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વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના જન્દ્મદદવસ નનનમત્તે ભારતીય જનતા
ુ રાત પ્રદે શ સદહત સમગ્ર ભારતમાાં સેવા પખડવાદડયા અંતર્ગ ત નવનવધ
પાટી ગજ
સેવાકીય કાયો યોજાશે.

---સેવા પખવાડીયા અંતર્ગ ત યોજાનાર નવનવઘ કાયગક્રમ અંર્ે પ્રદે શ ઉપાધ્યક્ષશ્રી
ર્ોરઘનભાઇ ઝડફીયાએ પ્રદે શ કાયાગલય શ્રી કમલમ ખાતે પત્રકાર પદરષદ
સાંબોધી માહીતી આપી.

---તારીખ 17 સપ્ટેમ્બરથી 579 માંડલમાાં બલ્ડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાશેશ્રી ર્ોરઘનભાઇ ઝડફીયા

---તારીખ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ મદહલા મોરચા અને ડોકટરસેલ દ્વારા 12 થી 20
વષગની આશરે 75 હજાર દદકરીઓ દહમોગ્લોબબન ટેસ્ટ કરવામાાં આવશે.
– શ્રી ર્ોરઘનભાઇ ઝડફીયા
1લી ઓક્ટોબરના રોજ કેન્દ્રીયમાંત્રીશ્રી સ્મ ૃનત ઇરાનીજીના વરદ હસ્તે હેલો
કમલશક્ક્ત કાયગક્રમન ાંુ લોનન્દ્ચિંર્ કરાશે. – શ્રી ર્ોરઘનભાઇ ઝડફીયા
--------

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે કે, ગુજરાતના
પનોતા પુત્ર અને જેમણે આત્મવનભભર ભારત,લોકલ ફોર િોકલ અને મેક ઇન ઇન્ડિયા થકી દે શને મજબ ૂત કરિાની
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ડદશા આપનાર પ્રઘાનસેિકશ્રી નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબનો 17 સપ્ર્ટે મ્બરના રોજ જડમડદિસ છે . િિાપ્રઘાનશ્રી
નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબના જડમડદિસ વનવમત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત સડહત સમગ્ર ભારતમાાં સેિા
પખિિાડિયા અંતગભત વિવિધ સેિાકીય કાયો યોજાનાર છે તે અંગે માડહતી પ્રદે શ કાયાભલય શ્રી કમલમ ખાતે
પ્રદે શના ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરઘનભાઇ ઝિફીયાએ પત્રકારશ્રીઓને આપી.
શ્રી ગોરઘનભાઇ ઝિફીયાજીએ માડહતી આપતા જણાવ્ુ ાં કે,ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દરે ક કાયભકર તેમના
કોઇ પણ શુભ ડદિસે સેિાકીય કાયભકરતો હોય છે ત્યારે દે શના િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબના
જડમડદિસ વનવમત્તે એક સેિા પખિાડિયા અંતગભત વિવિઘ સેિાડકય કાયભ ગુજરાત પ્રદે શ ભાજપ દ્વારા કરિામાાં
આિશે. સમગ્ર દે શભરમાાં ભાજપ દ્વારા િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબના જડમડદિસ વનવમત્તે સેિા
પખિાિીયા થકી સેિાકીય કાયો કરિાનુ ાં આયોજન કરિામાાં આવ્ુ ાં છે .
શ્રી ગોરઘનભાઇએ કાયભક્રમોની િધુ માડહતી આપતા જણાવ્ુાં કે, 17 સપ્ર્ટે મ્બરના રોજ 579 માંિલમાાં બલ્િ
િોનેશન કેમ્પ યોજી વિશ્વરે કોિભ બનાિિામાાં આિશે.િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબનાજુદા-જુદા પેઇડર્ટીંગ
દુબઇના ચિત્રકાલાકાર દ્વારા તૈયાર કરિામાાં આવયા છે તે ચિત્રોની પ્રદશભની રવિશાંકર આર્ટભ ગેલેરી ખાતે રાજયના
મુખ્યમાંત્રીશ્રીના િરદ હસ્તે ખુલ્લી મુકાશે. આ ગેલેરીનુાં પ્રદશભન અમદાિાદ, સુરત, િિોદરા અને રાજકોર્ટ ખાતે
પણ રાખિામાાં આિનાર છે . 20મી સપ્ર્ટેમ્બરના રોજ ડકસાન મોરિા દ્વારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી જે.પી.નડ્ડાજીની
ઉપસ્સ્થવતમાાં તમામ 182 વિઘાનસભા બેઠકને આિરીલેતા નમો ડકસાન પાંિાયત કાયભક્રમ રાજયના આશરે 14
હજારથી પણ િધુ ગામોમાાં 30 તારીખ સુઘી બેઠકો યોજિામાાં આિશે. આ બેઠકમાાં સરકારના વિવિઘ કામોની
માહીતી રજૂ કરિામાાં આિશે. 21મી સપ્ર્ટે મ્બરના રોજ 750 સ્થાનો પર 13 થી 20 િર્ભની ડદકરીઓનુ ાં
ડહમોગ્લોબીન અંગેન ુ ાં ર્ટે સ્ર્ટીંગ અને તે અંગેની સારિાર કરિામાાં આિશે. આ કાયભક્રમ મડહલા મોરિા અને ગુજરાત
િોકર્ટર સેલના સાં્કુ ત ઉપક્રમે યોજાશે. દરે ક સ્થાને આશરે 100 ડદકરીઓનુાં ડહમોગ્લોબીનનુ ાં ર્ટેસ્ર્ટીંગ થાય તેિા
પ્રયત્ન કરિામાાં આિશે. 25મી સપ્ર્ટેમ્બર પાંડિત ડદન દયાળજીની જડમજયતી
ાં
વનવમત્તે તમામ બુથ પર પાંડિત
ડદન દયાળજીની પ્રવતમાને પુષ્ટ્પાજલી
ાં અપભણ કરી તેમના જીિન અંગે માડહતી આપિામાાં આિશે તેમજ
ગુજરાતની અનુ.જાવત સમાજની મડહલાઓ માર્ટે નારી શસ્તત િાંદના કાયભક્રમ આશરે દસ હજાર જેર્ટલા
મડહલાઓની ઉપસ્સ્થવતમાાં યોજાશે.25 મી સપ્ર્ટે મ્બરના રોજ અનુ.જાતી આરચક્ષત 40 વિઘાનસભા વિસ્તારમાાં
સુપર સ્પેશીયાચલસ્ર્ટ િોકર્ટરો દ્વારા મેગા વનદાન કેમ્પનુ ાં આયોજન રાખિામાાં આવ્ુ ાં છે .
શ્રી ગોરઘનભાઇએ િધુમાાં જણાવ્ુ ાં કે, મડહલા મોરિા દ્વારા તારીખ પહેલી ઓતર્ટોબરના રોજ હેલો
કમલશસ્તત થકી મડહલાઓ સાથે સાંિાદ અમદાિાદના જીએમિીસી કડિેનશલ હોલ ખાતે કેડરીયમાંત્રીશ્રી સ્મ ૃવત
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ઇરાનીજીની ઉપસ્સ્થવતમાાં યોજાશે. તેમજ િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબના સ્િચ્છ ભારત વમશન અંતગભત
રાજયમા પહેલી અને બીજી ઓતર્ટોબરના રોજ સમગ્ર રાજયમા સફાઇ ઝાંબેશ િલાિિામાાં આિશે. આ
કાયભક્રમમાાં રાજયના ચર્ટાયે
ાં ૂ લા તથા સાંગઠનના કાયભકરો શ્રમયજ્ઞ દ્વારા સફાઇ ઝાંબેશ હાથ ઘરાશે. તારીખ 2જી
ઓતર્ટોબરના રોજ ગાાંધી જયાંતીના ડદિસે ભાજપાના તમામ ચર્ટાયે
ાં ૂ લા અને સાંગઠનના કાયભકતાભઓ દ્વારા સામ ૂડહક
ખાદી ખરીદી તથા ગ્રામીણ કારીગરો દ્વારા બનાિેલ િીજ િસ્તુઓની ખરીદી કરાશે. ભાજપના કાયભકરો
ુ ી પ્રદે શ કાયાભલય ખાતે તેમજ જજલ્લાના
િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબના કાયો પરથી પ્રેરણા લે તે હેતથ
કાયાભલય પર િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબના બાળપણથી લઇ િિાપ્રઘાન સુઘીની સફર અંગેની
પ્રદભ શની યોજાશે.આમ િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ડરભાઇ મોદી સાહેબના જડમડદિસ થકી વિવિધ સેિાકીય કાયો થકી
જડમડદિસ ઉજિી તેમના ડદઘભઆ્ુષ્ટ્યની કામની સૌ સાથે મળીને કરીશુ.ાં
આ પ્રેસ કોડફરડસમાાં પ્રદે શ પ્રિકતાશ્રી યમલભાઇ વયાસ,પ્રદે શ મીડિયા વિભાગના કડિીનરશ્રી
િો.યજ્ઞેશભાઇ દિે, પ્રદે શ મીડિયા વિભાગના સહ કડિીનરશ્રી ઝચબન આશરા ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.

નવનવધ કાયગક્રમોની ટાંુ કમા માદહતી નીચે પ્રમાણે છે .
તારીખ
17 સપ્ર્ટેમ્બર

કાયભક્રમ
્ુિા મોરિાના નેત ૃત્િમાાં પક્ષ દ્વારા 579 માંિલ
કેડરો પર "મેગા બ્લિ િોનેશન કેમ્પ"નુ ાં
આયોજન તેમજ િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ડરભાઇ

મોદી સાહેબના જુદા-જુદા પેઇડર્ટીંગ દુબઇના
ચિત્રકાલાકાર દ્વારા તૈયાર કરિામાાં આવયા છે
તે ચિત્રોની પ્રદશભની રવિશાંકર આર્ટભ ગેલેરી
ખાતે રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રીના િરદ હસ્તે
ખુલ્લી મુકાશે અને માન.નરે ડરભાઈ
મોદીજીના જીિન અને કાયો માર્ટે ની
પ્રદશભની દરે ક જજલ્લા/મહાનગરોમાાં જનતા
માર્ટે ખુલ્લી મુકિામાાં આિશે.
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20 સપ્ર્ટેમ્બર

નમો ડકસાન પાંિાયત લોડિીંગ

21 સપ્ર્ટેમ્બર

75 હજાર ડદકરીઓનુ ાં ડહમોગ્લોચબન િેકઅપ
તથા દિા વિતરણ કાયભક્રમ

25 સપ્ર્ટેમ્બર

પાંડિત ડદન દયાળ ઉપાધ્યાજીની જડમજયવત
ાં
વનવમત્તે પ્રવતમાને પુષ્ટ્પાજલી
ાં અપભણ કરાશે તથા
મન ડક બાતનો કાયભક્રમ , અનુ.જાવત

સમાજની મડહલાઓ માર્ટે નારી શસ્તત િાંદના
કાયભક્રમ યોજાશે. અનુ.જાતી આરચક્ષત 40
વિઘાનસભા વિસ્તારમાાં સુપર સ્પેશીયાચલસ્ર્ટ
િોકર્ટરો દ્વારા મેગા વનદાન કેમ્પનુ ાં આયોજન
કરાશે.
1લી ઓતર્ટોબર

હેલો કમલશસ્તત થકી મડહલાઓ સાથે સાંિાદ,
તેમજ 1લી અને 2જી ઓતર્ટોબરના રોજ
સમગ્ર રાજયમાાં સફાઇ ઝાંબેશ.

2જી ઓતર્ટોબર

ભાજપાના તમામ ચર્ટાયે
ાં ૂ લા અને સાંગઠનના
કાયભકતાભઓ દ્વારા સામ ૂડહક ખાદી ખરીદી કરશે.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીદડયા કન્દ્વીનર)
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