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ુ , ઉપપ્રમખ
ુ , કારોબારી ચેરમેન, પક્ષના
પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલે નગરપાલલકાના નવનનયક્ુ ત પ્રમખ
નેતા તેમજ દં ડકશ્રી ને અલિનંદન પાઠવી પ્રજાની સેવામાં લાગી જવા હાકલ કરી હતી
-------ગૌરવશાળી જનતાએ મત સ્વરૂપે જે પ્રેમ અને આશીવાા દનો વરસાદ વરસાવ્યો છે તેને આપણે સૌએ સાથે
મળીને જનતાની સેવા કરીને તે આશીવાા દને ફળીભ ૂત કરવાનો છે - શ્રી સી.આર.પાટીલ
-------વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઈ મોદી ગ્રામોદય થકી રાષ્ટ્રોદયનાં આગ્રહી રહ્યા છે - શ્રી સી.આર.પાટીલ
કેન્દ્ર તેમજ રાજ્યસરકારની દરે ક યોજનાઓના મહત્તમ લાિ આપણે પ્રજાને અપાવીએ- શ્રી સી.આર.પાટીલ
-------વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઈ મોદી હર હમેશ સમરસ ગ્રામ પંચાયત થકી ગ્રામનવકાસમાં માનતા રહ્યા છે - શ્રી
સી.આર.પાટીલ
-------ગામડું એ દે શનો આત્મા છે અને ગામડાને સનુ વધા સિર બનાવી આપણે દે શને એક નવી ઊંચાઈ એ
ચોક્કસથી લઈ જઈ શકીશંુ તેવો આત્મનવશ્વાસ વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રિાઈ મોદીની કાયાપદ્ધનતમાં ઝળકે છે શ્રી સી.આર.પાટીલ
-------પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ ભાજપ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે કે પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલે
નગરપાલલકાઓમાાં થયેલ િરણી બદલ સૌ નિવનયુક્ત પદાવિકારીશ્રીઓને ખુબ ખુબ અલભનદન પાઠવ્યા હતા અને
જણાવ્યુ ાં હતુ ાં કે પ્રદે શની ગૌરિશાળી જનતાએ મત સ્િરૂપે જે પ્રેમ અને આશીિાાદનો િરસાદ િરસાવ્યો છે તેને
આપણે સૌએ સાથે મળીને જનતાની સેિા કરીને તે આશીિાાદને ફળીભ ૂત કરિાનો છે અને પ્રજાના દરે ક સારા-નરસા
પ્રસાંગે લોકો સાથે ઉભા રહીને લોકસેિાના યજ્ઞમાાં જોિાઈ જિાનુ ાં છે . કેન્દ્ર તેમજ રાજ્યસરકારની દરે ક યોજનાઓના
મહત્તમ લાભ આપણે પ્રજાને અપાિીએ તેિી હાકલ પ્રદે શ પ્રમુખશ્રી સી.આર.પાટીલે કરી હતી.
શ્રી પાટીલે િધુમાાં જણાવ્યુ ાં કે િિાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી ગ્રામોદય થકી રાષ્ટ્રોદયનાાં આગ્રહી રહ્યા છે .
િિાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી હર હમેશ સમરસ ગ્રામ પાંચાયત થકી ગ્રામવિકાસમાાં માનતા રહ્યા છે . િિાપ્રિાનશ્રી
નરે ન્દ્રભાઈ મોદીએ આદશા સાાંસદ ગ્રામ યોજના થકી દે શના ગામોને શહેરી કક્ષાની સુવિિાઓ થી સજ્જ કરિાના
અનેકાનેક પ્રયત્નો કયાા છે . ગ્રામ પાંચાયતોને ફાઈબર ઓપટીક થી જોિીને ઇ-ગિનેન્દ્સ થકી સરકારની કામગીરીને
સરળ અને પારદશાક બનાિિાની ડદશામાાં િિાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સતત કાયાશીલ છે . ગામડુાં એ દે શનો

આત્મા છે અને ગામિાને સુવિિા સભર બનાિી આપણે દે શને એક નિી ઊંચાઈ એ ચોક્કસથી લઈ જઈ શકીશુ ાં તેિો
આત્મવિશ્વાસ િિાપ્રિાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીની કાયાપદ્ધવતમાાં ઝળકે છે .
શ્રી પાટીલે નગરપાલલકાના નિવનયુક્ત પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, કારોબારી ચેરમેન, પક્ષના નેતા તેમજ દાં િકશ્રીને
અલભનાંદન પાઠિી પ્રજાની સેિામાાં લાગી જિા હાકલ કરી હતી.

લબિાણ:- આ સાથે આજરોજ જાહેર થયેલ નગરપાલલકાના નિવનયુક્ત પદાવિકારીશ્રીઓની યાદી આ સાથે
સામેલ છે .

પ્રદે શ મીડડયા કન્દ્વીનરશ્રી
ડૉ યજ્ઞેશ દવે

