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આજ રોજ પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબનો ભાવનગર ખાતે વન ડે વન ડડસ્ટ્રીક
કાયયક્રમ અંતગયત પેજ સમમમત સંમેલન યોજાય.ં

---આ કાયયક્રમમાં કેન્દ્રીયમંત્રીશ્રી ડો. મનસખભાઇ માંડવીયા, રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને સાંસદશ્રી
ભારતીબેન મશયાળ,રાજયનામંત્રીશ્રી જીતભાઇ વાઘાણી અને રાજયનામંત્રી આર.સી.મકવાણા
સડહતના નેતાઓ ઉપસ્સ્ટ્િત રહ્યા હતા.

---ભારતીય જનતા પાટીમાં કાયયકર કામ માંગવા આવે છે તો અન્દ્ય રાજકીય પાટીમાં કાયયકર પદ
માંગવા આવે છે અને પદ ન મળે તો મારામારી પણ કરે છે .- શ્રી સી.આર.પાટીલ

---આખા દે શમાં કચ્છન ં સ્ટ્મ ૃમતવન જેવ ં સ્ટ્મારક ન હત ં આજે દમનયાના ત્રીજા નંબરન ં સ્ટ્મારક
વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે બનાવય ં છે .- શ્રી સી.આર.પાટીલ

---કોંગ્રેસે કયારે ય દે શ અને રાજયમાં મવકાસના કામો કયાય નિી. - શ્રી સી.આર.પાટીલ

---મવઘાનસભાની ચટ
ં ણીમાં કયા ઉમેદવારને ટીડકટ આપવી કે નહી તે આપણા વડાપ્રઘાનશ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ અને શ્રી અમમતભાઇ શાહ સાહેબ નક્કી કરશે. – શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે કે, આજ રોજ ભાિનગર
ખાતે પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબનો િન િે િન ડિસ્ટ્રીક કાયયક્રમ અંતગયત પેજ સવમવત સમેંલન યોજાયો હતો.
આ કાયયક્રમ પુિે પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબન
ે ી રે લી યોજાઇ હતી ત્યાર પછી જિાહર મેદાન ખાતે કાયયક્રમ
યોજાયો હતો.આ કાયયક્રમમાાં કેન્દ્રીયમાંત્રીશ્રી િો.મનસુખભાઇ માાંિિીયા, ભાજપ જજલ્લા અધ્યક્ષશ્રી મુકેશભાઇ લાંગાણીયાઅને
રાજયનામાંત્રી આર.સી.મકિાણાએ પ્રાસાંગીક સાંબોધન કર્ુય હતુ.ાં આ કાયયક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબના
િરદ હસ્ટ્તે પાાંચ પેજ સવમવતના પ્રમુખને સ્ટ્મ ૃવત ચચન્દ્હ આપી સન્દ્માન કરિામાાં આવર્ુ.ાં
આ કાયયક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબે સાંબોધન કરતા જણાવર્ુ ાં કે, આજે ભાિનગરમાાં ખ ૂબ
વિશાળ રે લી આયોજીત કરી તે બદલ દરે ક કાયયકરને અચભનાંદન. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાાં કાયયકર કામ માાંગિા આિે છે

તો અન્દ્ય રાજકીય પાર્ટીમાાં કાયયકર પદ માાંગિા આિે છે અને પદ ન મળે તો મારામારી પણ કરે છે પરાં ત ુ ભાજપ વશસ્ટ્તબાંઘ
કાયયકરોની પાર્ટી છે . આપણા કાયયકરોનુ ાં ધ્યેય દે શને રાજયને અને જજલ્લાને આગળ લઇ જિાનુ ાં હોય છે . આપણા કાયયકરોને
આપણા િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ અને રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલ ઉપર વિશ્વાસ છે કે યોજનાઓ
જાહેરાત કરી જનતાની સમસ્ટ્યા દુર કરશે. ગઇ કાલે રબારી સમાજનો પ્રશ્ન હતો સમાજના આગેિાનો મળ્યા અને રજૂઆત
કરી ત્યારે રાજયના મુખ્યમાંત્રીને તેમની સમસ્ટ્યા જણાિી ત્યારે મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલે તાત્કાચલક મુદત િઘારી
દીધી અને તેમની સમસ્ટ્યા દુર કરી. અલગ અલગ સમાજની સમસ્ટ્યાની માાંગ પુરી કરિા ગુજરાત સરકાર હમેંશા કર્ટીબદ્ધ
હોય છે .
શ્રી પાર્ટીલ સાહેબે જણાવર્ુ ાં કે, ભાજપ એ કાયયકતાયઓથી ચાલતી પાર્ટી છે . કાયયકર કોઇ પણ આગેિાનને મળી
સમસ્ટ્યા કે માંતવય જણાિી શકે છે . ભાજપની સરકાર ગુજરાતમાાં હમેંશા જનતાની સેિામાાં આગળ હોય છે . કુદરતી આફત
ૂ ોને મદદ કરિાની હોય, કોરોનામાાં જનતાની સેિા હોય દરે ક વિસાંગત સમયમાાં જનતાની મદદે
આિી હોય ત્યારે ખેડત
આિે છે . િિાપ્રઘાનશ્રીએ ગુજરાતનુ ાં મોિલ સમગ્ર દે શમાાં પ્રસ્ટ્થાપીત કર્ુ.ય ગુજરાતના વિકાસના મોિલથી આખા દે શના
લોકો અંજાઇ ગયા. કોંગ્રેસે િર્ષો સુધી નહી કરે લા કામ િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ મુખ્યમાંત્રી હતા ત્યારે અને
આજે િિાપ્રઘાન બન્દ્યા પછી પણ કરી રહ્યા છે . ગુજરાતને પ્રિાસમાાં આગળ લાિિાની જરૂર છે તેની સમજ સાથે સૌથી
પહેલા કામની શરૂઆત આદરણીય િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ મુખ્યમાંત્રી હતા ત્યારે કર્ુય હતુ.ાં આજે ગુજરાતમાાં
કોઇ પયયર્ટક ગુજરાતની મુલાકાતે આિે તો ઓછામાાં ઓછા 15 ડદિસ જોઇએ. ગુજરાતમાાં કેિડિયા કોલોની, પોરબાંદર,
કચ્છમાાં સ્ટ્મ ૃવત િન સડહતના સ્ટ્થળોની મુલાકાત લઇ શકે છે . આખા દે શમાાં સ્ટ્મ ૃવતિન જેવુ ાં સ્ટ્મારક ન હતુ ાં આજે દુવનયાના
ત્રીજા નાંબરનુ ાં સ્ટ્મારક િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે બનાવર્ુ ાં છે .
શ્રી પાર્ટીલ સાહેબે િધુમાાં જણાવર્ુ ાં કે, નમયદાના પાણીનો લાભ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને ન મળે તે માર્ટે મેઘા પાર્ટકર
સડહતના કેર્ટલાક લોકોએ ઘણા આંદોલન કયાય. પરાં ત ુ િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ પ્રઘાનમાંત્રી બન્દ્યા ત્યારે 17મા
ડદિસે નમયદા િેમમાાં દરિાજા મુકિાની માંજૂરી આપી અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાાં નમયદાનુ ાં પાણી પહોંચાિયુ. ગુજરાતમાાં
આિનાર ડદિસોમાાં ચર્ટાં ૂ ણી આિી રહી છે ત્યારે ઘણી રાજકીય પાર્ટીઓ પ્રચાર કરે છે . તેમાાં કોંગ્રેસના પ્રમુખે કહ્યુ કે આ
દે શની સાંપતીમાાં લઘુમતીનો પહેલો અવધકાર છે પરાં ત ુ હુ કહુ ાં છુ કે આ દે શની સાંપવિમાાં દરે ક અવધકાર છે . કોંગ્રેસના પ્રમુખના
આ વનિેદનને હુ ાં િખોડુાં છુાં. કોંગ્રેસ ફકત મતો મેળિિા આિા વનિેદન કરી ભાગલા પાિિા માાંગે છે . કોંગ્રેસે કયારે ય દે શ
અને રાજયમાાં વિકાસના કામો કયાય નથી.
શ્રી પાર્ટીલ સાહેબે આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા જણાવર્ુ ાં કે, ગુજરાતમાાં સ્ટ્થાવનક સ્ટ્િરાજયની
ચર્ટાં ૂ ણીમાાં આપ પાર્ટીના ઉમેદિારોની ડિપોઝીર્ટ ગુમાિિાનો િારો આવયો હતો. આપના પ્રમુખ ગોપાલ ઇર્ટાલીયાના હાલના
વનિદે ન આપતા જણાવર્ુ ાં હતુ ાં કે, ભગિાન કુષ્ટ્ણ અને ભાજપના રાક્ષસસો કહી ભગિાન કષ્ટ્ણને રાક્ષસ સાથે સરખાવયા.આ
િખતની વિઘાનસભાની ચર્ટણીમાાં
ાં ૂ
અન્દ્ય રાજકીય પાર્ટીના ઉમેદિારોની ડિપોઝીર્ટ બચે નહી તેની ચચિંતા કાયયકરોએ
કરિાની છે . વિઘાનસભાની ચર્ટાં ૂ ણી કયા ઉમેદિારને ર્ટીડકર્ટ આપિી કે નહી તે આપણા િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
સાહેબ અને શ્રી અવમતભાઇ શાહ સાહેબ નક્કી કરશે તેઓ બધા ઉમેદિારોને સારી રીતે ઓળખે છે .

આ કાયયક્રમમાાં કેન્દ્ન્દ્રય માંત્રીશ્રી િૉ.મનસુખભાઈ માાંિવિયા, સાાંસદ તેમજ રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ શ્રીમતી ભારતીબેન
વશયાળ,પ્રદે શ મહામાંત્રીશ્રી વિનોદભાઇ ચાિિા, રાજ્ય સરકારના માંત્રીશ્રીઓ શ્રી જીતુભાઈ િાઘાણી, શ્રી આર.સી.મકિાણા,
પ્રદે શ ઉપાધ્યક્ષશ્રી મહેન્દ્રવસિંહ સરિૈયા, પ્રદે શ માંત્રીશ્રી રઘુભાઈ હબ
ુ ાં લ, જજલ્લા પ્રમુખશ્રી મુકેશભાઇ લાંગાિીયા, ભાિનગર
શહેર પ્રમુખશ્રી રાજીિભાઈ પાંિયા, ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી આત્મારામભાઈ પરમાર, શ્રી પરશોિમભાઈ સોલાંકી, શ્રી ભીખાભાઇ
બારૈ યા, શ્રી વિભાિરીબેન દિે, જીલ્લા પ્રભારીશ્રીઓ શ્રી િૉ.ભરતભાઇ કાનાબાર, શ્રી રે ખાબેન ડુગ
ાં રાની, ભાિનગર શહેર
મેયર શ્રીમતી ડકવતિબેન દાણીધાડરયા, જીલ્લા મહામાંત્રીશ્રીઓ શ્રી ભ ૂપતભાઈ બારૈ યા, શ્રી કેતનભાઈ કાાંત્રોડિયા, શ્રી
હરે શભાઈ િાઘ સડહત પ્રદે શના પદાવધકારીશ્રીઓ, હોદ્દે દારો તેમજ કાયયકતાયઓ ઉપસ્સ્ટ્થત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીડડયા કન્દ્વીનર)

