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         ડૉ. યજે્ઞશદવે 

         (પ્રદેશમીડડયાકન્વીનર) 

  ૧) વલસાડ  
ભારતીય જનતા પાર્ટી વલસાડ જજલ્લા પ્રમખુશ્રી હમેતંભાઈ કંસારા તથા જજલ્લા ભાજપ મહામતં્રી 

શશલ્પેશભાઈ દેસાઈ, મહામતં્રી શ્રી કમલેશભાઈ પરે્ટલ ની શવશેષ ઉપસ્થથશતમા ંપ્રધાનમતં્રી શ્રી નરેન્રભાઈ 
મોદી સાહબેની આગેવાનીમા ંચાલતી કેન્ર સરકારના સાત વષષ પરૂ્ષ થવાના ઉજવર્ી રૂપે સેવા હી 
સગંઠન કાયષક્રમ અંતગષત જરૂરીયાત મદં લોકોને ભોજન પરંુૂ પાડી ઉમદા અમલૂ્ય સેવા નુ ંઉદાહરર્ 
પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સભ્ય શ્રીમતી સીતાબેન નાયક, યવુા આગેવાન શ્રી ભાશષનભાઈ દેસાઈ રારા 
ભખૂ્યા ને ભોજન પીરસી ઉત્તમ સેવાકીય કાય ઁકયુું હત ુ,ં આ પ્રસગેં વલસાડ જજલ્લાના ઉપપ્રમખુ શ્રી 
જીતેશભાઈ પરે્ટલ,ઉપપ્રમખુ  શ્રીમશત જીગીત્સાબેન પરે્ટલ, મડહલા મોરચાના જીલ્લા પ્રમખુ શ્રીમશત 
પ્રશવર્ાબેન પરે્ટલ, મહામતં્રી શ્રીમશત અલ્કાબેન દેસાઈ, વલસાડ જજલ્લા ભાજપના કોષાધ્યક્ષ શ્રી 

રાજેશભાઈ ભાનશુાલી જજલ્લા ભાજપના મતં્રી શ્રી કૈલાશભાઈ પાર્ટીલ, જજલ્લા સોશશયલ મીડડયા શ્રી 
ડહતેશભાઈ સરુતી, શહરે પ્રમખુ શ્રી કંદપષભાઈ દેસાઈ, સડહત આગેવાનો કાયષકરો આ સેવાકાયષમા ંસામેલ 

થયા હતા. 
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વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઇ મોદીજીની ભાજપ સરકારના 7 સફળ વષષ પરૂ્ષ થવાના ઉજવર્ી રૂપે  "સેવા 
એજ સગંઠન" ના કાયષક્રમ અંતગષત તારીખ 3/6/21 ગરુુવાર ના ડદવસે શસ્તત કેન્ર 1 અને 2 ના નેજા 
હઠેળ ભાજપ વલસાડ જજલ્લા ઉપપ્રમખુ અને વાપી શહરે પ્રભારી શ્રી હાડદિકભાઈ શાહ, ભાજપ વાપી 

શહરે પ્રમખુ શ્રી સશતષભાઈ પરે્ટલ ની અધ્યક્ષતા મા ંઆ કાયષક્રમ નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ ંઆ 
કાયષક્રમમા ંવાપી શહરે મહામતં્રી શ્રી ડદલીપભાઈ પાર્ટીલ ,વાપી શહરે ઉપપ્રમખુશ્રી રીર્ટાબેન વોડષ નબંર 

1 અને 2ના કોપોરેર્ટરશ્રીઓ, શ્રીજયેશભાઈ કંસારા, શ્રીજીતભુાઈ પરે્ટલ, શ્રીઅમીરભાઈ કાબાર્ી, શ્રી 
મશનષાબેન દાયમા, શ્રી જશોદાબેન વાપી, શહરે યવુા મોરચા પ્રમખુ શ્રી ધમેશભાઈ, વલસાડ જજલ્લા 

આઈર્ટી સોશશયલ મીડડયા સહ ઇન્ચાર્જ શ્રી ચેતનભાઈ પરે્ટલ, શ્રી રાજેશભાઈ ગૌતમ,વોડષ નબંર 1 અને 2 
ના શસ્તત કેન્રના પ્રમખુશ્રીઓ ,યવુા મોરચાના કાયષકર, મડહલા મોરચાના કાયષકર અને આઇર્ટી સોશશયલ 
મીડડયાના કાયષકતાષ ની ઉપસ્થથશતમા ંમાથક શવતરર્ સેનીર્ટાઇઝર શવતરર્ ઓસ્તસજન લેવલ ચેક થમષલ 

રે્ટમ્પરેચર ચેક અને પ્રધાનમતં્રી જીવન વીમા યોજના ફોમષનુ ંશવતરર્ કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં 
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Page | 3 ૨) અમરેલી  
આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ના નેતતૃ્વ હઠેળ કેન્ર સરકારના સેવાના સાત વષષ પરૂ્ષ 
થતા ંસેવા હી સગંઠન અંતગષત જજલ્લા ભાજપ પ્રમખુ શ્રી કૌશશકભાઈ વેકડરયા ના અધ્યક્ષ થથાને અને 
પવૂષ સસંદીય સચચવ શ્રી હીરાભાઈ સોલકંી ની શવશેષ ઉપસ્થથશતમા ંરાજુલાના ઢોચલયાધાર શવથતારના 
દરેક પડરવારને જજલ્લા ભાજપ સોશશયલ  મીડડયા કન્વીનર શ્રી સાગર સરવૈયા તરફથી રાશન કીર્ટ 

આપવામા ંઆવી. 
આ તકે સગંઠન પ્રભારી શ્રી સરેુશભાઈ ગોધાર્ી, જીગ્નેશભાઈ પરે્ટલ, હરસરુભાઈ લાખર્ોત્રા, છગનભાઈ 

ધડુક, મહને્રભાઈ ધાખડા, સજંયભાઈ ધાખડા, રવભુાઈ ખમુાર્, ડદવયેશ વેકડરયા, ડો. બાવળીયા, ડો. 
હડીયા, ભરતભાઈ જોષી, વનરાજ વરૂ, સરેુશભાઈ પાથર, રાજુભાઈ ધાનાર્ી, હીરેનભાઈ ચાવડા, રાકેશ 
નાકરાર્ી, દીપ સોની, હીરેન યાદવ, ડદલીપભાઈ વોરા, આશીષભાઈ સોની સહીત ગ્રામજનો ઉપસ્થથત 

રહ્યા હતા. 
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Page | 5 આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદીના નેતતૃ્ત્વ હઠેળ કેન્ર સરકારના સેવાના સાત વષષ પરૂ્ષ 
થતા ંસેવા હી સગંઠન અંતગષત વાકંીયા ગામે જજલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી કૌશશકભાઈ વેકડરયા ના 

અધ્યક્ષ થથાને અને સાસંદ શ્રી નારર્ભાઈ કાછડીયા ની શવશેષ ઉપસ્થથતમા ંરકતદાન કેમ્પનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવયુ.ંઆ તકે જજલ્લા પચંાયત પ્રમખુ જલ્પેશભાઇ મોવચલયા, જજલ્લા પચંાયત શભંભુાઈ 

મહીડા, સરપચં લાભભાઇ અકબરી, તાલકુા પચંાયત સદથય આશશષ અકબરી, અશોકભાઈ કકાર્ી સડહત 
આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા.. 
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આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ના નેતતૃ્ત્વ હઠેળ કેન્ર સરકારના સેવાના સાત વષષ પરૂ્ષ 

થતા ંસેવા હી સગંઠન અંતગષત મોર્ટી કંુકાવાવ ખાતે  જજલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી કૌશશકભાઈ વેકડરયા ના 
અધ્યક્ષ થથાને અને સાસંદ શ્રી નારર્ભાઈ કાછડીયા ની શવશેષ ઉપસ્થથતમા ંરકતદાન કેમ્પ આયોજન 

અને ઓસ્તસજન કન્સેન્ર્ટરેર્ટસષનુ ંલોકાપષર્ કરવામા ંઆવયુ.ં 
આ તકે જજલ્લા પચંાયત પ્રમખુ જલ્પેશભાઇ મોવચલયા, ભાજપ અગ્રર્ી બાવાલાલ મોવચલયા, તાલકુા 
ભાજપ પ્રમખુ ગોપાલભાઈ અંર્ટાળા, નરેન્રભાઇ પરવાડડયા, મેહલુભાઈ ધોરાજીયા, કેતનભાઈ ઢાકેંચા, 
સદંીપ માગંરોળીયા, શનલેશ સાવચલયા, શવપલુભાઈ કંુનડડયા, મનોજભાઈ હાપાર્ી, શનલેશ ખોયાર્ી, 

યોગેશભાઈ દવે, અશોકભાઈ કકાર્ી સડહત આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. 
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આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ના નેતતૃ્ત્વ હઠેળ કેન્ર સરકારના સેવાના સાત વષષ પરૂ્ષ 
થતા ંસેવા હી સગંઠન અંતગષત બાબરા તાલકુાના નડાળા ગામે જજલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી કૌશશકભાઈ 
વેકડરયા ના અધ્યક્ષ થથાને અને સાસંદ શ્રી નારર્ભાઈ કાછડીયા ની શવશેષ ઉપસ્થથતમા ંરકતદાન 

કેમ્પનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ.ં 
આ તકે સગંઠન પ્રભારી શ્રી સરેુશભાઈ ગોધાર્ી, પવૂષ ધારાસભ્ય શ્રી બાવકુભાઈ ઊંધાડ, જજલ્લા ભાજપ 

મહામતં્રી શ્રી ભપેુન્રભાઈ બશસયા, જજલ્લા પચંાયત પ્રમખુ જલ્પેશભાઇ મોવચલયા, તાલકુા પચંાયત પ્રમખુ 
ભરતભાઇ બરુ્ટાર્ી, ભાજપ અગ્રર્ી ગોપાલભાઈ વથતરપરા, રામભાઈ સાનેપરા, જજલ્લા પચંાયત સદથય 

ડહિંમતભાઈ દેત્રોજા, મહશેભાઈ ભાયાર્ી સડહત આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. 
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આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ના નેતતૃ્ત્વ હઠેળ કેન્ર સરકારના સેવાના સાત વષષ પરૂ્ષ 
થતા ંસેવા હી સગંઠન અંતગષત બાબરા શહરે ખાતે જજલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી કૌશશકભાઈ વેકડરયા ના 
અધ્યક્ષ થથાને અને સાસંદ શ્રી નારર્ભાઈ કાછડીયા ની શવશેષ ઉપસ્થથતમા ંરકતદાન કેમ્પનુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆવયુ.ં 
આ તકે સગંઠન પ્રભારી શ્રી સરેુશભાઈ ગોધાર્ી, જજલ્લા ભાજપ મહામતં્રી શ્રી ભપેુન્રભાઈ બશસયા, જજલ્લા 
પચંાયત પ્રમખુ જલ્પેશભાઇ મોવચલયા, જજલ્લા પચંાયત કારોબારી સશમતી ચેરમેન નીશતનભાઈ રાઠોડ, 

શહરે પ્રમખુ મકેુશભાઇ ખોખડરયા, લચલતભાઈ આંબલીયા, ભપુતભાઈ બશસયા સડહત આગેવાનો હાજર 
રહ્યા હતા. 
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આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ના નેતતૃ્વ હઠેળ કેન્ર સરકારના સેવાના સાત વષષ પરૂ્ષ 
થવા શનશમતે્ત સેવા હી સગંઠન અંતગષત જજલ્લા ભાજપ પ્રમખુ શ્રી કૌશશકભાઈ વેકડરયા ના અધ્યક્ષ થથાને 
અમરડરેી ના ચેરમેન  શ્રી અશિનભાઈ સાવચલયા, પ્રદેશ યવુા ભાજપ ના ઉપાધ્યક્ષ મનીષભાઈ સઘંાર્ી, 

જજલ્લા ભાજપ ના મહામતં્રી ભપેુન્રભાઈ બશસયા, જજલ્લા પચંાયત ના પ્રમખુ જલ્પેશભાઈ મોવચલયા, 
તાલકુા ભાજપના પ્રમખુ ઘનશ્યામભાઈ  ત્રાપસીયા, તાલકુા ભાજપ ના મહામતં્રી કાળુભાઇ વાળા, 
તાલકુા પચંાયત ના પ્રમખુ  ડદલીપભાઈ સાવચલયા, તાલકુા ભાજપ કારોબારી ચેરમેન શનકુલભાઈ 

માડંર્કા, તાલકુાપચંાયત ના દંડક ધીરુભાઈ વાળા,  તાલકુા પચંાયત ના સભ્ય પ્રવીર્ભાઈ ચાવડા, 
અશોકભાઈ કકાર્ી,જગદીશભાઈ નાકરાર્ી, ડહરેન સોજીત્રા, સરપચં શવપલુભાઈ ગોંડલીયા, ઉપસરપચં 
સદંીપભાઈ રીબડીયા તેમજ જજલ્લા ભાજપ ના સોશશયલ મીડડયા ના સહ કન્વીનર ડહરેન યાદવ ની 

આગેવાની હઠેળ બાબાપરુ ગામે રતતદાન કેમ્પનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ.ં 

 

 
 

] 
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આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ના નેતતૃ્ત્વ હઠેળ કેન્ર સરકારના સેવાના સાત વષષ પરૂ્ષ 
થતા ંસેવા હી સગંઠન અંતગષત અમરેલીના લાલાવદર ગામે જજલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી કૌશશકભાઈ 
વેકડરયા ના અધ્યક્ષ થથાને અને સાસંદ શ્રી નારર્ભાઈ કાછડીયા ની શવશેષ ઉપસ્થથતમા ંરકતદાન 

કેમ્પનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ.ં 
આ તકે જજલ્લા પચંાયત પ્રમખુ જલ્પેશભાઈ મોવચલયા, અમર ડરેી ચેરમેન અશિનભાઈ સાવચલયા, 
તાલકુા પચંાયત પ્રમખુ ડદલીપભાઈ સાવચલયા, તાલકુા ભાજપ પ્રમખુ ઘનશ્યામભાઈ ત્રાપશસયા, 

મહામતં્રી કાળુભાઈ વાળા, પ્રદેશ યવુા મોરચા ઉપાધ્યક્ષ મનીષભાઈ સઘંાર્ી, તાલકુા પચંાયત ઉપાધ્યક્ષ 
વનરાજભાઈ કોઠીવાળ, સરપચં ચેતનભાઇ ધાનાર્ી સડહત આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. 
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Page | 11 ૩) પાર્ટર્ 

થવામી શવવેકાનદં ગજુરાત રાજ્ય યવુા બોડષ પાર્ટર્ નગર દ્વારા સરકારી આયુષવેડદક હોસ્થપર્ટલ ના 
સહયોગ થી શનિઃશલુ્ક આયવેુડદક દવાઓ નો શવતરર્ કાયષક્રમ વોડષ નબંર ૭ ના દવે ના પાડા શવથતાર મા ં
રાખવામા ંઆવયો હતો. આ પ્રસગેં થવામી શવવેકાનદં ગજુરાત રાજ્ય યવુા બોડષ પાર્ટર્ નગર ના સયંોજક 
જય રાર્ા, પાર્ટર્ નગરપાચલકા ના કોપોરેર્ટર રાજેન્ર કે. ડહરવાર્ીયા, ઉન્નશત ફાઉન્ડશેન ના પ્રમખુ અને 
થવામી શવવેકાનદં મડંળ ના સભ્ય પરેશભાઈ મકવાર્ા, ડહતેશ બોનવાડીયા, ડહિંમત સોલકંી, શવશાલ ભીલ 
તેમજ થથાશનક રહીશ ડદગ્નેશભાઈ સથુાર, પરેશભાઇ શત્રવેદી, હસમખુભાઈ સોની શવગેરે ઉપસ્થથત રહી આ 

શવથતારના લોકોને આયુષવેદીક દવાઓ ઘેર ઘેર શવતરર્ કરી હતી. 
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Page | 12 આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ના નેતતૃ્વ હઠેળ કેન્ર સરકારના સેવાના સાત વષષ પરૂ્ષ 
થતા ંસેવા હી સગંઠન અંતગષત હારીજ તાલકુા ભાજપ પરીવાર અને યવુા મોરચા દ્વારા રતતદાન કેમ્પન ુ

આયોજન કરવામા ંઆવયુ.ંજેમા ંકેચબનેર્ટ મતં્રી ડદલીપકુમાર ઠાકોર, જીલ્લા ભાજપ પ્રમખુ દશરથજી 
ઠાકોર, પ્રદેશ સભ્ય અશોકભાઇ જોષી, જીલ્લા યવુા ભાજપ પ્રમખુ શનલેશભાઈ રાજગોર, હારીજ તાલકુા 
ભાજપ પ્રમખુ રાજુભાઈ દેસાઇ, મહાનમત્રી જયેન્રશસિંહ વાઘેલા, મહને્રજી ઠાકોર, તાલકુા પચંાયત પ્રમખુ 
વનરાજશસિંહ, યવુા ભાજપ પ્રમખુ રાજુભાઈ ઠાકોર , ભરતભાઈ દેસાઈ, મકેુશજી ઠાકોર, પ્રકાશભાઈ, ઉદય 

જાલેરા તથા યવુા મોરચા તથા શહરેના તમામ કાયષકરો મોર્ટી સખં્યામા ંહાજર રહીરતતદાન કયુું. 
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આદરર્ીયપ્રઘાનમતં્રીશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી સાહબેના સસુાશન ના ૭ વષ ઁપરુા થયા તે શનશમતે્ત ભારતીય 
જનતા યવુા મોરચા પાર્ટર્ જીલ્લા રારા  સમી તાલકુા નો રતતદાન કેમ્પ યોજાયો. કેમ્પમા મખુ્ય 
ઉપસ્થથશત જીલ્લા ના અઘ્યક્ષ ડો. દશરથજી ઠાકોર સાહબે  અને  રાધનપરુ ના  પવૂષ ધારાસભ્ય   

અલ્પેશજી  ઠાકોર  હાજર  રહ્યા અને સમી તાલકુા પ્રમખુ બાબજુી ઠાકોર મહામતં્રી ગોશવિંદભાઈ દેસાઈ 
જગમાલ નાડોદા  અને  યવુા મોરચાનાપ્રમખુ  શનલેશ  રાજગોર  ઉપસ્થથત   રહ્યા  અને  યવુાનો નો 

ઉત્સાહ વધાયોઁ  હતો. 
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Page | 14 કમલીવાડા ખાતે ડરલાયન્સ ફાઉન્ડશેન થકી શસદ્ધહમે સેવા ટ્રથર્ટ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ં
કાયષકતાષઓ દ્વારા જરૂડરયાત મદં પડરવારો ને કડરયાર્ા ની કીર્ટ અને માથક નુ ંશવતરર્ કયુું. 
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૩0 મે ના રોજ આદરર્ીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રમોદીજીના શાસનધરુા સભંાળ્યાના ૦૭ વષષ પરૂ્ષતા 
શનશમતે્ત મહમેદાવાદ શવધાનસભા ખાતે ખેડા જજલ્લા ભાજપ પ્રમખુ અને મહમેદાવાદના લોકશપ્રય 

ધારાસભ્ય અજુ ષનશસિંહજી ચૌહાર્ની આગેવાનીમા ંરતતદાન શશચબર યોજાયી. 
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Page | 16 "સેવા એ જ સગંઠન" 
આજરોજ આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદીના શાસનધરુા સભંાળ્યાના 7 વષષ પરૂ્ષતા શનશમતે્ત પ્રદેશ 

મડહલા મોચાષ દ્વારા સેવાકીય કાયો દ્વારા 'સેવા સપ્તાહ' તરીકે ઉજવવાનો જે સકંલ્પ કયો છે. 
જે અંતગષત ખેડા જજલ્લા મડહલા મોચાષ દ્વારા ગજુરાત પ્રદેશમતં્રી શ્રીમતી જ્હાનવીબેન વયાસ, જજલ્લા 
પ્રમખુ શ્રી અજુ ષનશસિંહ ચૌહાર્, પ્રદેશ મડહલા મોચાષ મતં્રી શ્રીમતી નીપાબેન પરે્ટલ, જજલ્લા પચંાયતના 

પ્રમખુ નયનાબેન પરે્ટલ જજલ્લા સગંઠનના પદાશધકારીઓ, મહામતં્રી શવકાસભાઈ શાહ, શવપલુભાઈ પરે્ટલ 
ઉપપ્રમખુ ગોપાલભાઈ શાહ તથા ખેડા જજલ્લા મડહલા મોચાષ પ્રમખુ શ્રીમતી નચલનીબેન પરે્ટલ તથા 
મહામતં્રી અલશવલાબેનની પે્રરક ઉપસ્થથશતમા ંજરૂરીયાતમદં બહનેોને 'રાશન કીર્ટ શવતરર્' કરવાનો 

કાયષક્રમ જજલ્લા ભાજપ કાયાષલય કમલમ ખાતે યોજાયો હતો.. 
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Page | 17 માનનીય પ્રધાનમતં્રી શ્રી  નરેન્રભાઈ  મોદી સાહબેના કેન્ર સરકારના સાત વષષ થયેલ હોય તેના 
અનસુધંાને ખેડા જજલ્લા નડીયાદ તાલકુાના મરીડા ગામના થલમ શવથતારમા ં૫૦૦ માથકનુ ંશવતરર્ 
કરવમા ંઆવયુ ંહત ુ.ં. આ પ્રસગેં જજલ્લા મડહલા મોરચા પ્રમખુ નલીનીબેન પરે્ટલ, નડીયાદતાલકુાના 

શવજયશસિંહ છાસડર્ટયા તથા તાલકુા પચંાયત સભ્ય પ્રશતકભાઈ ચૌહાર્ અને સાથે ગામના ઉત્સાહી યવુાનો 
જોડાયા હતા. 
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આદરર્ીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીજીના નેતતૃ્વની કેન્ર સરકારને ૭ વષષ પરૂ્ષ થયાના અવસરે 
"સેવા હી સગંઠન" સપ્તાહ અંતગષત માન. મખુ્યદંડકશ્રી અને ધારાસભ્યશ્રી પકંજભાઈ દેસાઈના હથતે 
વોડષ નબંર ૮, દેસાઈ સથંકાર કેન્ર ખાતે શવથતારના ત્યકતા અને ગગંા થવરૂપ માતા-બહનેોને માથક, 

સેનેર્ટાઇઝર અને રેશનકીર્ટનુ ંશવતરર્ કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં 
આ પ્રસગેં મખુ્યદંડક શ્રી  પકંજભાઈ દેસાઈ, અગ્રર્ી અલકેશભાઈ દેસાઈ(લાલભાઈ ઓઇલવાળા), 
મનોજભાઈ(નાનભુાઈ), જજલ્લા સગંઠન ઉપપ્રમખુશ્રી રાજનભાઈ દેસાઈ, મહામતં્રીશ્રી શવકાસભાઈ, 

નડડયાદ શહરે સગંઠન પ્રમખુશ્રી ડહરેનભાઈ(ભટ્ટાભાઈ), મહામતં્રીશ્રી ડહતેશભાઈ(બાપાલાલ), તેજસભાઈ, 

નડડયાદ નગરપાચલકા પ્રમખુશ્રી રંજનબેન, ઉપપ્રમખુશ્રી ડકન્તભુાઈ, વોડષના કાઉસ્ન્સલર 
ભાવેશભાઈ(ભાઈજી), પન્નાબેન, પવૂષ મહામતં્રી અને કાઉસ્ન્સલર પડરનભાઈ,KDCA ચેરમેન પવૂષ કારોબારી 

ચેરમેન મનીષભાઈ બોબ, અગ્રર્ી કાયષકરો ચદુંભાઈ, શપિંકેશભાઈ, શવવેકભાઈ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. 
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આદરર્ીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીજીના નેતતૃ્વની કેન્ર સરકારને ૭ વષષ પરૂ્ષ થયાના અવસરે 
"સેવા હી સગંઠન" સપ્તાહ અંતગષત માન. મખુ્યદંડકશ્રી અને ધારાસભ્યશ્રી પકંજભાઈ દેસાઈના હથતે 

વોડષ નબંર ૪, મહિેરી વાડી ખાતે શવથતારના ત્યકતા અને ગગંા થવરૂપ માતા-બહનેોને માથક, સેનેર્ટાઇઝર 
અને રેશનકીર્ટનુ ંશવતરર્ કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં 

આ પ્રસગેં માન. મખુ્યદંડકશ્રી અને ધારાસભ્યશ્રી પકંજભાઈ દેસાઈ જજલ્લા સગંઠન મહામતં્રીશ્રી 
શવકાસભાઈ, નડડયાદ શહરે સગંઠન પ્રમખુશ્રી ડહરેનભાઈ(ભટ્ટાભાઈ), મહામતં્રીશ્રી તેજસભાઈ, નડડયાદ 
નગરપાચલકા પ્રમખુશ્રી રંજનબેન, ઉપપ્રમખુશ્રી ડકન્તભુાઈ, વોડષના કાઉસ્ન્સલર પ્રીશતબેન, બાલાભાઈ, 

શમતેશભાઈ, પવૂષ મહામતં્રી અને કાઉસ્ન્સલર પડરનભાઈ, અગ્રર્ી કાયષકરો ચદુંભાઈ, અશમતભાઈ, 

મકેુશભાઈ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. 
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મોદી સરકારને 7 વષષ પરૂ્ષ થતા ંસેવાની ભાવના સાથે ચાલી રહલે કોરોનાની વૈશિક મહામારીમા ં

રતતની ઉર્પ ન થાયે તે ઉદે્દશય સાથે દભાષવતી(ડભોઈ) મતશવથતારમા ંઆવેલ કાયાવરોહર્ ગામ ખાતે 
યવુામોરચા દ્વારા આયોજજત રતતદાન શશચબરમા ંહાજરી આપી. આ કાયષક્રમમા ંગજુરાત ભાજપ પ્રદેશ 

મતં્રી શ્રીમતી જાહનવીબેન વયાસ, અગ્રર્ી નેતાશ્રીઓ, હોદે્દદારશ્રીઓ, સેવાભાવી કાયષકતાષઓ અને 
કમષશનષ્ઠ યવુામોરચના કાયષકતાષઓ પર્ હાજર રહ્યા. 
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વડોદરા શહરે ભાજપા અનસુચૂચત જાશત મોરચાના મહામતં્રી શ્રી મનીષભાઈ કાપડડયા દ્વારા વોડષ ન ં૬ 
જુનીગઢી શવથતારમા ં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાયો આ  કેમ્પ મા ંશહરે અઘ્યક્ષ ડો. શવજયભાઇ શાહ 

ઉપસ્થથત રહયા હતા. 
સાથે આ કેમ્પમામંહામતં્રી શ્રી સશુનલભાઈ સોલકંી, વોડષ પ્રભારી શ્રી દીપકભાઈ પઢીયાર,યવુા મોરચા ના 
શહરે પ્રમખુ શ્રી પાથષભાઈ પરુોડહત, અનસુચૂચત જાશત મોરચાના પ્રદેશ ઉપપ્રમખુ શ્રી રાકેશભાઈ પરમાર, 

અન.ુ જાશત મોરચા ના શહરે પ્રમખુ શ્રી નરેશભાઈ સોલકંી,અનસુચૂચત જાશત મોરચા ના મહામતં્રી શ્રી 
યોગેશભાઈ પરમાર,વોડષ મહામતં્રી શ્રી પ્રવીર્ભાઈ ભરવાડ, આગેવાન શ્રી હરીશભાઈ વાઘેલા અને શ્રી 

ગોપાલભાઈ સોલકંી સહીત અન્ય કાયષકતાષઓ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. 
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વડોદરા જીલ્લાના મજુંસર સ્થથત અમેડરકન કંપની આઈડતેસ ઈન્ડીયા પ્રા.ચલ દ્વારા કોરોના મહામારીમા ં

દદીઓને ઓસ્તસજનની સશુવધા પરુતી મળી રહ ેએ હતેથુી ૧.૪૦ કરોડ ના ખચે ૧૦ ચલર્ટરના ૭૫ 
ઓસ્તસજન કોન્સન્ટે્રર્ટસષ સયાજી હોસ્થપર્ટલ ને ડોનેર્ટ કયાષ. 

 આ કાયષક્રમમા ંશહરે અઘ્યક્ષ ડો. શવજયભાઇ શાહ,થરે્ટનન્ડિંગ કશમર્ટીના ચેરમેન ડો. ડહતેન્ર પરે્ટલ,સયાજી 
હોસ્થપર્ટલ ના સશુપ્રરે્ટન્ડને્ર્ટ ડો. રંજન ઐયર. દંડક શ્રી ચચરાગભાઈ બારોર્ટ,મહામતં્રી શ્રી સનુીલભાઈ 

સોલકંી,મહામતં્રી શ્રી જશવતંશસિંહ સોલકંી, મહામતં્રી શ્રી રાકેશભાઈ સેવક, સયાજી હોસ્થપર્ટલની ર્ટીમ તથા 
અન્ય કાયષકતાષઓ ઉપસ્થથત રહ્યા. 
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શ્રીવલ્લભકુલભષુર્ વૈષ્ર્વાચાયષ પ.પ.ૂગો ૧૦૮ શ્રી વ્રજરાજકુમારજી મહોદયશ્રીની પે્રરર્ાથી ગજુરાત 
રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાયષ દેવવ્રતજી ના હથતે રૂશપયા ૮૬ લાખ ના ખચે ઓસ્તસજન 
પ્લાન્ર્ટ - વડોદરા જજલ્લા ના સાવલી ખાતે, 6 વેનન્ર્ટલેર્ટસષ, 15 બાયપેપ (Bipap) અને 544 કોરોના 

વોડરયસષ કીર્ટનુ ંવર્ુષઅલ લોકાપષર્ કરવામા ંઆવયુ.ં 
આ કાયષક્રમમા ંબીજેપી શહરે  અઘ્યક્ષ ડો. શવજય ભાઈ શાહ, મેયર શ્રી કેયરુભાઈ રોકડીયા,વડોદરા 

જજલ્લાના પ્રમખુ શ્રી અશિનભાઈ પરે્ટલ, સાવલીના ધારાસભ્ય શ્રી કેતન ઇનામદાર, શહરે મહામતં્રી શ્રી 
સશુનલભાઈ સોલકંી, મ્યશુનશસપલ કશમશ્નર શ્રી થવરૂપ પી, વ્રજધામ અને નરહડર હોસ્થપર્ટલના ટ્રથર્ટીશ્રીઓ 

સાથે ડૉ દશષન બેંકર ઉપસ્થથત રહ્યા.. 
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વડોદરા જજલ્લાના પાદરા તાલકુા ના દુધવાળા ગામ તથા પદરા નગર ખાતે યવુા મોરચા દ્વારા "સેવા 
હી સગંઠન" અંતગષત રતતદાન શશચબર નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ ંજેમા ંવડોદરા જજલ્લા પ્રભારી શ્રી 
પરાક્રમશસિંહ જાડજેાજી, જજલ્લા પ્રમખુશ્રી અશિનભાઈ પરે્ટલ, જજલ્લા સગંઠન ના મહામતં્રીશ્રી, જજલ્લા યવુા 
મોરચા મહામતં્રીશ્રીઓ મડંળના પ્રમખુ,મહામતં્રી તમામ હોદે્દદારો  તથા સગંઠન ના કાયષકરો ઉપસ્થથત 

રહ્યા. 
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વડોદરા મહાનગર ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી અકોર્ટા શવધાનસભા મડહલા મોરચા દ્વારા બ્લડ ડોનેશન 
કેમ્પનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ.ં 

આ કાયષક્રમમાભંાજપ ગજુરાત પ્રદેશ મડહલા મોરચાના પ્રમખુ શ્રીમતી ડૉ.ડદપીકાબેન સરડવા,પ્રદેશ 
મહામતં્રીશ્રી ભાગષવ ભટ્ટજી, પ્રદેશ મડહલા મોરચાના ંઉપપ્રમખુશ્રીમતી કાશમનીબેન સોની, 

સાસંદશ્રીમતીરંજન ભટ્ટજી, વડોદરા શહરે પ્રમખુ ડૉ.શવજય શાહજી, મેયર શ્રી કેયરુભાઈ રોકડીયા, 
ધારાસભ્ય શ્રીમતી સીમાબેન મોડહલેજી, ડપે્યરુ્ટી મેયર શ્રીમતી નદંાબેન જોશી તથા થથાશનક 

કાઉસ્ન્સલરશ્રીઓ અને મડહલા મોરચાના કાયષકરો  ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. 
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દેશ ના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી સરકાર ને ૭ વષષ પરૂ્ષ થતા ંસેવા ડહ સગંઠન અંતગષત ભાજપ 
બક્ષીપચં મોરચા દ્વારા મદંબદુ્ધદ્ધ ના બાળકો ને શદુ્ધ સાજત્વક નાથતો આપવા મા ંઆવયો. જેમા ંરાજકોર્ટ  

શહરે ભાજપ પ્રમખુ કમલેશ શમરાર્ી,મહામતં્રી ડકશોર રાઠોડ,કોપોરેર્ટર શનલેશ જલ,ુશહરે ભાજપા 
બક્ષીપચં મોરચાના ંપ્રમખુ લલીત વાડોલીયા,મહામતં્રી જે.પી.ધામેચા,રત્નાભાઈ રબારી તેમજ રાજેન 
ભાઈ શસિંઘવ,ખેતશીભાઈ માળી,મોડહત પરમાર,ભરત કુબાવત,ધમેન્ર ભગત,ડદનેશભાઈ કર્જારીયા 

સડહત ઉપસ્થથત રહ્યા હતા . 
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Page | 30 દેશ ના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી સરકાર ને ૭ વષષ પરૂ્ષ થતા ંસેવા ડહ સગંઠન અંતગષત રાજકોર્ટ 
મહાનગર યવુા ભાજપ વોડષ ન ં૮ મા ંરતતદાન કેમ્પ યોજાયો  જેમા ંરાજકોર્ટ  શહરે ભાજપ પ્રમખુ 
કમલેશ શમરાર્ી હાજર રહ્યા હતા. 
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દેશ ના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી સરકાર ને ૭ વષષ પરૂ્ષ થતા ંસેવા ડહ સગંઠન અંતગષત ભારતીય 
જનતા પાર્ટી વડનગર શહરે આયોજજત રતતદાન શશચબરમા ધારાસભ્ય શ્રીમતી ડૉ.આશાબેન પરે્ટલ  

ઉપસ્થથત રહ્યા તેમજ  રતતદાતાઓને પ્રોત્સાડહત કયાષ. 
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 માન.વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદીજીની કેન્ર સરકારના ૭ વષષ પરૂ્ષ થવા શનશમતે્ત ઊંઝા શહરે ખાતે 
જુદા જુદા કાયષક્રમો ધારસભ્ય શ્રીમતી ડૉ.આશાબેન પરે્ટલ દ્વારા કરવામા ંઆવયા.આ કાયષક્રમમા ં  APMC 

ચેરમેનશ્રી, નગરપાચલકા પ્રમખુશ્રી, ઊંઝા શહરે ભાજપ કાયષકારી પ્રમખુશ્રી તેમજ થથાશનક વોડષ 
કોરપોરેર્ટરશ્રીઓ તથા સગંઠનના પદાશધકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.ં 
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માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીના અંત્યોદયના લક્ષ્ય સાથે સશુાસનના 7 વષષ પરૂ્ષ તથા 
ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાયષકતાષઓ દ્વારા અનોખો સેવાયજ્ઞ શરુ કરાવામા ંઆવયો જે અંતગષત કાસંા 

પ્રાથશમક આરોગ્ય કેન્ર ખાતે રસીકરર્ કેન્રની મલુાકાત ધારાસભ્ય શ્રી ઋશષકેશભાઈ પરે્ટલે  લીધી તથા 
PHCમા ંAPMCના સહયોગથી ચાલતા પ્રાથશમક શનદાન અને દવા શવતરર્ કેન્રની પર્ મલુાકાત લીધી 
જેમા ંતાલકુા પચંાયત પ્રમખુ સશુમત્રાબેન, તાલકુા ભાજપ પ્રમખુ સતીષભાઈ પરે્ટલ, પવૂષ તાલકુા ભાજપ 

પ્રમખુ ડકરીર્ટભાઈ, જીલ્લા પચંાયત સદથય રાજુભાઈ, પવૂષ ડચેલગેર્ટ વીર્ાબેન ડદલીપભાઈ તથા 
ઉપસરપચં દીપકભાઈ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. 
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પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્ર મોદી સાહબેના વડાપ્રધાન પદે સફળતા ના 7 વષષ પરૂ્ષ કરવા શનશમતે્ત બારડોલી 
શવધાનસભા મતશવથતાર ના ચોયાષસી તાલકુા ના મોહર્ી ગામ ખાતે યોજાયેલ રતતદાન શશચબરમા ં

માનનીય રાજ્યમતં્રીશ્રી ઈિર પરમાર ઉપસ્થથશત રહ્યા હતા . 
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તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૧, રશવવારના ંરોજ દેશના ંપરમ આદરર્ીય વડાપ્રધાનશ્રી. નરેન્રભાઈ મોદીજીના ંપે્રરક 
અને સફળ નેતતૃ્વ હઠેળ મજબતુ કેન્ર સરકારના ં૭ વષષ પરૂ્ષ થાય છે ત્યારે આ શભુ અવસરે 

ચાદંલોડીયા વોડષમા ંફ્રૂર્ટ શવતરર્ , સેનેર્ટાઈજર શવતરર્ તથા માથક શવતરર્ નો  કાયષક્રમ સાબરમતી 
શવધાનસભાના ંલોકશપ્રય માન. ધારાસભ્યશ્રી. અરશવિંદભાઈ પરે્ટલની ઉપસ્થથતમા ંકરવામા ંઆવયો જેમા ં

સાબરમતી શવધાનસભા ના પ્રભારી શ્રી જીતભુાઈ ભગત તથા ચાદંલોડીયા વોડષના પ્રમખુ નદુંભાઈ પરે્ટલ 
, તથા વોડષ કાઉન્સીલરો ભરતભાઇ પરે્ટલ(AMC હલે્થ ચેરમેન) ,રાજેિરીબેન પચંાલ ,રાજેશ્રીબેન પરે્ટલ 

તથા હીરાભાઈ પરમાર તથા સગંઠન ના તમામ હોદે્દદારો હાજર રહ્યા . 
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તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૧, રશવવારના ંરોજ દેશના ંપરમ આદરર્ીય વડાપ્રધાનશ્રી. નરેન્રભાઈ મોદીજીના ંપે્રરક 
અને સફળ નેતતૃ્વ હઠેળ મજબતુ કેન્ર સરકારના ં૭ વષષ પરૂ્ષ થાય છે ત્યારે આ શભુ અવસરે અત્યારની 
કોરોનાની મહામારી સામે રક્ષર્ મળે તે હતેસુર રાર્ીપ વોડષની સેવાવથતીમા ંસેનેર્ટાઈઝર શવતરર્નો 
કાયષક્રમ સાબરમતી શવધાનસભાના ંલોકશપ્રય માન. ધારાસભ્યશ્રી. અરશવિંદભાઈ પરે્ટલની ઉપસ્થથતમા ં
કરવામા ંઆવયો જેમા ંરાર્ીપ વોડષના પ્રમખુ ડકરર્ભાઈ પરે્ટલ, તથા વોડષ કાઉન્સીલરો દશરથભાઈ 

પરે્ટલ,ગીતાબેન પરે્ટલ,ભાવીબેન પચંાલ તથા શવરલભાઈ વયાસ તથા સગંઠન ના તમામ હોદે્દદારો હાજર 
રહ્યા. 
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સશુાસન અને પારદશશિતાના પ્રતીક એવા યશથવી પ્રધાનમતં્રી શ્રી નરેન્રભાઈ મોદીજી ના શાસનકાળના 

7 વષષ પરૂ્ષ થવા શનશમતે્તશનકોલ વોડ ૅમા ંમારો વોડષ કોરોના મતુત વોડષ ના અચભયાન પ્રસગેં ભાજપ 
ધારાસભ્યશ્રી બાબભુાઇ જે પરે્ટલ ની ઉપસ્થથશતમા ંખોડીયાર મડંદર, શનકોલ ગામ ખાતે ઉકાળા નુ ંશવતરર્ 

તેમજ માથક શવતરર્ નો કાયષક્રમ યોજાયો. 
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"સેવા હી સગંઠન " આદરર્ીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી સરકાર ને  સશુાસન ના 7 વષષ પરૂ્ષ 
થયા તે શનશમતે દસક્રોઈ ભાજપ દ્વારા આયોજજત બલ્ડ ડોનેશન કેમ્પ માદસક્રોઈના યવુાનો એધારાસભ્ય 
શ્રી બાબભુાઈ જે પરે્ટલ ની ઉપસ્થથતમા આવા કોરોના ના કપરા સમય મા જોમ અને ઉત્સાહ બતાવી 72 

બોર્ટલ રતતદાન એકશત્રત કયુું. 
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માનનીય શ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહબે અને અનસુચુચત જાશતમોરચાના ંપ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી ડો પ્રદ્યમુનભાઈ 
વાજા સાહબેની સચુના અનસુાર ધોળકા તાલકુાના કોઠ,વાલથેરા અને સાડહજ ગામ મા ંઅનસુચૂચત જાશત 
સમાજના જે યવુાનો થપધાષત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરે છે એવા યવુાનો ને પરીક્ષાની તૈયારી કરવા 
મારે્ટ પ્રદેશ અનસુચૂચત જાશત મોરચા ના સહ કાયાષલય મતં્રી દ્વારા શવષયલક્ષી પથુતકો ભેર્ટ આપ્યા અને 
મહાપરુુષોનુ ંથમશૃતચચહ્ન પર્ ભેર્ટ આપવામા ંઆવયુ.ંઆ પ્રસગેં એડવોકેર્ટ શ્રી મનીષભાઈ સોલકંી અને શ્રી 

કલ્પેશભાઈ સોલકંી ઉપસ્થથત રહ્યા. 

 

 

 

 



 

ભારતીયજનતાપાર્ટીગજુરાતપ્રદેશ "સેવાયજ્ઞ"        Date:-04-06-2021 

 

Page | 45  

કર્ણાવતી મહણનગરમણ અનસુચુિત જાતત મોરિણ દ્વણરણ "બ્લડ ડોનેશન" નો સેવણકીય કણયાક્રમનુું આયોજન કરવણમણું 
આવ્ુું, જેમણું અન.ુજાતત મોરિણનણ પ્રમખુશ્રી પ્રધ્્મુન વણજા, કર્ણાવતી મહણનગરનણ મેયરશ્રી કકરીટભણઈ, ડપે્્ટુી મેયરશ્રી 
ગીતણબેન, સ્ટેન્ડિંગ િેરમેનશ્રી કહતેશભણઈ બણરોટ, એ.એમ.ટી.એસ િેરમેનશ્રી વલ્લભભણઈ,  શહરે પ્રમખુશ્રી અતમતભણઇ, 

પ્રદેશ કોશણધ્યક્ષશ્રી ધમે્રભણઈ, એચલસચિજ ધણરણસભ્યશ્રી રણકેશભણઈ અન ે અસણરવણ ધણરણસભ્યશ્રી પ્રદીપભણઈ, 

મોરિણનણ પ્રદેશ મહણમુંત્રીશ્રી તવક્રમભણઈ, પ્રદેશ ઉપણધ્યક્ષશ્રી અતનતણબેન, પ્રદેશ મુંત્રીશ્રી નરે્રભણઇ, કોષણધ્યક્ષશ્રી 
ઉમણુંગભણઈ, શહરે મહણમુંત્રી અને મોરિણનણ પ્રભણરીશ્રી કૌતશકભણઈ, મોરિણનણ શહરે પ્રમખુશ્રી કદનેશભણઇ વી.એસ.બોડા 
સભ્યોશ્રી કદલીપભણઈ અન ેશ્રી હીમણુંશભુણઈ, અન ેકર્ણાવતી મહણનગરનણ અન ેસવે વોડાનણ મોરિણનણ હોદેદણરો અન ે
કણયાકતણાઓ એ હણજરી આપી અને 83 બોટલ જેટલુું રક્તદણન થ્ુું. આ તશચબરમણું વી.એસ હોસ્સ્પટલનણ ડૉ.તનતતબને 
ભણવસણર અન ેતેમની ટીમે સેવણ આપી. 
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૧૨) ભાવનગર  

માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીના નેતતૃ્વમા ંકેન્ર સરકારના સશુાસનને ૭ વષષ પરૂા થયેલ, તે 
શનશમતે તારીખ ૨-૬-૨૦૨૧ અને બધુવારના રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભાવનગર શહરેના ત્રરે્ય 

ઝોનમા ંશવશવધ સેલ મોરચા દ્વારા સયંતુત રીતે રતતદાન સેવાકાયષનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ. 
ભાવનગર શહરેના શવશવધ મોરચાઓ જેમકે, ભાવનગર શહરે મડહલા મોરચો, યવુા મોરચો, ડકસાન 

મોરચો, બક્ષીપચં મોરચો, અનસુચુચત જનજાશત મોરચો, અનસુચુચત જાતી મોરચો તેમજ લઘમુતી મોરચા 
દ્વારા કરવામા ંઆવેલ આ રતતદાન સેવાકાયષ સપેુરે સપંન્ન થાય તે મારે્ટ ભાવનગર શહરે ભાજપના 
અધ્યક્ષ શ્રી રાજીવભાઈ પડંયા અને શહરે સગંઠને શહરેના ઇન્ચાર્જ તરીકે શ્રી રઘભુા ગોડહલ અને શ્રી 
પાથષભાઈ ગોંડચલયાને જવાબદારી સોંપેલ. ભાવનગરના ત્રરે્ય ઝોન પૈકી રૂવાપરી ઝોનના ઇન્ચાર્જ 
તરીકે શ્રી હમેરાજશસિંહ સોલકંી અને હરેશભાઈ ચૌહાર્, તેમજ ગૌરીશકંર ઝોનના ઇન્ચાર્જ તરીકે શ્રી 

હરેશભાઈ મકવાર્ા અને પ્રવીર્ભાઈ આહીર, તેમજ તખ્તેિર ઝોનના ઇન્ચાર્જ તરીકે શ્રી ધમેન્રભાઈ 
મહતેા અને શ્રી મડહપતભાઈ શત્રવેદી તેમજ ડકસાન મોરચાના ઇન્ચાર્જ તરીકે મોરચાના પ્રમખુ શ્રી 

નરેન્રશસિંહ ગોડહલ અને શ્રી શનરવભાઈ કીકાર્ીએ જવાબદારી શનભાવેલ. તદ ઉપરાતં ભાવનગર શહરે 
ભાજપા મડહલા મોરચાના પ્રમખુ શ્રી કોમલબેન માગંડુકયાની આગેવાનીમા ંમડહલા મોરચાએ પર્ ઉત્કૃષ્ર્ટ 

કામગીરી કરતા ં૪૦ બોર્ટલ રતતદાન સેવાકાયષ કરેલ .  
ભાવનગર પવૂષના ધારાસભ્ય અને પવૂષ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતભુાઈ વાઘાર્ી, ભાવનગર શહરેના 
અધ્યક્ષશ્રી રાજીવભાઈ પડંયા, મહામતં્રી શ્રી યોગેશભાઈ બદાર્ી, શ્રી અરુર્ભાઈ પરે્ટલ, શ્રી ડી. બી. 

ર્ડુાસમા, મેયર શ્રી ડકશતિબેન દાર્ીધરીયા અને થરે્ટનન્ડિંગ કશમર્ટીના ચેરમેન ધીરુભાઈ ધામેચલયા, વડીલ 
શ્રી ચગરીશભાઈ શાહ સડહત શહરે સગંઠનના સહ ુપદાશધકારીઓ, મહાનગરપાચલકાના પદાધીકારીઓ, 

નગરસેવકો, સેલ મોરચાના આગેવાનો, શશક્ષર્ સશમશતના સદથયો, વોડષ પ્રમખુ-મહામતં્રીશ્રીઓ સડહત 
શહરે સગંઠનના તમામ કાયષકતાષઓ અને વડરષ્ઠ આગેવાનો ઉપસ્થથત રહલે.  શવશેષમા ંસૌરાષ્ટ્રના 

સહકન્વીનર શ્રી સરેુશભાઈ માગંડુકયા પર્ ઉપસ્થથત રહલે..   આ રતતદાન સેવા કાયષમા ં૨૫૦ બોર્ટલ 
જેર્ટલુ ંરતતદાન થયેલ. 
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નવસારી જજલ્લા ભારતીય જનતાપાર્ટી ડકસાન મોરચા દ્વારા સેવા સગંઠન અંતગષત ગર્દેવી અનાશવલ 
વાડી ખાતે રતતદાન શશચબરનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ ં.જેમા ંગજુરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા 
પાર્ટી ડકસાન મોરચાના પ્રમખુ ડહતેશભાઈ પરે્ટલ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા . એમની સાથે ગજુરાત પ્રદેશ 

ભારતીય જનતા પાર્ટી ડકસાન મોરચાના મતં્રી આશશષ દેસાઈ, નવસારી જજલ્લા ભારતીય જનતાપાર્ટી 
ડકસાન મોરચાના પ્રમખુ દીપકભાઈ દેસાઈ, ગર્દેવી તાલકુા ડકસાન મોરચાના પ્રમખુ અલ્પેશભાઇ 

નાયક, ગજુરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી બક્ષીપચં મોરચાના મહામતં્રી સનમભાઈ પરે્ટલ ઉપસ્થથત 
રહ્યા હતા. 
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ગજુરાતનુ ંગૌરવ અને દેશના પ્રધાનમતં્રી શ્રી નરેન્રભાઈ મોદીજીના ૩૦ મે ૨૦૨૧ના રોજ કેન્ર 

સરકારના સફળતાના સાત વષષ પરૂ્ષ થયા છે જેના અનસુધંાને "સેવા હી સગંઠન" કાયષક્રમ અંતગષત 
સોનગઢ નગર અને યવુા મોરચા ભાજપ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પન ુઅગે્રસર ભવન, સોનગઢ ખાતે 
આયોજન કરવામા ંઆવય ુહત.ુ જેમા ંતાપી જજલ્લા ભાજપના મહામતં્રી શ્રી શવક્રમભાઈ તરસાડીયા, 
મયકંભાઇ જોષી,  તાપી જજલ્લા ભાજપ યવુા મોરચાના નવ-શનયતુત પ્રમખુ શવરલ કોંકર્ી, મહામતં્રી 

રોનક અગ્રવાલ, સોનગઢ નગર પાચલકાના પ્રમખુ ર્ટપભુાઈ ભરવાડ, નગર સગંઠનના પ્રમખુ અશોકભાઇ 
પાઠક તેમજ નગર સગંઠનના હોદેદારો તથા સહકારી આગેવાનો ખબૂ મોર્ટી સખં્યામા ંહાજર રહ્યા હતા. 
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સેવા હી સગંઠન.ગજુરાત ન ુગૌરવ અને દેશના પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીજી ના 30 મે 2021 ના ં
રોજ કેન્ર સરકાર ના ંસફળતા ના ંસાત વષષ પરૂ્ષ થયા જેના અનસુધંાને સેવા હી સગંઠન કાયૅક્રમ 
અંતગષત સોનગઢ તાલકુાના ંયવુા મોરચાદ્વારા આજ રોજ સોનગઢના ંશસશનયર શસર્ટીઝન હોલમા ં

રકતદાન શશચબરનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં 
કાયષક્રમની શરૂઆત તાપી જજલ્લાના યશથવી પ્રમખુ ડો.શ્રી જયરામભાઈ ગામીત ના ંશભુ હથતે દીપ 
પ્રાગર્ટય કરીને કરવામા ંઆવી હતી. તાપી જજલ્લા મહામતં્રી શ્રી મયકંભાઇ જોષી તેમજ વયારાના 

ભાજપના આગેવાનોમા ંશ્રી ચેતનભાઈ ભટ્ટ, શ્રી સજંયભાઈ સોની, શ્રી ચદુંભાઈ, ની શવશેષ ઉપસ્થથશત રહી 
હતી. સાથે સાથે તાપી જજલ્લાના ંસોનગઢ તાલકુાના તથા, નગર સગંઠન ના ંહોદે્દદારો હાજર રહ્યા હતા.ં 

રતતદાન શશચબરમા ંકુલ ૩૧ યશુનર્ટ રતત ભેગુ ંકરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં 
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ભારત દેશ ના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ના નેતતૃ્વ ની સરકારના 7 વષષ સફળતાપવૂષક પરૂ્ષ થવા 
શનશમતે્ત લખતર ખાતેની પ્રમખુ હોસ્થપર્ટલમા ંયવુા મોરચાના સમથત કાયષકતાષઓ દ્વારા રતતદાનના 
મહત્વને ઉજાગર કરવાના સગુમ હતેસુર યોજાયેલ રતતદાન કેમ્પની ભાજપા ગજુરાત પ્રદેશ પ્રમખુશ્રી  
ડૉ.પ્રશાતં કોરારે્ટ મલુાકાત લીધીત્યારે સમથત યવુા મોરચાની ર્ટીમ દ્વારા થવાગત કરવામા ંઆવયુ.ં 

આ પ્રસગેં પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રીમતી વષાષબેન દોશી, જીલ્લા ભાજપ પ્રમખુ શ્રી જગદીશભાઈ મકવાર્ા, 
જીલ્લા ભાજપ મહામતં્રી શ્રી ડહતેન્રશસિંહ ચૌહાર્ અને શ્રી જયેશભાઈ પરે્ટલ, પ્રદેશ યવુા મોરચા મતં્રી શ્રી 
સત્યદીપશસિંહ પરમાર તથા જીલ્લા યવુા મોરચાના ંપ્રમખુ હાડદિકભાઈ ર્ટમાચલયા ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. 
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 માનનીય પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્ર મોદીજીના સશુાસનના ૭ વષષ પરુા થવા બદલ ઇડર શસશવલ 
ખાતે ફળોનુ ંશવતરર્ ભાજપધારાસભ્યશ્રી ડહતભુાઈ કનોડીયા દ્વારા કરવામા ંઆવયુ ંતથા કોરોના વોડષ 
ની મલુાકાત લઈ દદીઓના ખબર અંતર પછૂયા.જેમા ંશસશવલ સપુડરરે્ટન્ડેન્ર્ટ ડો. ગઢવી,નગરપાચલકા 
પ્રમખુ શ્રી જયશસિંહ ભાઈ તવંર,શહરે પ્રમખુ શ્રી શશકંભાઈ,કાયષક્રમ પ્રભારી પ્રજ્ઞાબેન,વષાષબેન તથા 
આગેવાનકાયષકરો ઉપસ્થથત રહ્યા. 
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માનનીય પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્ર મોદીજીના સશુાસનના ૭ વષષ પરુા થવા બદલ ઇડર તાલકુા ના 
વીરપરુ તથા સરુાસર્ા ગામે આગેવાન કાયષકરો સાથે નાગડરકો ને સેનેર્ટાઝર તથા માથક નુ ંશવતરર્ 

ભાજપ ધારાસભ્યશ્રી ડહતભુાઈ કનોડીયા દ્વારા કરવામા ંઆવયુ.ં 
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Page | 55 માનનીય પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્ર મોદીજીના સશુાસનના ૭ વષષ પરુા થવા બદલ ઇડર તાલકુા ના 
બડોલી ગામે ઇડર યવુા મોરચા દ્વારા રતતદાન કેમ્પ યોજાયો તથા સેનેર્ટાઇઝર નુ ંશવતરર્ કયુું.જેમા ં
ભાજપ ધારાસભ્યશ્રી  ડહતભુાઈ કનોડીયા, જજલ્લા પચંાયત સદથય શ્રીમતી અનસયુાબેન ગામેતી 

,તાલકુા પચંાયત સદથય શ્રીમતી ડકરર્બેન,જજલ્લા યવુા મોરચા મહામતં્રીશ્રી મેહુલભાઈ,યવુા મોરચા 
પ્રમખુશ્રી તરુર્ભાઈ તથા કાયષકતાષઓ હાજર રહ્યા હતા. 
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"સેવા હી સગંઠન"સશુાસન અને પારદશશિતાના પ્રતીક એવા યશથવી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદી સાહબે 
ને વડાપ્રધાન પદ પર સેવા અને સકંલ્પના સફળ 7 વષષ પરૂ્ષ થવા બદલ ભજુ શહરે મધ્યે શવશવધ 
સેવાશવથતારોમા ંજઈને અનેક પડરવારોને ભોજન પ્રસાદ નુ ંશવતરર્ ધારાસભ્ય શ્રીમતી ડૉ.નીમાબેન 

આચાયષ દ્વારા કરવામા ંઆવયુ.ંજેમા ંકચ્છ જીલ્લા ભાજપ ના અધ્યક્ષ કેશભુાઈ પરે્ટલ, નગરપશત 
ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર,જીલ્લા યવુા મોરચા ના અધ્યક્ષ રાહલુભાઈ ગોર,નગરપાચલકા ના ઉપપ્રમખુ 
રેશમાબેન ઝવેરી,ભજુ શહરે ના પ્રમખુ શશતલભાઈ શાહ,નગરસેવક સાજત્વકભાઈ ગઢવી,કશ્યપભાઈ 

ગોર,ધમેશભાઈ ગોર તેમજ કાયષકતાષ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. 

 

 



 

ભારતીયજનતાપાર્ટીગજુરાતપ્રદેશ "સેવાયજ્ઞ"        Date:-04-06-2021 

 

Page | 57 ૧૮) જુનાગઢ 

માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી સાહબેના નૈતતૃ્વ હઠેળ કેન્રમા ંભાજપની સરકાર ને ૭ વષષ 
પરૂ્ષ થતા હોય જે અનસુધંાને ભારતીય જનતા પાર્ટી જુનાગઢ મહાનગર ના ંપ્રમખુશ્રી પશુનતભાઈ શમાષ 
ના ંમાગષદશષન હઠેળ સેવા સપ્તાહ દરશમયાન અનેકશવધ સેવાકીય પ્રવશૃતઓ ચાલી રહી છે તેના ંભાગરૂપે 

પાચંમા ડદવસે વોડષ ન.ં ૧૨ દ્વારા સવારે ૯:૩૦ કલાકે ગોલ્ડન પાકષ  ર્ટીંબાવાડી ખાતે યવુા મોરચાના 
અધ્યક્ષ શ્રી મનન અભાર્ી ના ંનૈતતૃ્વ મા ંબ્લડ ડોનેશન કેમ્પ નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ ંજેમા ં

બહોળી સખં્યામા ંલોકો એ રતતદાન કયુું હત ુ.ં.. 

આ સેવાકાયષ સમયે જુનાગઢ મહાનગર ના ંપ્રમખુશ્રી પશુનતભાઈ શમાષ, મેયરશ્રી ધીરુભાઈ ગોડહલ, 

સગંઠન મહામતં્રી શ્રી ભરતભાઈ શીંગાળા, શૈલેષભાઈ દવે, કોપોરેર્ટર ઇલાબેન બાલસ, યોગીભાઇ 
પઢીયાર, ભરતભાઈ બાલસ, મહને્રભાઈ મશરૂ, શમડડયા સેલ ના ંકસ્ન્વનર શ્રી શરેુશભાઇ પાનસરુીયા, 

સહકસ્ન્વનર સજંય પડંયા, મડહલા મોરચાના પ્રમખુ શ્રી જ્યોશતબેન વાડોલીયા, મહામતં્રી શ્રી ભાવનાબેન 
વયાસ, શીતલબેન તન્ના, તથા યવુા મોરચાના પ્રમખુ શ્રી મનન અભાર્ી,  મહામતં્રી અભય રીબડીયા, 

વીનસ હદવાર્ી, રેનીશ ભટ્ટી, શપ્રતેશ અપારનાથી, પરાગ રાઠોડ, અશોક પડંયા, પ્રજે્ઞશ રાવલ, જય પડંયા, 
હીમાશ ુગોરાર્ીયા, વનરાજ સતેુ્રજા, વનરાજ સોલકંી, પલ્સ સોલકંી, રૂષીકેશ મથષક, લીલાભાઇ પરમાર, 

જ્યોત્સનાબેન ર્ટાકં, હષાષબેન ડાગંર, સશુનતાબેન સેવક,  સજંય ગૌથવામી, પ્રદીપ વાઘેલા, ફારૂક ભીથતી, જય 
પઢીયાર, બીન્દુબેન ધડુક, સરસથવતીબેન વેકરીયા, પરાગ સેવક, હાડદિક વડારીયા, ચીરાગ ઠેસીયા તથા 

યવુા મોરચાના કાયષકરો ઉપસ્થથત રહ્યા હતાબ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ને સફળ બનાવવા વોડષ પ્રમખુશ્રી 
ભરતભાઈ કારીયા તથા વોડષ મહામતં્રીશ્રી અરજર્ભાઇ તથા રાહલુ સરવૈયાએ જહમેત ઉઠાવી 

હતી.મેડીકલ થર્ટાફ સાથે ડો. આકાશ કોરાર્ટ સતત હાજર રહ્યા હતા. 
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માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી સાહબેના નૈતતૃ્વ હઠેળ કેન્રમા ંભાજપની સરકાર ને ૭ વષષ 
પરૂ્ષ થતા હોય જે અનસુધંાને ભારતીય જનતા પાર્ટી જુનાગઢ મહાનગર ના ંપ્રમખુશ્રી પશુનતભાઈ શમાષ 
ના ંમાગષદશષન હઠેળ સેવા સપ્તાહ ઉજવવાના ચોથા ડદવસે વોડષ ન.ં ૯ દ્વારા સવારે ૯:૩૦ કલાકે શ્યામ 
વાડી ખાતે યવુા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી મનન અભાર્ી ના ંનૈતતૃ્વ મા ંબ્લડ ડોનેશન કેમ્પ નુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ ંજેમા ંબહોળી સખં્યામા ંલોકો એ રતતદાન કયુું હત ુ.ં.. 

આ સેવાકાયષ સમયે જુનાગઢ મહાનગર ના ંપ્રમખુશ્રી પશુનતભાઈ શમાષ, મેયરશ્રી ધીરુભાઈ ગોડહલ, 

સગંઠન મહામતં્રી શ્રી ભરતભાઈ શીંગાળા, સજંયભાઈ મર્વર, શૈલેષભાઈ દવે, બક્ષીપચં મોરચાના પ્રદેશ 
ઉપાધ્યક્ષ જે. કે. ચાવડા સાહબે, સજંયભાઈ કોરડીયા, શમડડયા સેલ ના ંકસ્ન્વનર શ્રી શરેુશભાઇ 

પાનસરુીયા, સહકસ્ન્વનર સજંય પડંયા, જીત ુઠકરાર, મડહલા મોરચાના શ્રીમતી જ્યોશતબેન વાછાર્ી, 
શ્રીમતી ચરંીકાબેન રાખશીયા, કોપોરેર્ટર શ્રી એભાભાઇ કર્ટારા, મોહનભાઈ, ગીતાબેન પરમાર, ચેતનાબેન 
ર્ડુાસા, તથા યવુા મોરચાના તેજસ જોષી, શપ્રતેશ અપારનાથી, પરાગ રાઠોડ, અશોક પડંયા, કાયષકરો વોડષ 
પ્રમખુશ્રી કમલ ર્ડુાસમા તથા વોડષ મહામતં્રીશ્રી વરૂર્ ચાવડા ઉપસ્થથત રહ્યા હતા.મેડીકલ થર્ટાફ સાથે 

ડો. આકાશ કોરાર્ટ સતત હાજર રહ્યા હતા. 
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Page | 61 ગજુરાત પ્રદેશ ભાજપા પ્રમખુશ્રી સી.આર. પાર્ટીલ સાહબેના માગષદશષન હઠેળજૂનાગઢ જજલ્લા ના 
માળીયા-હાર્ટીના ખાતે બક્ષીપચં મોરચાદ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ.ંજેમા ંપ્રદેશ 

ભાજપા બક્ષીપચં મોરચાના પ્રમખુ ઉદયભાઈ કાનગડ, પ્રદેશ ભાજપા બક્ષીપચં મોરચાના મતં્રી 
ડદલીપભાઈ બારડ, જૂનાગઢ જજલ્લાના બક્ષીપચં મોરચાના પ્રમખુ શવક્રમશસિંહ શસસોડદયા,બક્ષીપચં મોરચા 
ના મહામતં્રી કાળુભાઇ ચાવડા તા.પ.ંના પ્રમખુ ડદલીપભાઈ સીસોદીયા, ભાજપા અગ્રર્ી લક્ષમર્ભાઈ 

યાદવ, ઠાકરસી ભાઈ પરે્ટલ, માળીયા તાલકુાના પ્રભારી વદંનાબેન મકવાર્ા, માળીયા તાલકુાના ભાજપા 
અગ્રર્ીઓ તેમજ બક્ષીપચં મોરચાના હોદે્દદારો હાજર રહ્યા હતા. 
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Page | 62 ૧૯) ગીર સોમનાથ 

ગજુરાત પ્રદેશ પ્રમખુશ્રી સી.આર. પાર્ટીલ સાહબેના માગષદશષક હઠેળ ગીર -  સોમનાથ જીલ્લામા ંવકૃ્ષા 
રોપાર્નો કાયષક્રમ યોજવામા ંઆવયો.જેમા ંરાજકોર્ટના પ્રભારી, પ્રદેશ ભાજપના મતં્રીશ્રી જવેડરભાઈ 
ઠકરાર, પ્રદેશ ભાજપના બક્ષીપચં મોરચાના પ્રમખુ ઉદયભાઈ કાનગડ, ગીર-સોમનાથ જીલ્લા ભાજપના 
પ્રમખુ માનશસિંહભાઈ પરમાર, પ્રદેશ ભાજપ બક્ષીપચં મોરચાના મતં્રી ડદલીપભાઈ બારડ,ગીર સોમનાથ 
જીલ્લા ભાજપ બક્ષીપચં મોરચાના પ્રમખુ  પ્રો.જે.એમ.વાળા વેરાવળ સોમનાથ નગરપાચલકાના પ્રમખુ 
પીયષુભાઈ ફોફન્ડી, તા. ભાજપના પ્રમખુ હરદાશભાઈ સોલકંી, જીલ્લા પચંાયતના સદથય શવક્રમભાઈ 
પર્ટાર્ટ, ન.પાચલકાના બાધંકામના ચેરમેન બાદલભાઈ હુંબલ, તેમજ ગીર સોમનાથ જીલ્લા ભાજપના 
બક્ષીપચં મોરચા દ્વારા આ કાયષક્રમ યોજવામા ંઆવયો તમામ આગેવાનો અને કાયષકરતા ઉપથથીત રહ્યા 
હતા. 

 

 


