પ્રેસનોટ 1165/6/2022

તા.22-06-2022

ુ વ નાયબ મખ્
ુ યમંત્રી અને ઘારાસભ્યશ્રી નનનતનભાઇ પટેલના આજે 67માં જન્મદિન નનનમતે
રાજયના પર્
ુ ી ભવ્ય રે લી,મહારક્તિાન નિબબર તેમજ નર્નર્ધ
મહેસાણા જીલ્લાના કડીમાં ટાઉનહોલથી માકે ટ યાડવ સઘ
ુ ારં ભ પ્રિે િ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના ર્રિ હસ્તે કરર્ામાં આવ્યો.
સેર્ાકીય કાયોનો શભ

---ુ વ નાયબ મખ્
ુ યમંત્રી અને ઘારાસભ્યશ્રી નનનતનભાઇ
પ્રિે િ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે રાજયના પર્
ુ ેચ્છા પાઠર્ી.
પટે લને જન્મદિર્સ નનનમત્તે શભ

---આ કાયવક્રમમાં કુ પોનિત બાળકોને પૌષ્ટટક આહારની કીટન ંુ નર્તરણ,આયટુ યમાન કાડવ ન ંુ નર્તરણ તેમજ નમો
ુ ારં ભ કરર્ામાં આવ્ય.ંુ
કૃનિ ર્ન માં આિરે 6700 જેટલા વ ૃક્ષો ર્ાર્ર્ાનો શભ
---ુ
ભારતીય જનતા પાટી હમેંિા પાટી નર્થ દડફરન્સ છે . ભાજપનો કાયવકર તેનો જન્મદિર્સ કે કોઇ પણ શભ
પ્રસંગ હોય તો સેર્ાકીય કાયોન ંુ આયોજન કરે છે .- શ્રી સી.આર.પાટીલ
---ુ રાતી હમેિા ર્સ્ત ુ આપર્ા હાથ લંબાર્ે પણ માંગર્ા માટે ક્યારે ય હાથ લાંબો ન કરે .ગજ
શ્રી સી.આર.પાટીલ
---કડી અને મહેસાણામાં પણ કોઇ કુ પોનિત બાળક ન રહે તે માટે કડી માકે ટયાડવ તરફથી આિરે 2 હજાર
રૂનપયાની એક એર્ી 550 જેટલી દકટન ંુ નર્તરણ કુ પોનિત બાળકોને આપર્ામાં આર્ી છે . –
શ્રી નનનતનભાઇ પટેલ
---ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે કે રાજયના પુિવ

નાયબ મુખ્યમાંત્રી અને ઘારાસભ્યશ્રી વનવતનભાઇ પર્ટેલના 67માાં જન્મડદન વનવમતે પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ
સાહેબે શુભકામના પાઠિી તેમજ તેમની પ્રેરક ઉપસ્થિવતમાાં મહેસાણા જીલ્લાના કિીમાાં ર્ટાઉનહોલિી માકે ર્ટ યાિવ
સુઘી ભવ્ય રે લી,મહારક્તદાન વશબબર

તેમજ વિવિધ સેિાકીય કાયોનો શુભારાં ભ કરિામાાં આવ્યો. સમગ્ર કાયવક્રમ

અંતગવત કિી એપીએમસી ખાતે સભાનુ ાં આયોજન કરાયુ ાં હતુ.ાં આ કાયવક્રમમાાં કિી તાલુકા ભાજપના આગેિાનો,કિી
એપીએમસીના ચેરમેનશ્રી અને િાઇસ ચેરમેનશ્રીએ પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબનુ ાં ભવ્યતી ભવ્ય
થિાગત કરિામાાં આવ્યુ.ાં આ કાયવક્રમમાાં કુપોવિત બાળકોને પૌષ્ટર્ટક આહારની કીર્ટનુ ાં વિતરણ તેમજ આયુટયમાન
કાિવ ન ુ ાં વિતરણ કરિામાાં આવ્યુ.ાં

આ કાયવક્રમમાાં શ્રી વનવતનભાઇ પર્ટેલે સાંબોધન કરતા જણાવ્યુ ાં કે, ગુજરાતમાાં કોઇ શહેર કે ગામ બાકી નિી
કે જેનો પ્રદે શ પ્રમુખશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબે પ્રિાસ ન કયો હોય, કાયવકરોને માગવદશવન ન આપયુ ાં હોય અને

ભાજપનુ ાં સાંગઠનને મજબ ૂત કરિાનો સતત પ્રયાસ કયો છે .પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબ ખ ૂબ સરળ
વ્યડકત્િ છે . પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબ વ્યથત કાયવક્રમમાાં મહારક્તદાન વશબબર સડહત સેિાકીય
કાયવક્રમમાાં ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર.દે શના િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્રભાઇ મોદી સાહેબની હાાંકલ છે કે

દે શમાાં કોઇ બાળક કુપોવિત ન રહે. આ કાયવક્રમમાાં પણ કિી અને મહેસાણામાાં પણ કોઇ કુપોવિત બાળક ન રહે
તે માર્ટે કિી માકે ર્ટયાિવ તરફિી આશરે 2 હજાર રૂવપયાની એક એિી 550 જેર્ટલી ડકર્ટનુ ાં વિતરણ કુપોવિત બાળકોને

કરિામાાં આિી છે . તેમજ કિી નગરપાબલકા દ્વારા નમો કૃવિ િન માાં આશરે 6700 જેર્ટલા વ ૃક્ષો િાિાનુ ાં પ્રદે શ
અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબના િરદ હથતે િાિી આયોજન કયુું છે .
આ કાયવક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબે સાંબોધનની શરૂઆત કરતા ઘારાસભ્ય અને પુિવ

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પર્ટેલને જન્મડદિસની શુભકામના પાઠિતા જણાવ્યુ ાં કે, જન્મડદિસના આ શુભ

ડદિસે સેિાકીય કાયવક્રમ કરિા તે ખ ૂબ મોર્ટી િાત છે . આજે મોર્ટી સાંખ્યામાાં લોકો રક્તદાન કેમ્પમાાં ભાગ લઇ રહ્યા
છે જેમાાં બહેનોએ પણ મોર્ટી સાંખ્યામાાં ભાગ લીઘો તે બદલ બહેનોને ખ ૂબ ખ ૂબ અબભનાંદન.ભારતીય જનતા પાર્ટી
હમેંશા પાર્ટી વિિ ડિફરન્સ છે . ભાજપનો કાયવકર તેનો જન્મડદિસ કે કોઇ પણ શુભ પ્રસાંગ હોય તો સેિાકીય
કાયોનુ ાં આયોજન કરે છે માર્ટે ભારતીય જનતા પાર્ટી અન્ય રાજકીય પાર્ટીઓિી અલગ છે . ભારતીય જનતા પાર્ટી

ને મત લોકોની સેિા કરિા જોઇએ છે સત્તાના માધ્યમિી લોકોની સેિા કરિાનો પક્ષનો હેત ુ ાં છે . આજે 360 માાંિી

311 જેર્ટલી સહકાર સાંથિા ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી છે તે પાર્ટીના કાયવકતાવઓની સાંગઠનની તાકાતિી જીતી
છે . કેર્ટલીક જગ્યાએ કોંગ્રેસના એક પણ ઉમેદિારે સામે ચુર્ટાં ણી લિિા ફોમવ પણ ભયુવ નિી આજે 17 જેર્ટલી ડિથરીક

બેંક છે તેમાાં તમામ બેંકોની ચર્ટાં ૂ ણી ભાજપ જીતી છે . મહાનગર પાબલકા,જીલ્લા પાંચાયતની ચર્ટાં ૂ મીમાાં પણ ભાજપે
િાંકો િગાિયો છે . કોંગ્રેસના લોકો કહેતા જીલ્લા પાંચાયત અમે જીતીશુ ાં પણ પરાં ત ુ મે કહ્યુ હતુ ાં કે 31 માાંિી 31

ભાજપ જીતશે અને ભાજપ જીત્યુ ાં છે . તાલુકા પાંચાયતમાાં 231માિી 213માાં ભાજપનો િાંકો િાગ્યો છે . નગરપાબલકામાાં
81માાંિી 79માાં ભાજપનો િાંકો િાગ્યો છે .

શ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબે િધુમાાં જણાવ્યુ ાં કે, ગાાંઘીનગર કોપોરે શનની ચર્ટાં ૂ ણીમાાં ડદલ્હી િી આિેલા કેર્ટલાક
લોકો કહેતા કે અમે આ ચર્ટણી
ાં ૂ
જીતીશુ ાં અને મેયર બનાિીશુ ાં તો કોંગ્રેસના લોકો કહેતા કે દર િખતે કોંગ્રેસ જીતે
છે એર્ટલે અમે જીતીશુ પરાં ત ુ ભાજપનો કાયવકરે 44 માાંિી 41 બેઠક જીતી િાંકો િગાિયો છે . આગામી ગુજરાતની

વિઘાનસભામાાં ભવ્ય વિજય મેળિી િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્રભાઇ મોદી સાહેબને વિજયનો પુટપહાર પહેરાિીશુ ાં ત્યા

સુઘી કોઇ પુટપહાર પહેરિાનો નિી તેિો સાંકલ્પ કયો છે . પેજ કવમડર્ટિી ભાજપના ઉમેદિારોને ચર્ટાં ૂ ણીમાાં મદદ
મળી છે તેના કારણે હિે વિરોઘી પાર્ટીના લોકો પણ પેજ કવમડર્ટનુ ાં વિશલેટણ કરતા િયા છે . ભાજપમાાં આજે 62

લાખિી િધુ પેજ કવમડર્ટના સભ્ય બન્યા છે અને 13 લાખ બીજા બનાિિાના છે . ભાજપના કાયવકરોની તાકાતમાાં
મને વિશ્વાસ છે અને વિઘાનસભાની ચર્ટાં ૂ ણીમાાં ભાજપનો િાંકો િાગશે.ગુજરાતી હમેશા િથતુ આપિા હાિ લાંબાિે
પણ માાંગિા માર્ટે ક્યારે ય હાિ લાાંબો ન કરે તે ગુજરાત છે .

આ કાયવક્રમમાાં પ્રદે શ મહામાંત્રીશ્રી રજનીભાઇ પર્ટેલ, પ્રદે શના કોિાધ્યક્ષશ્રી સુરેન્રભાઇ પર્ટેલ(કાકા),

રાજયનામાંત્રીશ્રી જગદીશભાઇ વિશ્વકમાવ, સાાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર, મહેસાણાના સાાંસદશ્રી શારદાબેન પર્ટેલ, પ્રદે શના
સહ પ્રિકતાશ્રી િો.રૂત્િીજ પર્ટેલ, બનાસ િેરીના ચેરમેનશ્રી શાંકરભાઇ ચૌઘરી, મહેસાણા જજલ્લાના પ્રમુખશ્રી
જગદીશભાઇ પર્ટેલ,ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી બાબુભાઇ જમનાદાસ પર્ટેલ, શ્રી અરવિિંદભાઇ પર્ટેલ તેમજ શ્રી અજયભાઇ
પર્ટેલ સડહતના આગેિાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેિ િર્ે
(પ્રિે િ મીદડયા કન્ર્ીનર)

