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તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૧૫ સ
ટેબર થી સ
ટેબર થી સ
ટેબર થી સ
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ભારતભારતભારતભારતર/ન અને દશેના પવૂ  વડા4ધાન +6ધેયર/ન અને દશેના પવૂ  વડા4ધાન +6ધેયર/ન અને દશેના પવૂ  વડા4ધાન +6ધેયર/ન અને દશેના પવૂ  વડા4ધાન +6ધેય    +ી+ી+ી+ી    અટલ િબઅટલ િબઅટલ િબઅટલ િબહારી હારી હારી હારી વાવાવાવાજપેજપેજપેજપેઇ:ની ઇ:ની ઇ:ની ઇ:ની 4થમ માિસ4થમ માિસ4થમ માિસ4થમ માિસક પુક પુક પુક પુ;ય;ય;ય;યિતિતિતિતિથ િથ િથ િથ 
િનિમ<ે આગામી િનિમ<ે આગામી િનિમ<ે આગામી િનિમ<ે આગામી ૧૬ ૧૬ ૧૬ ૧૬ સ
ટેબરના રોસ
ટેબરના રોસ
ટેબરના રોસ
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ટેસ
ટેસ
ટેસ
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૧૬ ૧૬ ૧૬ ૧૬ સ
ટેબર +6ધેય+ી અટલ:ની સ
ટેબર +6ધેય+ી અટલ:ની સ
ટેબર +6ધેય+ી અટલ:ની સ
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ભાજપા મી�ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપા $વારા આગામી તારીખ ૧૫ 
સ(ટે)બર થી ૨ ઓ,ટોબર, ૨૦૧૮ સુધી  સમ/ ગુજરાતમાં ‘‘2વ3છતા હી સેવા’’ કાય67મનું આયોજન 
ન,કી કરવામાં આ8યુ છે. આ કાય67મ િનિમ:ે �ધાનમં;ી<ી નરે=>ભાઇ મોદી ૧૫ સ(ટે)બરના રોજ 
સવારે ૯.૩૦ કલાકે વીડીયો કો=ફર=સ તેમજ દુરદશ6નના માCયમ $વારા દેશવાસીઓને સંબોધન કરશે. 
સમ/ દેશના ભાજપા સંગઠન તેમજ ચંૂટાયેલા જન�િતિનિધઓ  સિહત તમામ કાય6કતા6ઓને તારીખ ૧૫ 
સ(ટે)બર થી ૨ ઓ,ટોબર, ૨૦૧૮ ગાંધી જયંિત સુધી દરરોજ એક કલાક પોતાના િવ2તારોમાં 2વ3છતા 
માટે <મદાન કરવા માટે �ધાનમં;ી<ી નરે=>ભાઇ મોદીએ આHવાન કરેલ છે. જે અંતગ6ત ગુજરાતના 
તમામ IJલા/મહાનગર તેમજ તાલુકાઓમાં બુથ2તર પર મં�દર, શાળાઓ, મંડી બMર, હો2પીટલ, 
Mહેર ઉOાનો વગેરે જેવા Mહેર 2થાનો પર 2વ3છતા માટેના કાય67મો હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં 
2વૈિ3છક સં2થાઓ, સમાજના આગેવાનો, શાળા અને કોલેજના િવOાથQઓ તથા સંગઠન અને ચંૂટાયેલા 
જન�િતિનિધઓ ઉપિ2થત રહી ‘‘‘‘‘‘‘‘����વવવવ����છછછછતતતતાાાા    હહહહીીીી    સસસસેેેેવવવવાાાા’’’’’’’’ના સંકJપને િસCધ કરશે. 
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 ભારતરRન અને દેશના પૂવ6 વડા�ધાન <Cધેય <ી અટલ િબહારી વાજપેઇIની �થમ માિસક 
પુSયિતિથ િનિમ:ે આગામી ૧૬ સ(ટે)બરના રોજ સમ/ ગુજરાતના IJલા/મહાનગરો સિહત િવિવધ 
2થાનો પર આદરણીય <ી અટલIની યાદમાં ‘‘‘‘‘‘‘‘કાAયાંજલીકાAયાંજલીકાAયાંજલીકાAયાંજલી’’’’’’’’નો કાય67મ રાખવામાં આવશે. જેમાં            
<ી અટલIની કિવતાઓનું પઠન કરવામાં આવશે તથા ગુજરાતી અને િહ=દી ભાષાના કિવઓ ઉપિ2થત 
રહી કા8યપઠન $વારા <Cધેય <ી અટલIને કા8યાંજલી અપ6ણ કરશે. આ કા8યાંજલી કાય67મોમાં �દેશ 
અCયV<ી Iતુભાઇ વાઘાણી રાજકોટ ખાતે ઉપિ2થત રહેશે. મુXયમં;ી<ી િવજયભાઇ Yપાણી 
અમદાવાદ ખાતે તથા નાયબ મુXયમં;ી<ી નીિતનભાઇ પટેલ ગાંધીનગર ખાતે ઉપિ2થત રહેશે. કે=>ીય 
મં;ી<ીઓ <ી પરષો:મભાઇ Yપાલા સુરત ખાતે તથા <ી મનસુખભાઇ માંડવીયા વડોદરા ખાતે ઉપિ2થત 
રહેશે. �દેશ મહામં;ી<ી ભરતZસહ પરમાર નવસારી ખાતે ઉપિ2થત રહેશે. 
 �ધાનમં;ી<ી નરે=>ભાઇ મોદીના જ=મ�દવસ ૧૭ સ(ટે)બર થી પં�ડત દીનદયાળ ઉપાCયાયIની 
જ=મજયંિત તારીખ ૨૫ સ(ટે)બર દર)યાન ભાજપા $વારા સમ/ ગુજરાતમાં ‘‘‘‘‘‘‘‘કાકાકાકાયાIયાIયાIયાIજલી સવેા જલી સવેા જલી સવેા જલી સવેા 
સ
તાહસ
તાહસ
તાહસ
તાહ’’’’’’’’    ઉજવવામાં આવશે. જે અંતગ6ત ગુજરાતના જુદા-જુદા િવ2તારોમાં સેવાવ2તીમાં િવનામુJયે 
મેડીકલ કે)પ અને આરો\યલVી સેવા અંગેના કાય67મો યોજવામાં આવશે. આ સ(તાહ દર)યાન િવિવધ 
2થાનો પર �ધાનમં;ી<ી નરે=>ભાઇ મોદીIના બાળપણ અંગેની બનેલી �ેરણાદાયી �ફJમ ‘‘‘‘‘‘‘‘ચલો :ત ે ચલો :ત ે ચલો :ત ે ચલો :ત ે 
હૈહહૈૈહૈ’’’’’’’’ બતાવવામાં આવશે. તે ઉપરાંત ૧૭ સ(ટે)બરના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘નરેCD મોદી એપનરેCD મોદી એપનરેCD મોદી એપનરેCD મોદી એપ’’’’’’’’નું નવું વજ6ન શY થવાનું 
છે. Rયારે સમ/ ગુજરાતના ભાજપા કાય6કતા6ઓ તથા દેશ�ેમી નાગ�રકો આ એપ ડાઉનલોડ કરે અને તેના 
$વારા �ધાનમં;ી<ી નરે=>ભાઇ મોદી સાથે સીધા જ જોડાઇને કે=> સરકારની િવિવધ કJયાણકારી 
યોજનાઓની માિહતી મેળવી શકે તે માટેના કાય67મોનું પણ આયોજન કરવામાં આવનાર છે. 
 

 (ડૉ. હષ6દ પટેલ)    
�દેશ ક=વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


