પ્રેસનોટ- ૦૫

તા. ૨૧/૦૨/૨૦૨૧

ુ રાત ભાજપા સંગઠનિાં ઇમતહાસ રચ્યો છે - શ્રી સી. આર. પાટીલ
પેજ સમિમતની સંરચનાએ ગજ
-----------

પેજ સમિમતની રચના િાટે જરૂરી મિગતો ભાજપાના કાયયકરને
પ્રજા મિના સંકોચે આપી રહી છે . - શ્રી સી. આર. પાટીલ
-------------

કોંગ્રેસને ઉિેદિારી કરિા િાટે ઉિેદિારો િળતાં નથી.

જ્યારે ભાજપાના બે લાખ કરતાં િધ ુ કાયયકતાય ઓએ ટીકીટ િાટે દાિેદારી કરી હતી - શ્રી સી. આર. પાટીલ
--------------

કોંગ્રેસ પક્ષિાંથી આંતરરક મિગ્રહના કારણે અને ઉિેદિારોથી નારાજગીના કારણે
ુ ીના
નાનાિાં નાના કાયયકરથી લઇને ધારાસભ્યો સધ

કાયયકતાય ઓ કોંગ્રેસ પક્ષને રાિ રાિ કહી રહ્ાં છે - શ્રી સી. આર. પાટીલ
------------

કેન્દ્ર સરકારની અને રાજ્ય સરકારની બધી જ યોજનાઓનો

િહત્તિ લાભ લોકોને િળે તે િાટે પેજ સમિમતનો દરે ક સભ્ય કાયયરત છે - શ્રી સી. આર. પાટીલ
------------

રાિ િંદીરનો પ્રશ્ન હોય, કાશ્િીરનો પ્રશ્ન હોય, નિયદા યોજના હોય બધાને

કોંગ્રેસના શાસનિાં અટકાિીને જનતાનો રોહ કયો હતો - શ્રી સી. આર. પાટીલ
-------------

િડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ િોદી અને ગૃહિંત્રીશ્રી અમિતભાઇ શાહની

મનણયયશક્તત અને રદર્યરષ્ટીના કારણે તિાિ િોરચે દે શ આગળ િધી રહ્ો છે - શ્રી સી. આર. પાટીલ
-------------

ુ રાતની જનતાએ છે લ્લા ૩૦ િર્યથી ભાજપા પર મિશ્વાસ રાખીને ભાજપાને સત્તાના સકુ ાન સોપયાં છે તેના પર
ગજ
૧૦૦ ટકા ખરા ઉતરિાનો પ્રયાસ ભાજપાનો દરે ક કાયયકર કરી રહ્ો છે . - શ્રી સી. આર. પાટીલ
-------------

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી. આર. પાર્ટીલે તાપી જજલ્લાના ઉચ્છલ ખાતે સ્થાનનક
સ્વરાજ્યની ચ ૂંર્ટણીના અનુસધ
ૂં ાને એક જાહેર સભા અને પેજ સનિનત કાર્ડ નવતરણ સિારોહને સૂંબોધતાૂં જણાવ્ુ ૂં હતુ ૂં કે , પેજ
સનિનતની સૂંરચનાએ ગુજરાત ભાજપા સૂંગઠનિાૂં ઇનતહાસ રચ્યો છે . દરે ક િૂંર્ળના દરે ક બુથના િતદારોને આવરીને એક એક
કનિર્ટીિાૂં સરે રાશ ૫ થી ૬ પરરવારનો સિાવેશ કરવાિાૂં આવયો છે . પેજ સનિનતની રચના િાર્ટે જરૂરી નવગતો ભાજપાના કાયડકરને
પ્રજા નવના સૂંકોચે આપી રહી છે . પ્રજાને ભાજપાના સૂંગઠનિાૂં તેિજ ભાજપાના નેત ૃત્વિાૂં ખબ જ નવશ્વાસ છે .

શ્રી પાર્ટીલે વધુિાૂં જણાવ્ુ ૂં હતુ ૂં કે , કોંગ્રેસને ઉિેદવારી કરવા િાર્ટે ઉિેદવારો િળતાૂં નથી. જ્યારે ભાજપાના બે લાખ
કરતાૂં વધુ કાયડકતાડ ઓએ ર્ટીકીર્ટ િાર્ટે દાવેદારી કરી હતી, પરૂં ત ુ સૂંખ્યાત્િક િયાડ દાના કારણે અિો બધા દાવેદારોને ન્યાય આપી
શક્યા નથી. અત્યારના સિયિાૂં ર્ટીકીર્ટ િળે એર્ટલે ભાજપાનો કાયડકર જીતી જાય તેવો િાહોલ બન્યો છે છતાૂં જેિને ર્ટીકીર્ટ ન
િળી તે બધાૂં જ કાયડકતાડ ઓએ પક્ષના નશસ્તનો દાખલો બેસાર્યો છે . આનાથી નવપરીત કોંગ્રેસ બધી જ જગ્યાએ હારી જાય એવી
પરરસ્સ્થનતિાૂં છે , ત્યારે આજે પણ કોંગ્રેસ પક્ષિાૂંથી આંતરરક નવગ્રહના કારણે કે ઉિેદવારોથી નારાજગીના કારણે નાનાિાૂં નાના
કાયડકરથી લઇને ધારાસભ્યો સુધીના કાયડકતાડ ઓ કોંગ્રેસ પક્ષને રાિ રાિ કહી રહ્ાૂં છે .
શ્રી પાર્ટીલે

વધુિાૂં જણાવ્ુ ૂં હતુ ૂં કે , વર્ાપ્રધાનશ્રી નરે ન્રભાઇ િોદીના નેત ૃત્વિાૂં કેન્ર સરકારની આશરે ૩૭૫ જેર્ટલી

જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ અિલિાૂં છે . દરે ક વગડ િાર્ટે , દરે ક ઉંિર િાર્ટે , દરે ક વયસ્તત િાર્ટે યોજનાઓ બનેલ છે . એક જ ક્તલક
પર તિાિ યોજનાઓની િારહતી િળી જાય તેવી વયવસ્થા ભાજપા સૂંગઠન દ્વારા કરવાિાૂં આવેલ છે . બધી જ યોજનાઓનો
િહત્તિ લાભ લોકોને િળે તે િાર્ટે પેજ સનિનતનો દરે ક સભ્ય કાયડરત છે .
શ્રી પાર્ટીલે વધુિાૂં જણાવ્ુ ૂં હતુ ૂં કે , કોંગ્રેસે દે શના યક્ષ પ્રશ્નોને િાત્ર િત બેંક િાર્ટે લર્ટકાવી રાખ્યાૂં હતાૂં. કોંગ્રેસના શાસનિાૂં
કાયોનુ ૂં ફોર્ટા પર્ાવવા િાર્ટે ખાત મુહડત થતુ ૂં હતુ ૂં પરૂં ત ુ તે કાયડ ક્યારે ય પણડ થતુ ૂં ન હતુ.ૂં શ્રી નરે ન્રભાઇ િોદીએ વર્ાપ્રધાન બન્યાૂં
પછી બધી જ જુ ની યોજનાઓને કાયાડ સ્ન્વત કરી પણડ કરે લ છે એર્ટલુજ
ૂં નહીં તેિના દ્વારા મકવાિાૂં આવેલ નવીન યોજનાઓને
પણ ગનત આપેલ છે . હાલના સિયિાૂં ખાતમુહડત અને લોકાપડણ ભાજપા જ કરી રહ્ુૂં છે .
શ્રી પાર્ટીલે વધુિાૂં જણાવ્ુ ૂં હતુ ૂં કે , રાિ િૂંદીરનો પ્રશ્ન હોય, કાશ્િીરનો પ્રશ્ન હોય, નિડદા યોજના હોય બધાને કોંગ્રેસના
શાસનિાૂં અર્ટકાવીને જનતાનો રોહ કયો હતો. વર્ાપ્રધાનશ્રી નરે ન્રભાઇ િોદી અને ગહૃ િૂંત્રીશ્રી અનિતભાઇ શાહની નનણડયશસ્તત
અને રદર્ડરષ્ર્ટીના કારણે તિાિ િોરચે દે શ આગળ વધી રહ્ો છે .
શ્રી પાર્ટીલે વધુિાૂં જણાવ્ુ ૂં હતુ ૂં કે , ગુજરાત ભાજપાએ ઉિેદવારોની પસૂંદગી અંગે કરે લ નનણડયોને ભાજપાના કાયડકતાડ ઓ
તેિજ આગેવાનોએ વધાવી લીધો છે . ભાજપા દ્વારા સવડ સૂંિનતથી લેવાયેલા આ નનણડયના કારણે ્ુવાધનને સેવા કરવાની તક
િળશે. આગાિી સિયિાૂં ગુજરાત ભાજપા વધુ િજબતાઇ સાથે લોકોની વચ્ચે જશે લોક કલ્યાણના અનેકનવધ કાયો થકી
જનસેવાનો સૂંકલ્પ પરરપણડ કરશે. ગુજરાતની જનતાએ છે લ્લા ૩૦ વર્ડથી ભાજપા પર નવશ્વાસ રાખીને ભાજપાને સત્તાના સુકાન
સોપયાૂં છે તેના પર ૧૦૦ ર્ટકા ખરા ઉતરવાનો પ્રયાસ ભાજપાનો દરે ક કાયડકર કરશે તેવો નવશ્વાસ શ્રી પાર્ટીલે વયતત કયો હતો
અને સ્થાનનક સ્વરાજ્યની ચ ૂંર્ટણીિાૂં ભાજપા તરફી વધુિાૂં વધુ િતદાન કરવાની અપીલ કરી હતી.

ડૉ.યજ્ઞેશ દવે
પ્રદે શ મીડડયા કન્વીનર,

