ેસનોટ

તા ૧૩.૦૨.૨૦૧૯
----------------

આજરોજ ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે દેશ યુવા મોરચાની બેઠક યો ઇ.
---------------તારીખ ૨ માચ રા યભરમાં િવધાનસભા દઠ યો નાર બાઇક રેલીમાં
ભાજપા યુવા મોરચાના ૫ લાખથી વધુ યુવાનો જોડાશે
---------------તારીખ ૧૪, ૧૫, ૧૬ ફે આ
ુ રીના રોજ ભારત કે મન કી બાત”- મોદી કે સાથઅિભયાન “ અંતગત ૫૯૦
થાનો પર િવિવધ ે ના યુવાનોના અિભ ાયો મેળવવા યુવા મોરચો જોડાશે
---------------‘‘મેરા પ રવાર-ભાજપા પ રવાર’’ અિભયાન અંતગત તારીખ ૧૪ અને ૧૫, ફે આ
ુ રીના રોજ ગુજરાતભરમાં
યુવા મોરચાના કાયકતાઓ પોતાના િનવાસ થાને ભાજપાના વજનું વ રોહણ કરશે.
---------------તારીખ ૧૯ થી ૨૩ ફે આ
ુ રી દર યાન યુવા મોરચા વારા મંડલ થી લઇને
યુવા મહો સવ યો શે

લા તર સુધી રમતો સવ તથા

---------------તારીખ ૨૪ ફે આ
ુ રીના રોજ ગાંધીનગર ખાતે દેશક ાના યુવા મહો સવ તથા રમતો સવ યો શે
---------------ભાજપા દેશ યુવા મોરચાના અ ય

ી ડો. ઋિ વજ પટેલે ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલે ોિનક મી ડયાને

સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, આજરોજ દેશ યુવા મોરચાની દેશ બેઠક મળી હતી, જે માં દેશ મહામં ી અને
યુવા મોરચાના ભારી ી કે.સી.પટેલ, દેશ મં ી ી

દપ સહ વાઘેલા ઉપિ થત રહી માગદશન આ યુ હતુ.

ી પટેલે જણા યુ હતુ કે, ભારત કે મન કી બાત”- મોદી કે સાથઅિભયાન “ અંતગત તારીખ ૧૪, ૧૫,
૧૬ ફે ુઆરીના રોજ યુવા મોરચો ભાજપાના સંક પપ માટે ફરતા રથ સાથે જોડાઇ ગુજરાતભરમાં ૫૯૦
થાનો પર પ ર મણ કરી કોલે યન યુવાનો, નોકરીયાત યુવાન, ખેડુત યુવાન, ઇ ોગ ે ે જોડાયેલ યુવાન આ
તમામ યુવાનોના સંપક કરી તેમનો અિભ ાય મેળવશે.

..૨..

..૨..
રા ીય

મુખ ી અિમતભાઇ શાહના વરદ્ હ તે શ

થયેલ ‘‘મેરા પ રવાર-ભાજપા પ રવાર’’

અિભયાનમાં સહભાગી થઇને તારીખ ૧૪ અને ૧૫, ફે ુઆરીના રોજ ગુજરાતભરમાં યુવા મોરચાના
કાયકતાઓ પોતાના િનવાસ થાને ભાજપાના વજનું વ રોહણ કરશે.
દેશ ભાજપા યુવા મોરચા વારા મંડલ થી લઇને

લા તર સુધી તારીખ ૧૯ થી ૨૩ ફે ુઆરી

દર યાન રમતો સવ તથા યુવા મહો સવનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવશે. આ રમતો સવમાં મંડલ તરે ચેસ,
કબડી, કેરમ, વોલીબોલ અને ર સા ખચ જે વી પધા મક રમતો યો શે. મંડલ તરેથી િવજે તા થયેલ ટીમ
લા તરે ભાગ લેશે અને યારબાદ

લા તરે િવજે તા થયેલ ટીમ તારીખ ૨૪ ફે ુઆરીએ ગાંધીનગર ખાતે

યો નાર દેશ ક ાના રમતો સવમાં ભાગ લેશે.
તે જ

કારે તારીખ ૨૧ અને ૨૨ ફે ુઆરીના રોજ મંડલ થી લઇ

આયોજન હાથ ધરાશે. આ યુવા મહો સવમાં દેશભિ ત વેશભુષા કાય મ, કે
આધા રત નાટકો, સંગીત-નૃ ય જે વા સાં કૃિતક કાય મો યો

યુવાનોની

પધા મક કાય મો યો શે. યારબાદ તારીખ ૨૪ ફે ુઆરીના રોજ

લાક ાએ યુવા મહો સવનું
તથા રા ય સરકારની યોજના

િતમાને બહાર લાવવાના હેતુથી
લાસતરે સા ં પફ મ સ કરનારને

ગાંધીનગર ખાતે યો નાર દેશક ાના યુવા મહો સવમાં ભાગ લેવાનો અવસર મળશે.
તારીખ ૨

માચના રોજ રા યભરમાં યોજનારમાં િવધાનસભાદીઠ બાઇક રેલી યો નાર છે , જે માં યુવા

મોરચાના પાંચ લાખથી વધુ યોવાનો ભાગ લેશે તે કારનું આયોજન હાથ ધરવામાં આ યુ છે .
આ બેઠકમાં
ભારી-સહ ભારી,

દેશ યુવા મોરચાની ટીમ, રા ીય યુવા મોરચાના પદાિધકારીઓ,
લા/મહાનગરોના યુવા મોરચાના

લા મહાનગરના

મુખ/મહામં ી ીઓ તથા બાઇક રેલીના ઇ ચાજ

ઉપિ થત ર ા હતા તેમ ી પટેલે અંતમાં જણા યુ હતુ.
(ડૉ. હષદ પટેલ)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા ૧૩.૦૨.૨૦૧૯
----------------

આજરોજ વલસાડ િજ લાના ધરમપુર મુકામે
સુરત ખાતે દેશ અ ય
અને

ી

ીમદ્ રાજચં આ મ હોલ ખાતે અને તાપી રીવર ટ,

તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં અને મહારા ના મુ યમં ી ી દેવે

દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઈ દલસાણીયા તથા

ફડણ શ

દેશ અ ણી ીઓની ઉપિ થિતમાં વલસાડ,

નવસારી અને સુરત લોકસભા બેઠકોનું લ ટર સંમેલનો યો યા હતા.
જે માં લોકસભા મતિવ તારના લોકસભા સીટના ભારી, ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ, લોકસભા સીટના
િવ તારકો, સંકલન સિમિતના સ ય ીઓ,
પદાિધકારી,

થાિનક

દેશ પદાિધકારી ીઓ,

વરા યની ચૂંટણી લડેલા ઉમેદવાર ીઓ,

દેશ કારોબારી સ ય ીઓ, મંડલ

દેશ અને

લા/ મહાનગરના મોરચા

પદાિધકારી ીઓ, મંડલ મોરચાના મુખ-મહામં ી ીઓ, શિ તકે ના ઇ ચાજ- ભારી ીઓ, બોડ-િનગમના
પદાિધકારીઓ તથા પૂવ સાંસદ-ધારાસ ય ીઓ સિહત મોટી સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત ર ા હતા.
(ડૉ. હષદ પટેલ)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

