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તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૮

-----------------ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ી
‘‘ી કમલમ્’’’’ ખાતે બેઠકોનો દોર
દોર
-----------------દેશ અયી તુભાઇ વાઘાણીની અયતામાં અને રા%ીય સહસં
સહસંગઠન મહામં)ીી વી.
વી.સતીષની ેરક
ઉપિ.થિતમાં સંગઠના0મક બેઠક યો1ઇ
-----------------સંગઠના0મક કાય2 અને લોકસેવા માટે ‘‘ચરૈ
વત
ે ીવત
ે ી’’
‘‘ચરૈવે
ી-ચરૈવે
ી’’ના
’’ના િવચારમં
િવચારમં) સાથે ભાજપાના આગામી કાય7મોના
7મોના
સંદભમાં ચચા-િવચારણા
િવચારણા કરવામાં આવી
-----------------આગામી કાય7મો અને ચૂટં ણીલી
ણીલી પૂવ તૈયારીને આખરીઓપ
આખરીઓપ આપવા માટે તારીખ ૦૪ 1<યુઆરી,
રી, ૨૦૧૮ના
૨૦૧૮ના રોજ
દેશ કાયાલય ી કમલમ્ ખાતે બે કારની બેઠક યો1શે
-----------------ભાજપા દેશ વતાી ભરત પંયાએ જણાયું હતુ કે, દેશ કાયા#લય ‘‘ી કમલમ્’’ ખાતે દેશ અ+ય,ી
-તુભાઇ વાઘાણીની અ+ય,તામાં અને રા0ીય સહસંગઠન મહામં3ીી વી. સતીષ-ની ેરક ઉપિ7થિતમાં
સંગઠના9મક બેઠક યો;ઇ હતી.
આજની આ બેઠકમાં સંગઠના9મક કાય= અને લોકસેવા માટે ‘‘ચરૈવેતી-ચરૈવેતી’’ના િવચારમં3 સાથે
ભાજપાના આગામી કાય#@મોના સંદભ#માં ચચા#-િવચારણા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત સરકાર Aવારા લાગુ
કરાયેલ ફી િનયમનના કાયદા અંગેના હાઇકોટ#ના ઐિતહાિસક જનિહત ચૂકાદામાં વાલીઓ તેમજ િવFાથGઓના
િહતના ર,ણ માટે કHટબ+ધ છે તેવું લાગણીનું િતKબબ ભાજપા સરકારે પાયું છે તેને સહષ# આવકારીને
મુLયમં3ીી િવજયભાઇ Mપાણી અને નાયબ મુLયમં3ીી નીિતનભાઇ પટેલની આગેવાનીવાળી ભાજપાની રાOય
સરકારને અિભનંદન પાઠયા હતા.
ી પંયાએ જણાયું હતુ કે, આ ઉપરાંત આગામી સમયમાં યો;નાર ૭૫ જે ટલી નગરપાિલકા, ૧૭ તાલુકા
પંચાયત અને ૦૨ -Rલા પંચાયતની ચૂંટણીઓ માટેની પૂવ# તૈયારી અંગે ચચા#-િવચારણા હાથ ધરવામાં આવી હતી
તેમજ આગામી કાય7મો અને ચૂટં ણીલી
ણીલી પૂવ તૈયારીને આખરીઓપ
આખરીઓપ આપવા માટે તારીખ ૦૪ 1<યુઆરી,
રી,
૨૦૧૮ના
૨૦૧૮ના રોજ દેશ કાયાલય ી કમલમ્ ખાતે બે કારની બેઠક રાખવામાં આવી છે . સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે દેશ
હોTેદારીઓ, -્Rલા/મહાનગરના ભારીીઓ, મોરચાના દેશ મુખીઓની એક અગ9યની બેઠક મળશે અને તે
પછી બપોરે ૨.૦૦ કલાકે તમામ -Rલા/મહાનગરના મુખ/મહામં3ીીઓ, નગરપાિલકાની ચૂંટણીના જવાબદાર
ઇVચાજ# ીઓ આ બેઠકમાં ઉપિ7થત રહેશે.
આજની આ બેઠકમાં દેશ સંગઠન મહામં3ીી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, 7ટેટ કો.ઓWડનેટર અને રાOયના
કેબીનેટમં3ીી કૌિશકભાઇ પટેલ, દેશ મહામં3ીીઓ સવ#ી મનસુખભાઇ માંડવીયા, ી ભરતKસહ પરમાર,
ી કે.સી.પટેલ, ી શZદશરણભાઇ [\ભ]ટ, દેશ ઉપા+ય,ીઓ ી આઇ.કે.;ડે;, ી ગોરધનભાઇ ઝડફીયા,
ી ભાગ#વભાઇ ભ]ટ, દેશ વતાી ભરતભાઇ પંયા સિહત દેશ સંગઠનના આગેવાનીઓ ઉપિ7થત ર_ા
હતા.
(ડૉ. હષ#દ પટેલ)
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