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તા. ૨૧/૦૨/૨૦૨૧
ુ ાાં ર્ધ ુ
લોકશાહીના પર્વમાાં સૌ મતદાર ભાઇઓ ર્ધમ

પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે - શ્રી સી. આર. પાટીલ
--------------

ર્ડાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી હાંમેશા સ્થાધનક સ્ર્રાજ્યને
ખ ૂબ મહત્ર્ આપતાાં રહ્ાાં છે - શ્રી સી. આર. પાટીલ
-------------

ુ રાતના ૧૪ ર્ર્વના કાયવકાળમાાં
ર્ડાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદીના ગજ
ે ીને
જનકલ્યાણના ધર્ધર્િ કાયો થકી અને ધર્કાસની કેડી કાં ડર

ુ રાત મોડેલ"ને દે શ તેમજ દુધનયા સમક્ષ મ ૂક્ુાં છે - શ્રી સી. આર. પાટીલ
એક "સફળ ધર્કાસ મોડેલ ગજ
----------

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી. આર. પાર્ટીલે પરરવાર સરિત વોર્ડ નં. ૨૦ના બુથ નં.
૯૪, રૂમ નં. ૧૧, શાળા નં. ૪૫-૪૬, એન. પી. એસ. સમમમત સંચાલલત મમશ્ર સ્કૂલ, રાજકુ માર મસનેમા, ગુજરાત િાઉસીંગ બોર્ડ ,
ખર્ોદરા, સુરત ખાતે મતદાન કર્ુું િતુ.ં મતદાન પછી મમર્ીયાના મમત્રો સાથે વાતલચત કરતાં જણાવર્ુ ં િતુ ં કે , લોકશાિીના પવડમાં
સૌ મતદાર ભાઇઓ વધુમાં વધુ પોતાના મતામિકારનો ઉપયોગ કરે , કોરોનાની ગાઇર્લાઇનનુ ં પાલન કરી ચર્ટણી
ંૂ
પંચ દ્વારા
મનિાડ રીત સમયમયાડ દામાં વધુમાં વધુ મતદાન કરવાની અપીલ શ્રી પાર્ટીલે કરી િતી.
વર્ાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી િંમેશા સ્થામનક સ્વરાજ્યને ખ ૂબ મિત્વ આપતાં રહ્ાં છે . રાજ્યના નાનામાં નાના એકમ
ગ્રામ પંચાયતથી લઇ મવિાનસભા-લોકસભાના ચર્ટાયે
ં ૂ લા પ્રમતમનિીઓ એક સાથે એક રદશામાં કાયડમાં કોઇપણ જાતના પક્ષપાત
મસવાય જોતરાઇ જાય તો કોઇ પણ રાજ્યમાં અમવરત મવકાસ થઇ શકે છે . વર્ાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદીએ ગુજરાતમાં તેમના
૧૪ વર્ડના કાયડકાળમાં જનકલ્યાણના મવમવિ કાયો થકી અને મવકાસની કેર્ી કંર્ેરીને એક "સફળ મવકાસ મોર્ેલ ગુજરાત મોર્ેલ"ને
દે શ તેમજ દુ મનયા સમક્ષ મ ૂક્ુ ં છે . આજે દુ મનયા માર્ટે એ રીસચડનો મવર્ય છે કે , આર્ટલા ટૂંકા ગાળામાં એક રાજ્યનો કેર્ટલો મવકાસ
થઇ શકે તે શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદીએ પારદશડક પ્રશાસન થકી મવશ્વ સમક્ષ મ ૂક્ુ ં છે .

ડૉ.યજ્ઞેશ દવે
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