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સરુ ત જિલ્લાન ુંુ ભારતીય િનતા પાટીન ુંુ અત્યાધનુ નક મધ્યસ્થ કાયાા લય
ુ તા પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના
“શ્રી કમલમ” ન ુંુ ખાત મહ
વરદ હસ્તે કરવામાું આવ્.ુંુ
---કાયાા લય બનાવવા બહારથી રૂનપયા લાવવા નહી કાયાકરોના સહકારથી
િ અદ્યતન કાયાાલય બનાવવામાું આવે. – શ્રી સી.આર.પાટીલ
---કાયાા લય બનાવવા રૂનપયા ન ુંુ મહત્વ નથી કાયાા લયના નનમાા ણમાું
યોગાદન કાયાકરો આપે તે િરૂરી. – શ્રી સી.આર.પાટીલ
---ુ રાત પ્રદે શ મીડિયા નવભાગ એક અખબારી યાદીમાું િણાવે છે
ભારતીય િનતા પાટી ગિ
કે, અંખિ ભારતના નશલ્પી અને લોહપરુ ુ ષ સરદાર વલ્લભભાઇ પટે લની કમાભૂ મનમ
બારિોલી,જીલ્લો-સરુ તની ઘરા પર નનમાાણ પામનાર સરુ ત જિલ્લાન ુંુ ભારતીય િનતા પાટીન ુંુ
અત્યાધનુ નક મધ્યસ્થ કાયાાલય શ્રી કમલમન ુંુ ખાત મહુ તા પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ
સાહેબના વરદ હસ્તે આજે તારીખ 25 ઓગસ્ટના રોિ કરવામાું આવ્.ુંુ
આ પ્રસુંગે સુંબોધન કરતા પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે િણાવ્ ુંુ કે, આ અધ્યતન
કાયાાલય બનાવા િઇ રહ્ ું ુ છે ત્યારે આવનાર નવ મડહનામાું કાયાાલયન ુંુ નનમાાણ થાય તે પ્રકારન ુંુ
આયોિન કરવામાું આવ્ ુંુ છે . દે શના ગૃહમુંત્રીશ્રી અનમતભાઇ શાહ સાહેબ િયારે ભારતીય િનતા
ુ ન ક્ા ુ હત ુંુ કે દરે ક જિલ્લાન ુંુ કાયાાલય અદ્યતન
પાટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હતા તે સમયે તેમને સચ

અને નવશાળ હોવ ુંુ િોઇએ. આ કાયાાલયમાું તમામ પ્રકારની વયવસ્થા થાય તેનો પ્રયાસ કરવામાું
આવશે. કાયાાલયમાું દરે ક કાયાકરન ુંુ યોગદાન હોવ ુંુ િોઇએ. કાયાાલય બનવવા જે કાયાકતાા વધ ુ
યોગદાન આપશે તેમના નામ તખ્તી પર લખવામાું આવશે કેમ કે રૂનપયા ન ુંુ મહત્વ નથી
કાયાાલયના નનમાાણમાું યોગાદન આપવ ુંુ િરૂરી છે . જે કાયાકરોએ કાયાાલય બનાવવા પોતાન ુંુ
ુ વ થશે. પ્રદે શ પ્રમખ
ુ શ્રી
યોગદાન આપ્્ ુ હશે તેમને આ કાયાાલય પોતાન ુંુ છે તેવો અનભ
સી.આર.પાટીલ સાહેબે હાુંકલ કરી કે કાયાાલય બનાવવા બહારથી રૂનપયા લાવવા નહી
કાયાકરોના સહકારથી િ અદ્યતન કાયાાલય બનાવવામાું આવે.
ુ ાઈ દે સાઈ, શ્રી મક
ુ ેશભાઈ પટે લ,સાુંસદશ્રી
આ પ્રસુંગે રાજ્યના મુંત્રીશ્રીઓ શ્રી કનભ
ુ ાઈ વસાવા, પ્રદે શ મહામુંત્રીશ્રી પ્રદીપનસિંહ વાઘેલા,જીલ્લા પ્રમખ
ુ શ્રી સુંદીપભાઈ
પ્રભૂભ
દે સાઈ,જીલ્લા પ્રભારીશ્રી ભરતભાઈ રાઠોિ , ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા,શ્રી
ઈશ્વરભાઈ

પરમાર,શ્રી

મોહનભાઈ

ડોિીયા,શ્રીમતી

ઝુંખનાબેન

પટે લ,

શ્રી

વી.િી.ઝાલાવાડિયા,જીલ્લા મહામુંત્રીશ્રીઓ શ્રી યોગે શભાઈ પટે લ ,શ્રી િગદીશભાઈ પારે ખ,શ્રી
ુ શ્રી ભાવેશભાઈ પટેલ, સમ
ુ લ
ુ િેરીના ચેરમેનશ્રી
દીપકભાઈ વસાવા, જીલ્લા પુંચાયત પ્રમખ
માનનસિંહભાઈ પટેલ,સરુ ત િીસ્રીકટ કો.ઓ.બેંક ચેરમેનશ્રી નરે શભાઈ પટે લ સડહત આગેવાનો
ઉપસ્સ્થત રહ્યા.

િૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીડિયા કન્વીનર)

