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તા.02-08-2022

ુ ા
પ્રદે શ મહામંત્રીશ્રી પ્રદદપસસિંહ વાઘેલાની સવશેષ ઉપસ્થિસતમાં અને યવ
ુ શ્રી ડો.પ્રશાંત કોરાટની અધ્યક્ષતામાં પ્રદે શ કાયાાલય “શ્રી
મોરચાના પ્રદે શ પ્રમખ
ુ ા મોરચાની બેઠક યોજાઇ.
કમલમ” ખાતે યવ
----

ુ ા મોરચા દ્વારા ગજ
ુ રાત િરમાં પાંચ
હર ઘર સતરં ગા અભિયાન અંતગા ત યવ
લાખિી વઘ ુ ઘરોનો સંપકા કરશે.
----ુ ા મોરચા દ્વારા દરે ક જજલ્લા/ મહાનગરમાં બાઇક
તા. 9,10,11 ઓગથટના રોજ યવ
ુ ા મોરચાના કાયાકરો સતરં ગો લઇને બાઇક યાત્રા કરશે. –
રે લી યોજી, યવ
શ્રી ડો.પ્રશાંત કોરાટ

---ુ ા મોરચા દ્વારા દરે ક જજલ્લા/ મહાનગરમાં
તા.11 િી 15 ઓગથટ દરસમયાન યવ
મહાપરુ ુ ષોની પ્રસતમાને થવચ્છ કરી પષ્ુ પાજ ંલી અપાણ કરશે. – શ્રી ડો. પ્રશાંત કોરાટ
---ુ ા મોરચો 14મી ઓગથટના રોજ સવિાજન સવભિસષકા દદવસ સનસમત્તે મૌન
યવ
મશાલ યાત્રાન ંુ આયોજન હાિ ધરશે. – શ્રી ડો. પ્રશાંત કોરાટ
----

ુ રાત પ્રદે શ મીદડયા સવિાગ એક અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, આજે
િારતીય જનતા પાટી ગજ
ુ ા મોરચા દ્વારા ગાંઘીનગર પ્રદે શ કાયાાલય “શ્રી કમલમ” ખાતે આગામી કાયાક્રમ અંગે
િારતીય જનતા પાટી યવ
ુ ા બેઠક યોજાઇ હતી.આ બેઠક પ્રદે શ મહામંત્રીશ્રી પ્રદદપસસિંહ વાઘેલાની સવશેષ ઉપસ્થિસતમાં અને
મહત્વપણ
ુ ા મોરચાના પ્રમખ
ુ શ્રી ડો.પ્રશાંત કોરાટની અધ્યક્ષતામાં યોજાઇ હતી. બેઠકમાં યવ
ુ ા મોરચાની પ્રદે શ
પ્રદે શ યવ
ુ ા મોરચાના પ્રમખ
ુ ો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આગામી કાયાક્રમ અંગે બેઠકમાં ચચાા
ટીમ અને જજલ્લાના યવ
કરવામાં આવી હતી

બેઠક અંગે પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી ડો.પ્રશાંત કોરાટે મીદડયાને સંબોધતા જણાવય ંુ કે, દે શના યશથવી
ૃ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે . આગામી 15
વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેબના નેત ૃત્વમાં આઝાદી કા અમત
ુ ા િવા જઇ રહ્યા છે ત્યારે યવ
ુ ા મોરચાના આગામી કાયાક્રમો
ઓગથટે િારત દે શ આઝાદ િયાને 75 વષા પણ
ુ ી હર ઘર સતરં ગા નો કાયાક્રમ સમગ્ર દે શ િરમા યોજનાર
યોજનાર છે જેમાં 9મી ઓગથટ િી 15મી ઓગથટ સધ
ુ રાતમાં રાજયના મખ્
ુ યમંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રિાઇ પટેલના માગાદશાનમાં દરે ક ઘરે સતરં ગો પહોંચે તેન ંુ
છે ત્યારે ગજ
ુ રાત પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના માગાદશાનમાં િાજપ યવ
ુ ા
આયોજન કરવામાં આવય ંુ છે . ગજ
મોરચા દ્વારા હર ઘર સતરં ગો પહોંચે તેના માટે જનજાગૃસત કાયાક્રમ યોજશે જેમા તાદરખ 9,10,11મી ઓગથટ ના
ુ ા મોરચા દ્વારા દરે શ શહેર અને તાલકુ ામાં બાઇક રે લીન ંુ આયોજન કરવામાં આવશે. બાઇક રે લી
રોજ યવ
ુ ા મોરચાના કાયાકરો સતરં ગો લઇને બાઇક યાત્રા કરશે અને યવ
ુ ાનોમાં જન જગૃસત વધે તેવા પ્રયાસ
દરસમયાન યવ
કરવામાં આવશે.
ુ ાં જણાવય ંુ કે, આગામી 11 િી 15 તારીખ સધ
ુ ી દે શ માટે જે મહાપરુ ુ ષોએ બભલદાન
શ્રી કોરાટે વધમ
ુ વામાં આવી છે ત્યા પ્રસતમાને થવચ્છતા કરી પષ્ુ પાજ ંલી
આપય ંુ છે તેવા મહાપરુ ુ ષોની પ્રસતમા જે જે સવથતારમાં મક
અપાણ કરવામાં આવશે. દર વષે ની જેમ આ વષે પણ14 ઓગથટની સમી સાંજે અંખડ િારત થમ ૃસત દદવસે
મશાલ યાત્રાન ંુ આયોજન કરવામાં આવે છે ત્યારે બાદ દે શ માટે જે સવર શદહદોએ બભલદાન આપય ંુ છે તેમજ
ુ ાનો જે દે શની સરુ ક્ષા કરી રહ્યા છે તે તમામના ધર પદરવારના સભ્યોને મળી તેમને મીઠાઇ આપવાનો
સેનાના યવ
કાયાક્રમ યોજાશે.
ુ ાં જણાવય ંુ કે,વડારપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઇ મોદી સાહેના હર ધર સતરં ગા કાયાક્રમને યવ
ુ ા
શ્રી કોરાટે વધમ
ુ ા મોરચાના કાયાકરો દ્વારા તારીખ 9 તી
મોરચાના કાયાકરો સફળ બનાવવા સવસવધ કાયાક્રમો હાિ ધરશે જેમાં યવ
ુ ા
15 ઓગથટ દરસમયાન થવચ્છતાના કાયાક્રમો દરે ક શહેર અને તાલકુ ામાં યોજાશે. હર ઘર સતરં ગા કાયાક્રમમાં યવ
મોરચાના કાયાકરો શાળા અને કોલેજોમાં િણતા સવદ્યાિીઓને સતરં ગો આપવામાં આવશે.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીદડયા કન્દ્વીનર)

