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ભારતીય જનતા પાટી દ્વારા દાહોદ ખાતે ન ૂતન વર્ષનો ભવ્ય સ્નેહ મિલન કાયષક્રિ યોજાયો.
----

દાહોદના કાયષકરોની તાકાતથી જજલ્લા પંચાયતની ચટ
ં ૂ ણીિાં કોંગ્રેસની એક સીટ પણ
નથી કોંગ્રેસ મકુ ત દાહોદ કર્ું ુ – શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ુ ી સંગઠનન ંુ
દાહોદ મવસ્તારિાં આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ િોદી સાહેબે વર્ો સધ
કાિ કર્ું ુ –શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ભારતીય જનતા પાટી ચટ
ં ૂ ણીિાં જીત િેળવી સત્તાના િાધ્યિથી જનતાજનાદષ નની સેવા
કરવા િાંગે છે - શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ુ રાત પ્રદે શ િીડડયા મવભાગ અખબારી યાદીિાં જણાવે છે કે ,દાહોદ ખાતે
ભારતીય જનતા પાટી ગજ
ભારતીય જનતા પાટી દ્વારા ન ૂતન વર્ષનો ભવ્ય સ્નેહ મિલન કાયષક્રિ યોજવાિાં આવ્યો હતો. આ કાયષક્રિિાં
ુ શ્રીન ંુ અભભવાદન િોટી
પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા .કાયષક્રિિાં પ્રદે શ પ્રમખ
સંખ્યાિાં હાજર આગેવાનો દ્વારા કરવાિાં આવ્ર્.ંુ
ુ શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે નવા વર્ષની શભ
ુ ેચ્છા સૌ આગે વાનો અને
આ કાયષક્રિિાં પ્રદે શ પ્રમખ
કાયષકરોને આપી સંબોધન કરતા જણાવ્ર્ ંુ કે,નગરના સ્િાટષ મસટી િાટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી િોદી સાહેબે એક
હજાર કરોડ રૂમપયા આપ્યા તેના િાટે શ્રી પાટીલ સાહેબે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ િોદી સાહેબનો
આભાર વ્યકત કયો. દાહોદની બેઠક જીતવી એ ભારતીય જનતા પાટી િાટે એક સપન ંુ હત.ંુ કોઇ કલ્પના પણ
નહત ુ કરી શકત ંુ કે ભારતીય જનાત પાટીએ દાહોદની બેઠક જીતી શકે. પરં ત ુ દાહોદના કાયષકરોની તાકાતથી જીત
ુ ત
િેળવી અને જજલ્લા પંચાયતિાં કોંગ્રેસની એક સીટ પણ નથી રાખી અને ભાજપના કાયષકરોએ કોંગ્રેસ મક
દાહોદ કર્ું ુ . દાહોદના કાયષકરોએ જે રીતે સંગઠનન ંુ પ્રદશષન કરી જીત િેળવી છે અકલ્પનીય જીત છે તે િાટે દરે ક
કાયષકરને અભભનંદન પાઠવ્યા.
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શ્રી પાટીલ સાહેબે જણાવ્ર્ ંુ કે, દાહોદ એ એવો મવસ્તાર છે કે અહી આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ
ુ ી સંગઠનન ંુ કાિ કર્ું ુ છે અને દાહોદના એક એક કાયષકરને નાિ સાથે ઓળખે છે . આદરણીય
િોદી સાહેબે વર્ો સધ
ુ બની છે અને એક પછી એક કિળ ઉગતા જાય છે
વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ િોદી સાહેબે ખેડેલી જિીન ફળદ્રપ
આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ િોદી સાહેબની આ િહેનત ફળી છે જેથી તેિને પણ અભભનંદન .શ્રી
પાટીલ સાહેબે જણાવ્ર્ ંુ કે આ વખતની મવધાનસભાિાં તિાિ બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાટી જીતે તે િાટે
હાંકલ કરી છે . િોટી સંખ્યાિાં હાજર કાયષકરો અને આગે વાનો ઉત્સાહ જોઇ શ્રી પાટીલ સાહેબે જણાવ્ર્ ંુ કે આ
જનિેદની જોઇ કોંગ્રેસ કોઇ ઉિેદવાર રાખવા તૈયાર નહી થાય કેિ કે મવધાનસભાિાં જો કોઇ ઉિેદવાર રાખીશંુ
તો જજલ્લા પંચાયતન જેવી સ્સ્થમત સજાષશે. આપણે જીતના િાધ્યિથી લોકોની સેવા કરવા િાંગીએ એજ આપણંુ
ધ્યેય છે .
શ્રી પાટીલ સાહેબે જણાવ્ર્ ંુ કે, આવનાર મવધાનસભાની ચટ
ં ૂ ણીિાં તિાિ બેઠકો પર કોંગ્રેસનો સફાયો
ુ ાનોને આત્િમનભષર યોજનાનો લાભ અપવા
કરવા કાયષકરોને પરુ ા જોશ સાથે કાિ કરવા જણાવ્ર્.ંુ ગાિના ર્વ
દરે ક કાયષકરને હાંકલ કરી છે . કેન્દ્ર સરકાર અને રાજય સરકારની દરે ક યોજનાઓનો લાભ લાભાથીઓને
અપાવવા કાયષકરોને મવનંતી કરી. કોરોનાની રસી પણ ગાિના દરે ક ભાઇ-બહેનોને િળે તે િાટે હાંકલ કરી.
સ્નેહમિલન કાયષક્રિિાં પ્રદે શના િહાિંત્રીશ્રી ભાગષવભાઇ ભટ્ટ, સાંસદશ્રી જશવંતમસિંહ ભાભોર,જજલ્લા
ભાજપના અધ્યક્ષશ્રી શંકરભાઇ અિભલયાર, પ્રદે શના િંત્રી શ્રીિતી કૈ લાસબેન પરિાર,જજલ્લાના પ્રભારીશ્રી
રાજેશભાઇ

પાઠક,

જજલ્લાના

પ્રભારીશ્રી

હંસાકુ વરબા

રાજ,

મવધાનસભાના

દં ડકશ્રી

રિેશભાઇ

ુ ાઇ ખાબડ,શ્રી શૈલેર્ભાઇ ભાભોર,જજલ્લા પંચાયતના પ્રમખ
ુ શ્રીિતી મશતલબેન
કટારા,ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી બચભ
વાઘેલા, જજલ્લા ભાજપના િહાિંત્રીશ્રીઓ શ્રી સ્નેહલભાઇ ધડરયા,શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ સોની,શ્રી કનૈયાલાલ ડકશોરી
સડહતના આગેવાનો અને કાયષકરો અને જજલ્લાના સાધ ુ અને સંતો ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ િીડડયા કન્દ્વીનર)
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