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વડોદરા જિલ્લાના સયાજીપુરા ખાતે જિલ્લાના નવીન કાયાાલય “શ્રી કમલમ”નુું ભ ૂમમપ ૂિન પેિ
સમમમતના પ્રણેતા અને પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના વરદ હસ્તે યોજાયુ.ું
---ગુિરાત પોતે એક મોડલ છે , ગુિરાત મવકાસનુું મોડલ છે અને ગુિરાતના ભાિપના કાયાકરો
પણ દે શના ભારતીય િનતા પાટીના કાયાકરો માટે એક મોડલ કાયાકતાા છે . – :
શ્રી સી.આર.પાટીલ
---ભારતીય િનતા પાટી છે લ્લા બે વર્ાથી એક પણ ચટણી
ું ૂ
હારી નથી. – :શ્રી સી.આર.પાટીલ
---ગુિરાતમાું જે પાટી ભાડાના કાયાકરો રાખીને અલગ અલગ મવસ્તારમાું લોક સપુંકા કરી
િનતાને ગેર માગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમનુું ગુિરાતમાું કોઇ સ્થાન નથી. – :
શ્રી સી.આર.પાટીલ
---આજે વડોદરા જિલ્લાના ભાિપ પક્ષનુું કાયા એક નવા યુગમાું પ્રવેશી રહ્યુ છે . એક નાનકડા
ઓરડામાુંથી કાયાનો પ્રારું ભ થયો અને આજે મવશાળ કાયાાલય બનવા િઇ રહ્યુ છે . – :
શ્રી ભાગાવભાઇ ભટ્ટ
---આવનાર મવઘાનસભા ચટણીમાું
ું ૂ
વડોદરા જિલ્લાની પાુંચય
ે મવઘાનસભા બેઠક પર ભાિપનો
પરચમ લહેરાય તે માટે સૌ સાથે મળી પ્રયાસ કરીએ.-: શ્રી ભાગાવભાઇ ભટ્ટ
----

ભારતીય િનતા પાટી ગુિરાત પ્રદે શ મીડડયા મવભાગ એક અખબારી યાદીમાું િણાવે છે કે, આિરોિ
વડોદરા જિલ્લાના સયાજીપુરા ખાતે નવીન કાયાાલય “શ્રી કમલમ”નુ ું ભ ૂમમપ ૂિન કાયાક્રમ યોજાયો. નવીન
કાયાાલયનુું ભ ૂમમપ ૂિન પેિ સમમમતના પ્રણેતા અને પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના વરદ હસ્તે
કરવામાું આવયુ.ું આ કાયાક્રમમાું જીલ્લાના અધ્યક્ષશ્રી અમિનભાઇ પટેલે સ્વાગત પ્રવચન કયુ.ા

આ કાયાક્રમમાું પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે સુંબોધન કરતા િણાવયુું કે, આવનાર 6
એમપ્રલના રોિ ભાિપના સ્થાપના ડદવસે વડોદરા જિલ્લાનુ ું કાયાા લયનુ ું લોકાપાણ થાય તેવા પ્રયાસ કરવામાું
આવી રહ્યા છે . ગુિરાત પોતે એક મોડલ છે , ગુિરાત મવકાસનુું મોડલ છે અને ગુિરાતના ભાિપના કાયાકરો
પણ દે શના ભારતીય િનતા પાટીના કાયાકરો માટે એક મોડલ કાયાકતાા છે . કાયાકરો જે રીતે સુંગઠીત થઇ,
આયોિન કરી, લોક સુંપકા કરીને ચટણીમાું
ું ૂ
મવિય પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે આખા દે શના તમામ રાિયના ભાિપના
કાયાકરો પણ ગુિરાતના કાયાકરોની કામ કરવાની પદ્ધતીને સ્વીકારે છે તે બદલ ગુિરાત ભાિપના દરે ક
કાયાકરને ખ ૂબ ખ ૂબ અભભનુંદન.
શ્રી પાટીલ સાહેબે વધુમાું િણાવયુ ું કે, કોઇ પણ ચટણીમાું
ું ૂ
જીત મેળવવીએ ભારતીય િનતા પાટીના
કાયાકરોની આદત છે . ભાિપનો કાયાકર ચટણી
ું ૂ
જીતી સત્તા મેળવી લોકોની સેવા કરવાના ધ્યેય થી કામ કરે છે
અને એટલે જે ગુિરાતની િનતા ભાિપના કાયાકરોને સમથાન કરે છે . ભારતીય િનતા પાટી છે લ્લા બે વર્ાથી
એક પણ ચટણી
ું ૂ
હારી નથી. વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબની લોકમપ્રયતા હજુ પણ ગુિરાતમાું
છે ,ગુિરાતની િનતા વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ પર ખ ૂબ મવિાસ રાખે છે અને એટલે િ ચટણીમાું
ું ૂ
ભાિપની ભવય જીત થાય છે . ભાિપના કાયાકરો લોકોની સેવા કરવા અનેક નવી નવી રીતો અપનાવે છે અને
એટલે િ ભાિપને પાટી મવથ ડડફરન્દ્સ કહેવાય છે .
શ્રી પાટીલ સાહેબે વધુમાું િણાવયુ ું કે, ગુિરાતમાું જે પાટી ભાડાના કાયાકરો રાખીને અલગ અલગ
મવસ્તારમાું લોક સપુંકા કરી િનતાને ગેર માગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમનુ ું ગુિરાતમાું કોઇ સ્થાન નથી. જે
લોકોએ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રને નમાદાના નીરથી વુંચીત રાખવાનો મોટો ગુન્દ્હો કયો છે તેવા લોકોને આપ પાટીએ
લોકસભાના ઉમેદવાર બનાવયા હતા તે લોકો અબાન નકસલવાદ છે . મેધા પાટકરનો રે કોડા લોકો સમક્ષ લાવવા
િણાવયુ.ું મેધા પાટકરે કહ્યુ હતુ ું કે નમાદા ડેમ કોઇ પણ ભોગે નહી બનવા દઇએ તેવા મનવેદનો કયાા હતા. જે પાટી
ગુિરાત મવરોધી હોય તેમને ગુિરાતમાું આવવા ન દે વાય તે માટે ધ્યાન રાખવા કાયાકરોને િણાવયુ.ું ગુિરાતમાું
દસ લાખ સરકારી નોકરી આપવાની ખોટી જાહેરાત કરી યુવાનોને અન્દ્ય રાિકીય પાટી ભ્રમીત કરે છે . આ વખતે
મવઘાનસભાની ચટણીમાું
ું ૂ
વડોદરાની પાુંચેય બેઠક વધુ મતોથી જીતવા હાુંકલ કરી.
આ કાયાક્રમમાું પ્રદે શના મહામુંત્રીશ્રી ભાગાવભાઇ ભટ્ટ સુંબોધન કરતા િણાવયુું કે, આજે વડોદરા જિલ્લાના
ભાિપ પક્ષનુું કાયા એક નવા યુગમાું પ્રવેશી રહ્યુ છે . એક નાનકડા ઓરડામાુંથી કાયાનો પ્રારું ભ થયો અને આજે
મવશાળ કાયાાલય બનવા િઇ રહ્યુ છે . પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે અધ્યક્ષની િવાબદારી સુંભાળ્યા
પછી પ્રદે શના કાયાકરોને પ્રત્યેક જિલ્લામાું પોતાનુ ું કાયાાલય બનાવે તે માટે આહવાન કયુા હત ુ ું અને આજે
ગુિરાતમાું લગભગ તમામ જિલ્લાઓમાું કાયાાલય બની રહ્યા છે તે બદલ દરે ક કાયાકતાાઓને અભભનુંદન.

આવનાર મવઘાનસભા ચટણીમાું
ું ૂ
પાુંચેય મવઘાનસભા બેઠક પર ભાિપનો પરચમ લહેરાય તે માટે સૌ સાથે મળી
પ્રયાસ કરીએ.
આ પ્રસુંગે પ્રદે શ મહામુંત્રી શ્રી ભાગાવભાઇ ભટ્ટ, સાુંસદ શ્રીમતી રું િનબેન ભટ્ટ, ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી
શૈલેશભાઈ મહેતા,શ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર, શ્રી મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ,પ્રદે શના સહ પ્રવકતાશ્રી ભરતભાઇ
ડાુંગર,જિલ્લા પ્રભારી અને પ્રદે શ મુંત્રી શ્રીમતી જ્હાનવીબેન વયાસ, જિલ્લા પ્રભારી શ્રી પરાક્રમમસિંહ જાડેજા,
જીલ્લા પ્રમુખશ્રી અમિનભાઈ પટે લ, જીલ્લાના મહામુંત્રીશ્રીઓ શ્રી કલ્પેશભાઈ પટેલ,શ્રી ડૉ.બી.જે.બ્રહ્મભટ્ટ,શ્રી
નટવરમસિંહ સોલુંકી, જીલ્લા પુંચાયત પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ પટેલ સહીત આગેવાનો ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીડડયા કન્વીનર)

