ેસનોટ

તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૯

---------------આજરોજ ‘‘ી
‘‘ી કમલમ્’’’’ ખાતે દેશ યુવા મોરચાની આગામી
આગામી કાયમો અંતગત બેઠક યો!ઇ
---------------તારીખ ૧૨ થી ૩૧ !'યુઆરી દર(યાન યુવા મોરચા )વારા *+લા/
*+લા/મહાનગરોમાં િવિવધ
િવિવધ કાયમો યો!શે
---------------યુવા મોરચા વારા
‘‘પહલા
‘‘પહલા વોટ મોદી કો સંક+પ અિભયાન’’
અિભયાન’’
‘‘ને
‘‘નેશન વીથ નમો’’
નમો’’ િનબંધ લેખન કાયમ
‘‘ને
'ટીયર ો4ામ’’
‘‘નેશન વીથ નમો વોલે
વોલે'ટીયર
'ટીય
ો4ામ’’
‘‘ઓનલાઇન
‘‘ઓનલાઇન 6લૉગસ મીટ’’
મીટ’’
‘‘6લડ
‘‘6લડ ડોનેશન કે(પ’’
પ’’
‘‘યુ
‘‘યુથ પાલામ'ે ટ’’
ટ’’
જે વા િવિવધ કાયમો યોશે
----------------

દેશ ભાજપા મીડયા િવભાગની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ ભારતીય જનતાના યુવા મોરચાના
દેશ અ'ય()ી ડૉ. ઋિ,વજ પટેલની અ'ય(તામાં આગામી કાય/0મોના સંદભ/માં દેશ ટીમ, દેશના હો2ેદાર)ીઓ,
45લાના ભારી/સહભારી, 45લાના મુખ)ીઓની બેઠક યો8ઇ હતી. જે માં દેશ સંગઠન મહામં:ી )ી ભીખુભાઇ
દલસાણીયા અને દેશ મહામં:ી)ી કે.સી.પટેલે ઉપિ<થત રહી માગ/દશ/ન આ>યુ હતુ.
ભારતીય જનતા યુવા મોરચાના દેશ અ'ય()ી ડૉ. ઋિ,વજ પટેલે જણા?યુ હતુ કે, ભાજપા યુવા મોરચા @વારા
૧૨ 8Aયુઆરીના રોજ દરેક 45લાઓમાં મંડલ સઃ <વામી િવવેકાનંદ જAમજયંિત િનિમતે <વામી િવવેકાનંદ4ની
િતમા પુજનનો કાય/0મ યો8શે.
આગામી ૧૨ થી ૨૭ 8Aયુઆરી દરDયાન દરેક 45લાઓની શાળાઓમાં ‘‘ને
‘‘નેશન વીથ નમો’
નમો’’ િવષય ઉપર િનબંધ
લેખન કાય/0મ યો8શે અને તારીખ ૨૭ 8Aયુઆરીએ ઇનામ િવતરણ કાય/0મ યો8શે.
તારીખ ૧૨ થી ૩૧ 8Aયુઆરી દરDયાન ‘‘ને
‘‘નેશન વીથ નમો વોલે
વોલે ટીય
ટીયર નેટવક’’’’ કાય/0મ જે માં, ટોલ Jી નંબર
8હેર કરી મી<ડકોલના મા'યમથી નવા યુવાનોને જોડવાનું કાય/ હાથ ધરાશે. સાથે સાથે ‘‘યુ
‘‘યુથ યુવા આઇકોન નેટવક’’,
’’’’
‘‘કે
‘‘કેપસ એબેસડે ર નેટવક’’,
’’’’ ‘‘પહલા વોટ મોદી કો સંક પ અિભયાન’’
અિભયાન’’ અને ‘‘યુ
‘‘યુથ પાલામે ટ’’
ટ’’ જે વા િવિવધ કાય/0મો યુવા
મોરચા @વારા યો8શે. આ કાય/0મના મા'યમથી જોડાયેલા નવા યુવાનોનું 45લા સઃ સંમલ
ે ન યોજવામાં આવશે.
તારીખ ૧૧,૧૨,૧૩ 8Aયુઆરી દરDયાન સેવાવ<તીઓમાં પતંગ િવતરણનો કાય'મ યો8શે. ,યારબાદ તારીખ
૨૭ થી ૩૧ 8Aયુઆરી દરDયાન ‘‘ઓનલાઇન
‘‘ઓનલાઇન )લૉગસ મીટ’’
મીટ’’ કાય/0મ અંતગ/ત સોશીયલ મીડયા સાથે સંકળાયેલા
તજKો અને અLણી)ીઓનું સંમેલન યો8શે. તારીખ ૨૩ 8Aયુઆરી સુભાષચંM બોઝ જAમજયંિત િનિમOે
‘‘)લડ
)લડ ડોનેશન કેપ’’
પ’’ યો8શે.
(ડૉ. હષ/દ પટેલ)
દેશ કAવીનર, મીડીયા િવભાગ

