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ુ રાત નવસારીના સાાંસદ અને પેજ સમિમતના પ્રણેતા તેિજ િજબ ૂત સાંગઠન શક્તતથી ગજ
ુ રાત પ્રદે શના
ગજ
સાંગઠનને વધ ુ િજબ ૂત કરી કાર્યકરોિાાં નવી ઉર્જયનો સાંચાર કરનાર ર્શસ્વી પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ
સાહેબનો વન ડે વન ડડસ્રીક કાર્યક્રિનો આજ રોજ તારીખ 22 જૂનના રોજ સરુ ે ન્દ્રનગર જીલ્લાિા પ્રારાં ભ થર્ો.
----

ુ શ્રી જગદીશભાઇ િકવાણા,ધારાસભ્ર્ અને રાજર્ના િાંત્રીશ્રી
પેજ સમિમત સાંિેલન કાર્યક્રિિાાં જીલ્લા પ્રમખ
ડકડરટમસિંહ રાણાએ પ્રાસાંગીક સાંબોધન કર્.ય ુ

---પેજ કમિડટના સભ્ર્ોને કોઇ િળે કે ન િળે પણ િારા પેજ કમિડટના સભ્ર્ોને તેિના જજલ્લાિાાં જઇને િળવાનો
કાર્યક્રિ િે રાખ્ર્ો છે .- શ્રી સી.આર.પાટીલ
---પહેલી વાર િોદી સાહેબ વર્ય 2014િાાં લડર્ા ત્ર્ારે લોકો કહેતા કે એક બાર િોદી સરકાર,બીજી વાર ચટૂાં ણી
2019િાાં આવી ત્ર્ારે લોકો કહેતા કે ડિર એક બાર િોદી સરકાર અને હવે લોકો કહે છે કે બાર બાર િોદી
સરકાર- શ્રી સી.આર.પાટીલ

---આ વખતની મવઘાનસભા ચટ
ાં ૂ ણીિાાં જીલ્લાની પાાંચેર્ બેઠક જીતી વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ િોદી સાહેબને
આપવાની છે . – શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ુ રાત પ્રદે શ િીડડર્ા મવભાગ એક અખબારી ર્ાદીિાાં જણાવે છે કે, ગજ
ુ રાત
ભારતીર્ જનતા પાટી ગજ
ુ રાત પ્રદે શના સાંગઠનને
નવસારીના સાાંસદ અને પેજ સમિમતના પ્રણેતા તેિજ િજબ ૂત સાંગઠન શક્તતથી ગજ
વધ ુ િજબ ૂત કરી કાર્યકરોિાાં નવી ઉર્જયનો સાંચાર કરનાર ર્શસ્વી પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબનો
વન ડે વન ડડસ્રીક કાર્યક્રિનો આજ રોજ તારીખ 22 જૂનના રોજ સરુ ે ન્દ્રનગર જીલ્લાિા પ્રારાં ભ થર્ો છે . આજે
વઢવાણની શ્રી એિ.પી. શાહ આટય સ એન્દ્ડ સાર્ન્દ્સ કોલેજ ખાતે પેજ સમિમત સાંિેલન ર્ોર્જર્ ાંુ તેિજ ઉપાસના
ુ ી જીલ્લાના કાર્યકરો દ્વારા ભવ્ર્ બાઇક રે લી અને રોડ શોન ાંુ આર્ોજન કરાર્ ાંુ હત.ાંુ આ પેજ
સકય લથી કોલેજ સઘ
ુ શ્રી જગદીશભાઇ િકવાણા,ધારાસભ્ર્ અને રાજર્ના િાંત્રીશ્રી
સમિમત સાંિેલન કાર્યક્રિિાાં જીલ્લા પ્રમખ
ડકડરટમસિંહ રાણાએ પ્રાસાંગીક સાંબોધન કર્.ય ુ આ કાર્યક્રિિાાં પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબન ાંુ જીલ્લા
ુ ,િહાિાંત્રીશ્રીઓ અને પ્રભારીશ્રીઓએ શાલ,િોિેન્દ્ટો અને ઝાલાવાડની છત્રી આપી સ્વાગત
ભાજપના પ્રમખ
કર્.ય ુ

આ કાર્યક્રિિાાં પેજ સમિમતના પ્રણેતા અને ર્શસ્વી પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે સાંબોધન
કરતા જણાવ્ર્ ાંુ કે, આજના આ કાર્યક્રિિાાં ભાઇઓ કરતા બહેનો વધ ુ છે . પેજ કમિડટના સભ્ર્ો સાથે સાંવાદ
કરવાનો અવસર િળ્ર્ો. પેજ કમિડટના સભ્ર્ોને કોઇ િળે કે ન િળે પણ િારા પેજ કમિડટના સભ્ર્ોને તેિના
જજલ્લાિાાં જઇને િળવાનો કાર્યક્રિ િે રાખ્ર્ો છે . ભારતીર્ જનતા પાટીિાાં પેજ સમિમતનો સભ્ર્એ પાર્ોનો
સભ્ર્ છે . પેજ કમિડટની તાકાત આખા દે શે જોઇ છે .બ્રિટનના એક સાાંસદ એક વાર કિલિિાાં િળવા આવ્ર્ા
ુ રાતિાાં કાર્યકરોની છે તેને િારે સિજવી છે . બ્રિટન સઘ
ુ ી પેજ
ત્ર્ારે કહ્ય ુ કે પેજ કમિડટની મસસ્ટિ જે ગજ
ુ રાતિાાં પેજ કમિડટના સભ્ર્ોએ ડાં કો વગાડર્ો છે . 8
કમિડટના સભ્ર્ોને ઓળખતા થઇ ગર્ા છે . ગજ
મવઘાનસભાની પેટા ચટૂાં ણીિાાં ભાજપના કાર્યકરોએ જીત અપાવી.કોંગ્રેસની બેઠકો પર ભાજપના કાર્યકરોએ
ભગવો લહેરાવ્ર્ો. કોંગ્રેસને લાગત ાંુ હત ાંુ કે આ બેઠકો તેિની છે સરળતાથી જીતી લઇશાંુ પરાં ત ુ ભાજપના
કાર્યકરે કોંગ્રેસના ઉિેદવારને હરાવ્ર્ા. પેજ કમિડટની તાકાતથી જીલ્લા પાંચર્ાત,સ્થામનક સ્વરાજની
ુ ડા સાિ થઇ ગર્ા.ભારતીર્
ચટૂાં ણી,તાલકુ ા પાંચાર્ત,નગરપાબ્રલકાિાાં પણ ભવ્ર્ મવજર્ થર્ો છે . કોંગ્રેસના સપ
જનતા પાટીના પેજ કમિડટના સભ્ર્ોને ચટ
ાં ૂ ણીિાાં જ ાંગી બહુિતથી જીતવાની ટેવ પડી છે .
ુ ાાં જણાવ્ર્ ાંુ કે, આખા દે શિાાં ભાજપના કાર્યકતાય ઓને શભ
ુ ેચ્છકો કહે છે
શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વધિ
કે પહેલી વાર િોદી સાહેબ વર્ય 2014િાાં લડર્ા ત્ર્ારે લોકો કહેતા કે એક બાર િોદી સરકાર,બીજી વાર
ચટૂાં ણી 2019િાાં આવી ત્ર્ારે લોકો કહેતા કે ડિર એક બાર િોદી સરકાર અને હવે લોકો કહે છે કે બાર બાર
ુ ેચ્છકો અને કાર્યકરોએ નક્કી કર્ય ુ ત્ર્ારે કોંગ્રેસ િાટે કોઇ જગ્ર્ા રહી નથી. ગજ
ુ રાતિાાં ભાજપ
િોદી સરકાર.શભ
સરકાર આદરણીર્શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ િોદી સાહેબના સિર્થી છે ત્ર્ારથી સતત મવકાસના અનેક કાિો કર્ાય છે .
ુ રાતિાાં મવકાસના એક પછી એક અનેક મવકાસના કાિો બતાવી શકે છે .
ભાજપનો કાર્યકર ગવય સાથે ગજ
ુ ાનો,ખેડત
ૂ ો સડહત દરે ક વગય ને આવરી ર્ોજનાઓ બનાવી છે . સરકારની અનેક
ભાજપ સરકારે િડહલાઓ,ર્વ
ર્ોજનાઓનો લાભ ર્ોગ્ર્ લાભાથીને અપાવો જોઇએ. ભાજપના કાર્યકરોને સબ્રચવાલર્િાાં િાન િળે છે .
ભારતીર્ જનતા પાટી કાર્યકરોને સન્દ્િાન િળે ,ચટ
ાં ૂ ાર્ેલા પ્રમતમનઘીઓ કે પદામધકારીઓ કાર્યકરોન ાંુ સન્દ્િાન
ર્જળવે તે િારો પહેલાથીજ મનઘાય ર રહ્યો છે . આ કોઇ ર્જહેર સભા નથી આ તો પેજ કમિડટના સભ્ર્ો સાથેનો
સાંવાદનો કાર્યક્રિ છે . જજલ્લાિાાં કોઇ પેજ કમિડટ બનાવવાની બાકી હોર્ તો ઝડપથી પરુ ી કરવા હાાંકલ
કરી.પેજ કમિડટના સભ્ર્ોને પ્રાથમિક સભ્ર્ અને ત્ર્ાર પછી સડક્રર્ સભ્ર્ બનાવવા હાાંકલ કરી. ચટ
ાં ૂ ણી લડવા
પહેલા પાટીનો કાર્યકર પહેલા સડક્રર્ સભ્ર્ બને તો તેને ડટડકટ િળવાની પ્રાથમિકતા રહે છે . આ વખતની
મવઘાનસભા ચટૂાં ણીિાાં જીલ્લાની પાાંચેર્ બેઠક જીતી વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ િોદી સાહેબને આપવાની છે .
આ કાર્યક્રિ પરથી લાગે છે કે કોંગ્રેસ તો હાર ભાળી જશે.

આ કાર્યક્રિિાાં સાાંસદ અને પ્રદે શના િહાિાંત્રીશ્રી મવનોદભાઇ ચાવડા, રાજર્ના િાંત્રીશ્રી ડકડરટમસિંહ
ુ ય ઉપાધ્ર્ક્ષશ્રી આઇ.કે.ર્જડેર્જ,જીલ્લાના પ્રમખ
ુ શ્રી જગદીશભાઇ િકવાણા ,ધારાસભ્ર્શ્રીઓ
રાણા, પ્રદે શના પવ
શ્રી ઘનજીભાઇ પટે લ, શ્રી પરસોત્તિભાઇ સાબડરર્ા,પ્રદે શના ઉપાધ્ર્ક્ષશ્રી વર્ાય બેન દોશી,જીલ્લાના
ુ ેન બાાંભણીર્ા,નગર પાબ્રલકાના પ્રમખ
ુ શ્રી મવરે ન્દ્રભાઇ આચાર્ય,
પ્રભારીશ્રીઓ શ્રી નીમતનભાઇ ભારદ્વાજ,શ્રી મનમબ
ુ બ્રુ ચત ર્જમત િોરચાના પ્રદે શ િહાિાંત્રીશ્રી ગૌતિભાઇ ગે ડીર્ા, જજલ્લાના િહાિાંત્રીશ્રીઓ શ્રી મસસ્ટિ
અનસ
ુ ય સાાંસદશ્રીઓ,પવ
ુ ય ધારાસભ્ર્શ્રીઓ અને
અમનરુદ્ધમસિંહ પડઢર્ાર,શ્રી ડહતેન્દ્રમસિંહ ચૌહાણ,શ્રી જર્ેશભાઇ પટે લ, પવ
સાંગઠનના હોદે દારશ્રીઓ તેિજ પેજ સમિમતના સભ્ર્શ્રીઓ અને કાર્યકરો ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા.

ડૉ ર્જ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ િીડડર્ા કન્દ્વીનર)

