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ુ ા મોરચાની પત્રકાર પરરષદ ર્ોજાઇ.
પ્રદે શ કાર્ાાલર્ “શ્રી કમલમ” ખાતે પ્રદે શ યવ
--વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના જન્દ્મરદવસ નનનમત્તે 17 સપ્ટે મ્બર થી 2
ુ ા મોરચા દ્વારા સેવા સપ્તાહ કાર્ાક્રમ અંતર્ા ત નવનવધ
ઓક્ટોબર દરનમર્ાન યવ
સેવારકર્ કાર્ો હાથ ઘરાશે – ડો. પ્રશાાંત કોરાટ

---ુ ા
વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના જન્દ્મરદવસ નનનમત્તે સમગ્ર ભારતમાાં યવ
મોરચા દ્વારા રક્તદાન કેમ્પ ર્ોજાશે. – શ્રી ડો.પ્રશાાંત કોરાટ

---25 સપ્ટેમ્બરના રોજ પાંરડત રદનદર્ાળ ઉપાધ્ર્ાર્જીની જન્દ્મજર્ાંતી નનનમત્તે
વ ૃક્ષારોપણનો કાર્ાક્રમ હાથ ઘરાશે. – શ્રી ડો.પ્રશાાંત કોરાટ
--ુ ા મોરચા દ્વારા 8 મહાનર્રોમાાં રન ફોર
25 સપ્ટેમ્બરની વહેલી સવારે યવ
ડેવલોપમેન્દ્ટ અંતર્ા ત ભવ્ર્ મેરાથોન દોડન ાંુ આર્ોજન કરાશે.
– શ્રી ડો.પ્રશાાંત કોરાટ
--ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે કે, આજરોજ
ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાયાાલય “શ્રી કમલમ” ખાતે પ્રદે શ યુિા મોરચાના પ્રમુખશ્રી િો.પ્રશાાંત કોરાર્ટે પત્રકાર પડરષદ
યોજી મોરચાના આગામી કાયાક્રમ અંગે માડિતી આપી િતી.
આ પત્રકાર પડરષદમાાં શ્રી િો.પ્રશાાંત કોરાર્ટે જણાવયુાં કે, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દે શના યશસ્િી
િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાિેબનો 17 સપ્ર્ટે મ્બરના રોજ જન્દ્મડદિસ છે . િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
સાિેબે દે શને આત્મવનભાર, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, મેક ઇન ઇન્ન્દ્િયા, લોકલ ફોર િોકલ, એમ.એસ.એમ.ઇ
સ્ર્ટાર્ટાઅપ જેિી યોજનાઓ થકી દે શને મિાસત્તા બનાિિા માર્ટે નિી ડદશા આપી છે ત્યારે રાષ્રીય યુિા મોરચા

દ્વારા સેિા િી સાંગઠનના માધ્યમ થકી આગામી કાયાક્રમો યોજાશે જેમાાં 17 સપ્ર્ટે મ્બરથી 2 ઓક્ર્ટોબર એમ 15
ડદિસના સમય દરવમયાન ભારતીય જનતા યુિા મોરચા અંતગાત વિવિધ સેિાકીય કાયોનુ ાં આયોજન કરિામાાં
આવયુાં છે જેમાાં 17 સપ્ર્ટેમ્બરના રોજ રકતદાન કેમ્પનુાં આયોજન સમગ્ર દે શભરમાાં યોજાનાર છે . તા. 25 સપ્ર્ટે મ્બર
પાંડિત ડદન દયાળ ઉપાધ્યાયજીના જન્દ્મજયવત
ાં
વનવમત્તે રાષ્રય યુિા મોરચાએ સમગ્ર દે શમાાં વ ૃક્ષારોપણ
કાયાક્રમનુાં આયોજન કયુા છે તેમજ 25 તારીખે ગુજરાત પ્રદે શ યુિા મોરચા દ્વારા રન ફોર િેિલપમેન્દ્ર્ટનુ ાં આયોજન
કરિામાાં આવયુાં છે .
શ્રી કોરાર્ટે િધુમાાં જણાવયુ ાં કે, 17 સપ્ર્ટે મ્બરના ડદિસે રક્તદાન કેમ્પ થકી અનોખો ઇવતિાસ બનિા જઈ
રહ્યો છે . જેમાાં સમગ્ર દે શમાાં એક સાથે રક્તદાન કેમ્ય યોજાશે, રક્તદાતાશ્રીઓને ઓનલાઇન સર્ટીડફકેર્ટ પણ
આપિામાાં આિશે. ગુજરાતમાાં પણ દરે ક માંિળમાાં 100 જેર્ટલા રક્તદાતા રજીસ્ર્ટર થાય તેિા પ્રયાસ કરિામાાં
આિનાર છે તેમજ ગુજરાત રાજયમાાં આિેલ તમામ બલ્િ બેંક 17 તારીખે વિવિધ સ્થળોએ બલ્િ કેમ્પ યોજશે.
25 સપ્ર્ટેમ્બરના રોજ દરે ક માંિળમાાં 100 જેર્ટલા વ ૃક્ષોરોપણ ફેંવસિંગ સાથે કરિામાાં આિશે તેમજ 25 સપ્ર્ટે મ્બરની
િિેલી સિારે રન ફોર િેિલોપમેન્દ્ર્ટ કાયાક્રમમાાં 8 મિાનગરમાાં ભવય મેરોથોન દોિનુાં આયોજન કરિામાાં આિશે.
આ મેરોથોન દોિમાાં િધુમાાં િધુ યુિાનો ભાગ લે તે માર્ટે યુિા મોરચા દ્વારા પ્રયાસ કરિામાાં આિશે.
આ પત્રકાર પડરષદમાાં પ્રદે શ યુિા મોરચાના મિામાંત્રીશ્રી ઇસાનભાઇ સોની, યુિા મોરચા પ્રદે શ મીડિયા
કન્દ્િીનરશ્રીઓ શ્રી લીલાઘરભાઇ ખિકે, શ્રી ક્રુવતક ભટ્ટ,પ્રદે શ મીડિયા વિભાગના કાયાા લયમાંત્રીશ્રી પાથાભાઇ
રાિલ ઉપસ્સ્થત રહ્યા િતા.

ડૉ ર્જ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીરડર્ા કન્દ્વીનર)

