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

�દશે અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીની �દશે અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીની �દશે અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીની �દશે અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીની િવશષે િવશષે િવશષે િવશષે ઉપિ�થિતમાં અન ેઉપિ�થિતમાં અન ેઉપિ�થિતમાં અન ેઉપિ�થિતમાં અન ેગજુરાત �દેગજુરાત �દેગજુરાત �દેગજુરાત �દેશ યવુા મોરચાના અ�ય	
ીશ યવુા મોરચાના અ�ય	
ીશ યવુા મોરચાના અ�ય	
ીશ યવુા મોરચાના અ�ય	
ી                
ડૉડૉડૉડૉ. . . . ઋિ'વજ પટલેની અ�ય	તામાં આજરોજ ભાજપા �દશે કાયા,લય 
ી કમલમ ્ખાતે યવુા મોરચાઋિ'વજ પટલેની અ�ય	તામાં આજરોજ ભાજપા �દશે કાયા,લય 
ી કમલમ ્ખાતે યવુા મોરચાઋિ'વજ પટલેની અ�ય	તામાં આજરોજ ભાજપા �દશે કાયા,લય 
ી કમલમ ્ખાતે યવુા મોરચાઋિ'વજ પટલેની અ�ય	તામાં આજરોજ ભાજપા �દશે કાયા,લય 
ી કમલમ ્ખાતે યવુા મોરચા    બેઠક બેઠક બેઠક બેઠક 

યો1ઇયો1ઇયો1ઇયો1ઇ    

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

૧૨૧૨૧૨૧૨મી 14યઆુરીએ મી 14યઆુરીએ મી 14યઆુરીએ મી 14યઆુરીએ િવવેકાનદંન જ4મજયિંત િનિમ6 ેયવુા મોરચા 7વારાિવવેકાનદંન જ4મજયિંત િનિમ6 ેયવુા મોરચા 7વારાિવવેકાનદંન જ4મજયિંત િનિમ6 ેયવુા મોરચા 7વારાિવવેકાનદંન જ4મજયિંત િનિમ6 ેયવુા મોરચા 7વારા    ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના ૫૮૬ ૫૮૬ ૫૮૬ ૫૮૬ મડંમડંમડંમડંલોલોલોલોમાંમાંમાંમાં    
�વા�વા�વા�વામી મી મી મી િવવેકાનદં વંદન કાય,;મ યો1શેિવવેકાનદં વંદન કાય,;મ યો1શેિવવેકાનદં વંદન કાય,;મ યો1શેિવવેકાનદં વંદન કાય,;મ યો1શ ે   

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

૧૪૧૪૧૪૧૪મી 14યઆુરીના રોજ ગજુરાતભરની સેવાવ�તીઓમાં બાળકો અન ેભલૂકાઓન ેમી 14યઆુરીના રોજ ગજુરાતભરની સેવાવ�તીઓમાં બાળકો અન ેભલૂકાઓન ેમી 14યઆુરીના રોજ ગજુરાતભરની સેવાવ�તીઓમાં બાળકો અન ેભલૂકાઓન ેમી 14યઆુરીના રોજ ગજુરાતભરની સેવાવ�તીઓમાં બાળકો અન ેભલૂકાઓન ેયવુા મોરચા 7વારા યવુા મોરચા 7વારા યવુા મોરચા 7વારા યવુા મોરચા 7વારા 
પતંગ િવતરણ કરાશેપતંગ િવતરણ કરાશેપતંગ િવતરણ કરાશેપતંગ િવતરણ કરાશે    
------------------ 

સુસુસુસુભાષચAં બોઝ જ4મજયિંત િનિમ6ેભાષચAં બોઝ જ4મજયિંત િનિમ6ેભાષચAં બોઝ જ4મજયિંત િનિમ6ેભાષચAં બોઝ જ4મજયિંત િનિમ6ે    સમC �DલાસમC �DલાસમC �DલાસમC �Dલા////મહાનગરોમાં મહાનગરોમાં મહાનગરોમાં મહાનગરોમાં ૧૬ ૧૬ ૧૬ ૧૬ 11114યઆુરી4યઆુરી4યઆુરી4યઆુરી    થી થી થી થી ૨૪૨૪૨૪૨૪    11114યઆુરી4યઆુરી4યઆુરી4યઆુરી    સુધીસુધીસુધીસુધી    
રHતદાન િશિબર યોજરHતદાન િશિબર યોજરHતદાન િશિબર યોજરHતદાન િશિબર યોજશેશશેેશે    

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

૨૬૨૬૨૬૨૬મી 14યઆુરીમી 14યઆુરીમી 14યઆુરીમી 14યઆુરી    �1સ6ાક�1સ6ાક�1સ6ાક�1સ6ાક    Iદન િનિમ6 ેIદન િનિમ6 ેIદન િનિમ6 ેIદન િનિમ6 ેસમC ગજુરાતમાં સમC ગજુરાતમાં સમC ગજુરાતમાં સમC ગજુરાતમાં સામા�ક સામા�ક સામા�ક સામા�ક સમરસતા િJરંસમરસતા િJરંસમરસતા િJરંસમરસતા િJરંગા યાJા યો1શેગા યાJા યો1શેગા યાJા યો1શેગા યાJા યો1શે    
------------------ 

ભાજપા યુવા મોરચાના મહામં�ી�ી નહેલ શુ�લાએ  એક અખબારી યાદીમાં જણા�યુ હતુ કે, ભાજપા 
!દેશ અ"ય#�ી $તુભાઇ વાઘાણીની િવશેષ ઉપિ*થિતમાં ગુજરાત !દેશ યુવા મોરચાના અ"ય#�ી ડૉ. ઋિ1વજ 
પટેલની અ"ય#તામાં આજરોજ ભાજપા !દેશ કાયા4લય �ી કમલમ્ ખાતે યુવા મોરચાના $6લા/મહાનગરના 
!મુખ�ીઓ અને $6લાના !ભારી�ીઓની 9દપ !ાગ:ય તેમજ વંદે માતરમ્ ના ગાન સાથે બેઠક યો=ઇ થઇ 
હતી. બઠેકમાં યુવા મોરચાના આગામી કાય4>મ િવશે િવ*તૃત ચચા4 કરવામાં આવી હતી. 
 !દેશ અ"ય#�ી $તુભાઇ વાઘાણીએ યુવા મોરચાના પદાિધકારીઓન ે સબંોધતાં જણા�યંુ હતુ કે, 
ગુજરાતમાં સતત છBઠી વખત ભાજપાની સરકાર બની છે. તે ઐિતહાિસક $ત માટે યુવા મોરચાના કાય4ન ે
વખાણતાં અિભનંદન પાઠ�યા હતા અને આગામી 9દવસોમાં યુવાનોનું ઘડતર થાય અને રાDયમા ં સકારા1મક 
વાતાવરણનુ ં િનમા4ણ થાય તે !કારના કાય4>મોનું આયોજન યુવા મોરચાએ કરવુ ંજોઇએ. ગુજરાતમાં આવનારી 
આગામી *થાિનક *વરાDયની ચૂટંણીઓમાં યુવા મોરચા Fવારા સરકારે કરલેા િવકાસના કામો જનતા સુધી 
પહોચાડવા જોઇએ તેમ કહી યુવા મોરચામાં જુ*સો ભયG હતો. 

//૨// 



 

//૨// 
 યુવા મોરચાના અ"ય#�ી ડૉ. ઋિ1વજ પટલે ે આગામી કાય4>મો િવશે જણાવતા ં કIુ ં હતુ કે,             
૧૨ =Kયુઆરી િવવેકાનંદ જKમજયંિત િનિમL ેગુજરાતના ૫૮૬ મંડલોમાં યુવા મોરચા Fવારા િવવેકાનંદ વંદન 
કાય4>મ યો=શે અન ેનગરપાિલકા, તાલુકા પંચાયત અને $6લા પંચાયતની આગામી 9દવસોમા ંચૂંટણીઓ થનાર 
છે તે *થળોએ ભ�ય શોભાયા�ાનુ ં આયોજન કરવામાં આવશે. ૧૪મી =Kયુઆરીના રોજ ગુજરાતભરની 
સેવાવ*તીઓમાં બાળકો અને ભૂલકાઓને યુવા મોરચા Fવારા પતંગ િવતરણ કરાશે. સુભાષચંR બોઝ જKમજયંિત 
િનિમL ેસમT $6લા/મહાનગરોમા ંિવિવધ *થળોએ ૧૬ =Kયુઆરી થી ૨૪ =Kયુઆરી સુધી ર�તદાન િશિબર 
યોજશે. 1યારબાદ ૨૬મી =Kયુઆરી !=સLાક 9દન િનિમL ે સામા$ક સમરસતા િ�રંગા યા�ાનું આયોજન 
કરવામાં આવશે. 
 ભાજપાની મુUયમં�ી�ી િવજયભાઈ Wપાણી અન ેનાયબ મુUયમં�ી�ી િનતીનભાઈ પટલેના નેતૃ1વવાળી 
સરકારે ગુજરાતના િશ#ણ જગત સાથ ેસંકળાયેલ, વાલીઓની મંુઝવણન ેદુર કરતો ગુજરાત *વિનભ4ર શાળાઓ 
(ફી િનયમન) અિધિનયમ - ૨૦૧૭ કાયદો શેહશરમ રાUયા વગર ગુજરાત િવધાનસભામાં પસાર કયG તે બદલ 
ગુજરાત સરકારને અિભનદંન પાઠવતાં તેની ઉજવણીના કાય4>મો આગામી 9દવસોમાં યુવા મોરચા Fવારા હાથ 
ધરાશે.  
 

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા સેલ 

 
 
 


