૦૧૯ ના ‘‘સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન’’ અંતગત
‘‘રા

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની

થમ’’ની િવચારધારા અને િવકાસલ ી રાજનીિતથી ેરાઇને જનસેવાના ભાવથી દરેક ે , દરેક વગ તથા દરેક સમાજના

લોકો ભારતીય જનતા પાટ માં જોડાઇ ર ા છે યારે ઓગ ના અંત સુધી આ અિભયાન ચાલુ રહેશે. સાથે સાથે સ ય સ ય
બનાવવાના કાય પણ ચાલુ રહેશે. જે માં સ ય સ ય બનવા માટે કાયકતાએ ૨૫ ાથિમક સદ યો બનાવવાના રહેશે.
..૨..

..૨..
ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, સંગઠન પવ-સદ યતા વૃિ ધ અિભયાન અંતગત ભાજપાના કે ીય નેતૃ વ

વારા આપવામાં

આવેલ સમયપ ક અંગે અને આગામી કાય મો અંગે આજની બેઠકમાં ચચા-િવચારણા કરવામાં આવી હતી. ઓગ મિહનાના
અંત સુધીમાં ાથિમક સ યો તથા સ ય સ યો બનાવવાના રહેશે. તે અંતગત આગામી સ ટે બર મિહનામાં કે ની સૂચના
મુજબ તાલુકા/મંડલ તરે મુખ સિહત મંડલ સિમિત/બૂથ સિમિતની રચના કરવામાં આવશે. યારબાદ આગામી ઓ ટોબર
લા મુખ અને
લા સિમિતની રચના કરવામાં આવશે અને આગામી નવે બર મિહનામાં દેશ અ ય અને
મિહનામાં
દેશ સિમિતની રચના કરવામાં આવશે.
ી પં યાએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, દેશના ચૂંટણી અિધકારી તરીકે દેશ મહામં ી
સહચૂંટણી અિધકારી તરીકે સાંસદ

ી શ દશરણભાઇ

ભ ટ અને

ી મોહનભાઇ કુંડારીયાની િનયુિ ત કરવામાં આવી છે યારે, આગામી સમયમાં

લાસઃ

ચૂંટણી અિધકારી તેમજ સહચૂંટણી અિધકારીની િનયુિ ત કરવામાં આવશે.
આવતીકાલે ૧૫મી ઓગ ના રોજ ‘‘ વતં તા દવસ’’ િનિમ ે સવારે ૮.૩૦ કલાકે ભાજપા
‘‘ ી કમલમ્’’ કોબા, ગાંધીનગર ખાતે દેશ અ ય

ી

દેશ કાયાલય

તુભાઇ વાઘાણી તેમના વર હ તે વજવંદન કરશે, આ સંગે ભાજપા

સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા સિહત ભાજપા દેશ મહામં ી ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ તથા કાયકરો ઉપિ થત
રહેશે. આ ઉપરાંત ૧૫મી ઓગ ના રોજ ગુજરાતના તમામ
લા ભાજપા કાયાલય ખાતે વજવંદન કાય મ યો શે. ૭૦ વષ
પછી કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ હટાવવાના િનણય અંગે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી તથા ગૃહ મં ી ી અિમતભાઇ શાહના
નેતૃ વ હેઠળની ભાજપાની કે સરકારે જનિહત અને દેશિહતમાં જે ઐિતહાિસક િનણય લીધો છે તે અંગેનો અિભનંદન તાવ
થાિનક વરા યની તમામ સં થાઓમાં પસાર કરવામાં આવે તેવી સૂચના આપવામાં આવી છે .
ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે,

ી મોદી- ી શાહની જોડીએ કા મીરને કલમ-૩૭૦ની હથકડીમાંથી મુ ત કરા યું છે યારે

હવે કા મીર પણ સંપૂણપણે રા ીય વાહ અને િવકાસના વાહમાં જોડાવા જઇ ર ું છે . ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં દેશની
સરકારે આ ઐિતહાિસક િનણય લઇ ી સરદાર વ લભભાઇ પટેલ અને ડૉ. યામા સાદ મુખર નું વ ન સાકાર કરી દેશની
એકતા-અં ડતતાને વધુ મજબૂત બનાવી છે .
પરમ

ધેય

ી અટલ િબહારી બાજપાઇ ની

વનયા ા-િવચારો-કિવતા- વચનો સમાિવ
ી અટલ ને

થમ પૂ યિતિથ ૧૬મી ઓગ , ૨૦૧૯ના રોજ

ી અટલ ની

સાિહ યનું િવતરણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત જનસેવાના ભાવ સાથે

ધાંજલી આપવા માટે સફાઇ ઝુંબેશ, હોિ પટલોમાં ફળફળા દ િવતરણ અને વૃ ારોપણ જે વા અનેકિવધ કાય મો

ભાજપાના કાયકરો વારા યોજવામાં આવશે તેમ ી પં યાએ અંતમાં જણા યુ હતુ.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

