
 

ેસનોટ-૦૧               તા ૨૬.૦૧.૨૦૧૯ 
---------------- 

સ ાક દન િનિમ  ે દશે કાયાલય ‘‘ ી કમલમ’્’ ખાત ેમાન. રા ીય ઉપા ય ી અન ે
કે ીય મં ી ી પરસો મભાઈ પાલા ના હ ત ે વજવંદન કાય મ યો યો 

------------------ 
દેશ મીડીયા સેલ એક અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, ભારતીય જનતા પાટ , ગુજરાત દેશ વારા 

તારીખ ૨૬મી યુઆરીને શિનવારના રોજ ‘‘ સ ાક દન’’ િનિમ  ેસવારે ૦૯.૦૦ કલાકે વજ વંદનનો 

કાય મ દેશ કાયાલય, “ ી કમલમ્ ” ખાતે રા ીય ઉપા ય ી અને કે ીય મં ી ી પરસો મભાઈ પાલા ના વરદ ્

હ તે દેશ આગેવાનો અને કાયકતાઓની ઉપિ થિતમાં યો યો હતો.  

આ વજવંદન કાય મમાં દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, દેશ મં ી ી હષદગીરી 

ગો વામી, દેશ મી ડયા સેલ ક વીનર ી હષદ પટેલ તથા ી મહેશ કસવાલા સહીત દેશ અ ણીઓ અન ે

કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ા હતા. 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૨               તા ૨૬.૦૧.૨૦૧૯ 
---------------- 

આવતીકાલ ેભારતીય જનતા યવુા મોરચા વારા 
દેશ અ ય ી તભુાઈ વાઘાણી તથા રા ીય ઉપા ય  અન ેરા યસભાના સાસંદ તથા લોકસભા ચૂટંણીના 

દેશ ભાજપના ભારી ી ઓમ કાશ માથરુની િવશષે ઉપિ થિતમા ં 
રાધનપરુ ખાત ેસવાર ે૧૧.૦૦ વાગ ેયવુા સમંલેન યો શ.ે 

---------------- 
આ સંમલેનમા ં થમવાર મતદાન કરનાર નવયવુાનો ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની ‘‘મન કી બાત’’ સાભંળી 

ફરી ી નરે ભાઈ મોદીન ે ધાનમં ી બનાવવાનો સકં પ કરશ.ે 
---------------- 

‘‘પહલેા વોટ મોદી કો’’ કાય મ અતંગત થમવાર મતદાન કરનાર નવયવુાનો િમ ડકોલના મા યમથી ભાજપ 
સાથ ેજોડયલેા છે તવેા નવયવુાનોનુ ંસમંલેન સમ  ૪૧ િજ લા/મહાનગરોમા ંયવુા સમંલેન યો શ.ે 

---------------- 
દેશ મી ડયા સેલ એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણી 

તથા રા ીય ઉપા ય  અને રા યસભાના સાંસદ તથા લોકસભા ચૂટંણીના દેશ ભાજપના ભારી ી 
ઓમ કાશ માથુરની િવશેષ ઉપિ થિતમાં યુવા મોરચાના અ ય ી ડૉ. ઋિ વજ પટેલની અ ય તામાં રાધનપુર 
ખાતે સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે િશશુમં દર િ થત યવુા સંમેલન યો શે. આ સંમેલનમાં થમવાર મતદાન કરનાર 
નવયુવાનો મોટી સં યામાં જોડાશે.  

આવતીકાલે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના ‘‘મન કી બાત’’ કાય મ સાંભળી 
પાટણ લાના થમવાર મતદાન કરનાર નવયુવાનો ી નરે ભાઈ મોદીને ફરી ધાનમં ી બનાવવાનો સંક પ 
કરશે. 

ભારતીય જનતા યુવા મોરચા વારા ‘‘નેશન િવથ નમો’’ કાય મ અંતગત ૧૨ યુઆરી થી મોબાઇલ 
નંબર ૯૨૨૭૦ ૯૨૨૭૦ પર િમ ડકોલના મા યમથી સમ  ગુજરાતમાં મોટી સં યામાં થમવાર મતદાન 
કરનાર યુવાનો ભારતીય જનતા પાટ  સાથે જોડાયેલા છે. ગુજરાતના ૪૧ િજ લા/મહાનગરોમાં િમ ડકોલના 
મા યમથી જોડાયેલા નવયુવાનોનું િજ લા/મહાનગર ખાતે યુવા સંમેલન યો  પુનઃ ધાનમં ીપદ પર             

ી નરે ભાઈ મોદીને બસેાડવાનો સંક પ કરાશે. 
રાધનપુર ખાતે યો નાર યુવા મોરચા સંમેલનમાં દેશ મહામં ી ી કે.સી.પટેલ, કેબીનટે મં ી ી 

દલીપ સહ ઠાકોર, પૂવ મં ી ી શંકરભાઇ ચૌધરી, પાટણ િજ લાના ભાજપાના િજ લા મુખ ી મોહનભાઈ 
પટેલ, લા ભારી ી મયંક નાયક, સાંસદ ી લીલાધરભાઇ વાઘેલા, યુવા મોરચાના િજ લા મુખ ી 
નીલેશભાઈ રાજગોર, યુવા મોરચાના ઝોન ભારી ી િવનયભાઈ દેસાઈ તેમજ મોટી સં યામાં નવયુવાનો ભાગ 
લેશે. 

 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


