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ભારતીય જનતા પાર્ટી ખેડા જજલ્લા દ્વારા નડડયાદ ખાત ેખડેા જજલ્લાનો ભવ્ય સ્નેહ મિલનનો 
કાયયક્રિ યોજાયો 

---- 

સ્નેહમિલન કાયયક્રિિાાં પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહબેન ાં રેલી દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત 

કરવાિાાં આવ્્ ાં 
---- 

પ્રદેશના અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહબે ેનવા વર્યની સૌને શ ભકાિના પાઠવી 
---- 

આદરણીય ગહૃિાંત્રીશ્રી અમિતભાઇ શાહ સાહબે જયારે પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા પછી 
આખા દેશિાાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ડાંકો વગાડયો છે –  

શ્રી સી.આર.પાર્ટીલ 

---- 

ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાયયકર સાંગઠીત થઇ દરેક ચ  ાંર્ટણી લડ ેછે ત્યારે જીત મસવાય બીજો 
કોઇ મવકલ્પ નથી – શ્રી સી.આર.પાર્ટીલ 

---- 

આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઇ િોદી સાહબેે આખા દેશિાાં મવકાસનો પાયો નાખી નાત-

જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર િાત્ર મવકાસન ેધ્યાન ેરાખી િત િાગ્યા અને જીતવાન ાં શરૂ ક્ ય 
આ પરાંપરા જાળવી રાખવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે - શ્રી સી.આર.પાર્ટીલ 

---- 

 
 

ભારતીય જનતા પાટી ગજુરાત પ્રદેશ મીડિયા વિભાગ અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે કે, આજ રોજ તારીખ 

03-12-21 ના રોજ ભારતીય જનતા પાટી ખેિા જજલ્લાના કાયયકરો દ્વારા નડિયાદ ખાતે સ્નેહ વમલન કાયયક્રમનુાં 
ભવ્ય આયોજન કરિામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. આ કાયયક્રમમાાં ગજુરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબે વિશેષ 

ઉપસ્સ્િત રહ્યા હતા . કાયયક્રમ પહલેા વિશાળ સાંખ્યામાાં રેલી દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબેનુાં 
સ્િાગત કરિામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. રેલી દરવમયાન નડિયાદના રહિેાસીઓએ પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી પાટીલ સાહબે પર 

ફુલો િરસાિી ભવ્ય આિકાર આપ્યો હતો.પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી પાટીલે સરદાર િલ્લભાઇ પટેલની પ્રવતમા પર 



 

પષુ્ાાંજલી અપયણ કરી િાંદન કયાય અને જજલ્લા કાયાયલય શ્રી કમલમની મલુાકાત લીધી.સ્નેહવમલન કાયયક્રમમાાં 
પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબે સડહત મા્ં સ્િ મહાનભુાિોનુાં સ્િાગત કરિામાાં આવ્્ુાં હત ુાં.   

 

આ કાયયક્રમમાાં પ્રદેશના અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબેે ડદિાળીના નિા િષયની સૌને શભુકામના 
પાઠિતા સાંબોધન કરતા જણાવ્્ુાં કે, આદરણીય િિાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી સાહબે પર જે રીતે 
દેશિાસીઓએ વિશ્વાસ મકુ્યો છે અને િિાપ્રધાનશ્રીએ જે રીતે ગજુરાતની માિજત કરી છે ગજુરાતના નાગગરકોને 

જે રીતે સા્વ્યા છે તે ભારતીય જનતા પાટી માટે સૌિી મોટુ ભાથુાં છે. આદરણીય ગહૃમાંત્રીશ્રી અવમતભાઇ શાહ 

સાહબે જયારે પક્ષના રાષરીય અધ્યક્ષ બન્દ્યા પછી આખા દેશનામાાં ભારતીય જનતા પાટીનો િાંકો િગાિયો છે 

અને વિશ્વની સૌિી મોટી પાટી બનાિી.  
 

શ્રી પાટીલ સાહબેે જણાવ્્ુાં કે, ભારતીય જનતા પાટીનો કાયયકર સાંગઠીત િઇ દરેક ચ  ાંટણી લિે છે ત્યારે 

જીત વસિાય બીજો કોઇ વિકલ્પ નિી. ગાાંધીનગરની  ચ  ાંટણીને લઇ આમ આદમી પાટી પર હળિી શૈલીમાાં ટકોર 

પણ કરી  અને ગજુરાતમાાં આિી કોઇ પાટીને પગપેસારો કરિા જગ્યા નિી તે ફરી સાગબત િ્ુાં છે. આખા 
રાજયમાાં જો સૌિી િધ ુિીપોઝીટ જપ્ત િિાનો જો કોઇનો રેકોિય હોય તો તે કેજરીિાલનો છે.િાપીની ચ  ાંટણીમાાં 
44 બેઠકો માાંિી 18 બેઠકો પર આમ આદમી પાટીની િીપોઝીટ જમા િઇ અને કોંગે્રસની 8 બેઠકો પર િીપોઝીટ 

જમા િઇ અને ભારતીય જનતા પાટીના જે ઉમેદિારો જીત્યા છે તે જ ાંગી બહુમતી સાિે જીત્યા છે.  

 

શ્રી પાટીલ સાહબેે જણાવ્્ુાં કે, આદરણીય િિાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી સાહબેે આખા દેશમાાં વિકાસનો 
પાયો નાખી નાત-જાતનો ભેદભાિ રાખ્યા િગર માત્ર વિકાસને ધ્યાને રાખી મત માગ્યા અને વિકાસના નામે 

જીતિાનુાં શરૂ ક્ુય આ પરાંપરા જાળિી રાખિાની જિાબદારી આપણા સૌની છે. શ્રી પાટીલ સાહબેે સૈ કાયયકરોને 

વિનાંતી કરી કે પેજ પર પાા્ં  વ્યડકતની કમીટી બની કે નહી ,બિુના પ્રમખુ સાિે મળી 30-30 પેજ પર પાા્ં -

પાા્ં ની કમીટી બની કે નહી તેની ખાતરી કરિા હાાંકલ કરી.આિનારી ચ  ાંટણીમાાં ખેિાની તમામ 6 બેઠકો પર જીત 

મેળિા હાાંકલ કરી ભારતીય જનતા પાટી ્ોક્કસ પ્લાવનગ સાિે વનયમો સાિે આગળ િધે છે. આગામી 12 

તારીખે આદરણીય િિાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી સાહબે કાવશવિશ્વનાિ માંડદરનો જીણોદ્ધાર કરીને લોકાપયણ 

કરિાના છે તે કાયયક્રમ વનવમવત આખા રાજયમાાં જયાાં પણ વશિ માંડદર હોય ત્યા એલ.િી સ્ક્રીન લાગિી કાયયક્રમ 

બતાિિાની વ્યિસ્િા દરેક કાયયકરને કરિા હાાંકલ કરી. ભાજપનો કાયયકર દરેક કાયયક્રમને સફળ બનાિિા 
પ્રયત્ન કરે તે માટે હાાંકલ કરી.   
 

 
 



 

આ કાયયક્રમમાાં પ્રદેશના મહામાંત્રીશ્રી ભાગયિભાઇ ભટ્ટ, જજલ્લાના પ્રમખુશ્રી વિપલુભાઇ,કેન્દ્રના માંત્રીશ્રી 
દેવવુસિંહ ્ૌહાણ,રાજયના માંત્રીશ્રી અરુ્ યનવસિંહ ્ૌહાણ, વિધાનસભાના મખુ્યદાંિકશ્રી પાંકજભાઇ દેસાઇ ,રાજય 

સરકારના માંત્રી અને ખેિાના પ્રભારીમાંત્રીશ્રી મવનષાબેન િડકલ, પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ અને ખેિાના પ્રભારીશ્રી 
ગોરધનભાઇ ઝિફીયા,્િુા મોર્ાના અધ્યક્ષશ્રી િો. પ્રશાાંતભાઇ કોરાટ,જજલ્લાના પ્રભારી શ્રીમતી શાંકુતલાબેન 

મહતેા, પ્રદેશના સહપ્રિકતાશ્રી ભરતભાઇ િાાંગર,શ્રી કેસરીવસિંહ સોલાંકી,પ્રદેશના અધ્યક્ષશ્રી કનભુાઇ 

િાભી,નિીયાદ નગરપાગલકાના પ્રમખુશ્રી સાંજયવસિંહ મડહિા,સાંતરામ માંડદરના મહારાજશ્રી વશિરાજ  સડહતના 
હોદેદારો અને મોટી સાંખ્યામાાં કાયયકરો ઉપસ્સ્િત રહ્યા હતા.  
 
 
 
 

  
  

 

િૉ યજે્ઞશ દિે 

(પ્રદેશ મીડિયા કન્દ્િીનર)  


