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ુ રાતના પનોતા પત્ર
ુ અને દે શના કર્મનનષ્ઠ પ્રઘાનસેવકશ્રી
આજ રોજ ગજ
નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે ઓલપાડ નવઘાનસભાર્ાાં કેન્દ્ર અને રાજય સરકારની
યમ લ સાંવાદ યોજ્યો.
નવનવધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સાર્થે વર્ચ્અ

---આ કાયમક્રર્ર્ાાં પેજ સનર્નતના પ્રણેતા અને ર્જબ યત સાંગઠન શક્તતર્થી પાટીર્ાાં
ઉર્જમનો સાંચાર કરનાર યશસ્વી પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબ તેર્જ
ુ રાતની નવકાસ યાત્રાને સતત આગળ લઇજતા પ્રર્જવત્સલ રાજયના
ગજ
ુ યર્ાંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલ પણ ઉપક્સ્ર્થનત રહ્યા હતા.
મખ્

---સેવાભાવ શ ાંુ હોય તેને સરુ ત અને સરુ તના લોકો સારી રીતે ર્જણે છે . સરુ ત સૌને
જોડનાર છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી

---કુ દરતની ર્હાર્ારીએ ઘણી વાર સરુ તવાસીઓની પરરક્ષા કરી પરાં ત ુ સરુ તવાસીઓ
એકજયટ ર્થઇ દરે ક પડકાર જીત્યો છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી

---સરુ તના લોકોએ ર્ને જે સહકાર અને સહયોગ આપ્યો છે તેને ક્યારે ય ભ યલી શકાય
તેર્ નર્થી. – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી

---ુ ાનોએ સરુ તને ફરી બેઠુ
વર્ષો પહેલા તાપીર્ાાં જે પરુ આવ્ ાંુ હત ાંુ ત્યારે સરુ તના ્વ
કરવા ખ યબ ર્હેનત કરી હતી.- શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી
----
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કોઇ પણ દે શની પ્રગતીર્ાાં તે દે શના નાગરીકોના સ્વાસ્્યની ભ યનર્કા ર્હત્વની હોય
છે . સારુ સ્વાસ્્ય સારા ભનવષ્યનો રસ્તો દશામ વે છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી

---ુ રાતર્ાાં 97 ટકા ગ્રાર્ીણ પરરવારને નલ સે
ડબલ એન્ન્દ્જનની સરકારને કારણે ગજ
જલ યોજના ર્થકી પાણી ર્ળે છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી

---ુ ાસન ગડ
ુ ગવનમન્દ્સ કેવ ાંુ હોય તે
લોકોર્થી લોકોન ાંુ અને લોકરહતને વરે લ ુ સશ
આદરણીય વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે દે શ અને દુનનયાને બતાવ્.ાંુ –
ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લ
શ્રી ભપ

---વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે જે કહેવ ાંુ તે કરવ ાંુ અને નવકાસની રદશા
ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લ
આપણને આપી છે . – શ્રી ભપ

---પહેલા સરકારી યોજનાનો લાભ જયજ લોકો જ લઇ શકતા પરાં ત ુ વડાપ્રઘાનશ્રી
ુ ી સરકારની યોજના પહોંચે તે ર્ાટે
નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે છે વાડાના ર્ાનવી સઘ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલ
પ્રયાસ કયામ . – શ્રી ભપ

---દે શન ાંુ અર્થમતત્ર
ાં 11 નાંબરર્થી 5 નાંબર પર આવ્ ાંુ છે . આજે દે શન ાંુ અર્થમતત્ર
ાં ર્જબ યત
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલ
રીતે આગળ વધી રહ્ ાં ુ છે . – શ્રી ભપ

---ુ રાતન ાંુ બજેટ સૌર્થી ર્ોટુ રજય કરવાર્ાાં આવ્.ાંુ આજે
કોરોના ર્હાર્ારી પછી ગજ
ુ રાત કોનવડ ર્હાર્ારી પછી પણ આખા દે શર્ાાં નાાંણકીય વયવસ્ર્થાપનર્ાાં નાંબર
ગજ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લ
એક પર છે . – શ્રી ભપ
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---ુ રાતે ઘણ ુ કાર્ ક્મ ુ છે આજના ્વ
ુ ાનોને કફમ ્ ુ શ ાંુ હોય તેની
સરુ ક્ષા ક્ષેત્રે પણ ગજ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલ
પણ ર્જણ નહી હોય. – શ્રી ભપ

---ુ રાતર્ાાં નવઘાનસભાની ચટ
ર્થોડા રદવસર્ાાં ગજ
ાં ય ણી આવવાની છે અને આપણી જીત
એક ર્ાત્ર લક્ષ હોવ ાંુ જોઇએ. – શ્રી સી.આર.પાટીલ

---ુ રાતને નકુ શાન કરનાર અબમન નકસલવાદી લોકોને જનતાએ
દે શને અને ગજ
ઓળખી લેવા જોઇએ. – શ્રી સી.આર.પાટીલ

---ભાજપના કાયમકરોએ નવઘાનસભાની તર્ાર્ બેઠક જીતવાન ાંુ લક્ષ રાખ્્ ાંુ છે , દરે ક
બેઠક 50 હર્જરની લીડ સાર્થે જીતવાની છે . – શ્રી સી.આર.પાટીલ

---આખા નવશ્વર્ાાં આદરણીય વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબ 75 ટકા ર્ત સાર્થે
ખ યબ લોકનપ્રય નેતાર્ાાં પહેલા નાંબરે છે . – શ્રી સી.આર.પાટીલ

---કોંગ્રેસની ર્નર્ોહનની સરકારર્ાાં જો કોરોના ર્હાર્ારી આવી હોત તો શ ાંુ ક્સ્ર્થનત
ર્થઇ હોત તેની કલ્પના કરજો. – શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે કે, આજ રોજ ગુજરાતના
પનોતા પુત્ર અને દે શના કમમવનષ્ઠ પ્રઘાનસેિકશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ઓલપાિ વિઘાનસભામા કેન્દ્ર અને રાજય
યમ લ સાંિાદ યોજ્યો હતો. આ કાયમક્રમમાાં પેજ સવમવતના પ્રણેતા
સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સાર્થે િર્ચ્અ
અને મજબ યત સાંગઠન શક્તતર્થી પાર્ટીમાાં ઉર્જમનો સાંચાર કરનાર યશસ્િી પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબ તેમજ
ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને સતત આગળ લઇજતા પ્રર્જિત્સલ રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલ પણ ઉપક્સ્ર્થવત
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રહ્યા હતા. આ કાયમક્રમમાાં રાજયનામાંત્રીશ્રી મુકેશભાઇ પર્ટેલે,સુરત જજલ્લના પ્રભારીમાંત્રી અને રાજયનામાંત્રીશ્રી કનુભાઇ
દે સાઇએ શાબ્દીક પ્રિચન ક્ુ.મ આ કાયમક્રમમાાં ઓલપાિમાાં સરકારની કલ્યાણ કારી વિવિધ યોજનાઓની માહીતી વિડિયો
દશામિી આપિામાાં આિી.
આ કાયમક્રમમાાં આત્મવનભમર ભારતના પ્રણેતા અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર તેમજ દે શના પ્રઘાનસેિકશ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે કેન્દ્ર અને રાજય સરકારની વિવિઘ યોજનાના લાભાર્થીઓ સાર્થે સાંિાદ કયામ પછી સાંબોધન કરતા
જણાવ્ુ ાં કે, આજે સરકારની વિવિધ યોજનાના લાભાર્થીઓ સાર્થે સાંિાદ કરિાનો અિસર મળ્યો. શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલના
નેત ૃત્િમાાં રાજય સરકાર અને પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલના નેત ૃત્િમાાં પાર્ટીનો દરે ક કાયમકર સેિાભાિર્થી કામ કરી
રહ્યા છે . ગુલામીના સમયમાાં સુરત દે શના એ પહેલા સ્ર્થાનમાાં હતુ ાં જયા મીઠાના કાયદાનો વિરોધ ર્થયો હતો. સેિાભાિ શુ ાં
હોય તેને સુરત અને સુરતના લોકો સારી રીતે ર્જણે છે . સુરત સૌને જોિનાર છે . લાલ ડકલ્લા પરર્થી જે પાંચપ્રાણોની િાત
જણાિી હતી તેમાાંર્થી એક પ્રાણ દે શની એકતા અંગે જણાવ્ુ ાં હતુ ાં તે આજના આ કાયમક્રમમાાં દે ખાઇ રહ્ુાં છે . કુદરતની
મહામારીએ ઘણી િાર સુરતિાસીઓની પડરક્ષા કરી પરાં ત ુ સુરતિાસીઓ એકજયર્ટ ર્થઇ દરે ક પિકાર જીત્યો છે . સુરતના
લોકોએ મને જે સહકાર અને સહયોગ આપ્યો છે તેને ક્યારે ય ભ યલી શકાય તેમ નર્થી.
શ્રી મોદી સાહેબે જણાવ્ુ ાં કે, િર્ષો પહેલા તાપીમાાં જે પુર આવ્ુ ાં હતુ ાં ત્યારે સુરતના ્ુિાનો સુરતને ફરી બેઠુ ખ યબ
મહેનત કરી હતી. સુરતની િાત આિે એર્ટલે ઘણા નેતાઓની યાદ આિે જેમાાં કાશીરામ રાણા, પ્રિીણભાઇ
નાયક,હેમત
ાં ભાઇ ચપર્ટિાલા,ભગુભાઇ બીમલ.િો.કનુભાઇ માિાણી,ઇશ્વરભાઇ સડહત ઘણા નેતાઓના નામ યાદ આિે આ
નેતાઓ સાર્થે ઘણુ કામ કરિાનો મને અિસર મળ્યો હતો. કોઇ પણ દે શની પ્રગતીમાાં તે દે શના નાગરીકોના સ્િાસ્્યની
ભ યવમકા મહત્િની હોય છે . સારુ સ્િાસ્્ય સારા ભવિષ્યનો રસ્તો દશામિે છે . આજે ગુજરાતમાાં મલ્ર્ટી સ્પેવશયાલીસ્ર્ટ હોક્સ્પર્ટલનુ ાં
વનમામણ ર્થ્ુ ાં છે . પાછલા બે દશકોમાાં મેડિકલ કોલેજ 11 ર્થી િધીને 31 ર્થઇ છે . આ કેમ્પમાાં આિતા દદીઓને પૌષ્ર્ટીક આહાર
માર્ટે સલાહ આપિામાાં આિે તેમ િોકર્ટરોને વિનાંતી કરી.
શ્રી મોદી સાહેબે જણાવ્ુ ાં કે, જયારે સમાજ અને સરકાર સેિાભાિર્થી એક સાર્થે આિે ત્યારે સફળતા મળે છે .
ગુજરાત દે શનુ ાં એ રાજય હતુ ાં કે તેને સારિાર માર્ટે બે લાખ રૂવપયાની મદદની શરૂઆત કરી હતી. આ મદદ ગરીબો અને
મધ્યમિગમના પડરિારને મદદ મળતી આજે આ્ુષ્યમાન ભારત યોજના આખા દે શમાાં વિસ્તારિામાાં આિી છે . પીિાનુ ાં
પાણી શુદ્ધ ન મળે તો પણ બબમાર પિાય છે અને એર્ટલે જ સુરતમાાં વપિાના શુદ્ધ પાણી લોકોને મળે તે માર્ટે પણ ઘણા
પ્રયાસો કરિામાાં આવયા છે . િબલ એન્ન્દ્જનની સરકારને કારણે ગુજરાતમાાં 97 ર્ટકા ગ્રામીણ પડરિારનોને નલ સે જલ
ય ોને સાર્થ આપિો એ અમારી સરકારની પ્રાર્થવમકતા છે . પીએમ ડકસાન
યોજના ર્થકી પાણી મળે છે . દે શના નાના ખેડત
ય ોના બેંક ખાતામાાં અંદાજે 2 લાખ કરોજ
સમ્માન વનધી યોજના આનુ ાં ઉત્તમ ઉદાહરણ છે . આ યોજનાર્થી દે શ ભરના ખેડત
ય પડરિારોને પણ આ યોજનાનો લાભ મળ્યો છે .
રૂવપયા ટ્રાન્દ્સફર કરિામાાં આવયા છે . ગુજરાતના 60 લાખર્થી િધુ ખેડત
ય ોને યોજનાનો લાભ મળ્યો છે .
સુરતના સિા લાખર્થી િધુ ખેડત
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આ કાયમક્રમમાાં પ્રર્જિત્સલ મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલે સાંબોધન કરતા જણાવ્ુ ાં કે, આજે રાજયનામાંત્રીશ્રી
મુકેશભાઇ પર્ટેલે ઓલપાિ વિસ્તારના જરૂરીયાતમાંદ લોકોને સરકારી યોજનાના લાભ હાર્થો હાર્થ પહોંચાિિાની નિી પહેલ
કરી છે . લોકોર્થી લોકોનુ ાં અને લોકડહતને િરે લ ુ સુશાસન ગુિ ગિનમન્દ્સ કેવ ુ ાં હોય તે આદરણીય િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ
મોદી સાહેબે દે શ અને દુવનયાને બતાવ્ુ.ાં િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે જે કહેવ ુ ાં તે કરવુ ાં અને વિકાસની ડદશા
આપણને આપી છે . ગુજરાત બે દાયકાર્થી વિકાસનુ ાં મોિલ બન્દ્્ ુ ાં છે . કોરોનાની મહામારીમાાં મહાસત્તા ગણાતા દે શઓએ
પણ તેમની પ્રર્જને તેમના ભરોસે મુકી દીધા પરાં ત ુ કપરા સાંજોગોમાાં પણ િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે દે શની
જનતાને સાર્થે રાખી મહામારીર્થી ઉગારી લીધા.પહેલા સરકારી યોજનાનો લાભ જયજ લોકો જ લઇ શકતા પરાં ત ુ
િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદીએ છે િાિાના માનિી સુઘી સરકારની યોજના પહોંચે તે માર્ટે પ્રયાસ કયામ. દે શનુ ાં અર્થમતત્ર
ાં
11 નાંબરર્થી 5 નાંબર પર આવ્ુ ાં છે . આજે દે શનુ ાં અર્થમતત્ર
ાં મજબ યત રીતે આગળ િધી રહ્ુાં છે .ગુજરાતે આજે દરે ક ક્ષેત્રે વિકાસ
કયો છે અને િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના માગમદશમનમાાં મારી સરકાર અને સાર્થી માંત્રીઓ પણ વિકાસ માર્ટે
કામ કરિાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે આત્મવનભમર ભારતનો સાંકલ્પ આપણને આપ્યો
છે અને તે માર્ટે આપણે પણ આત્મવનભમર ગુજરાત ર્થકી તેમના સાંકલ્પને પુણમ કરિાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. કોરોના
મહામારી પછી ગુજરાતનુ ાં બજેર્ટ સૌર્થી મોટુ રજય કરિામાાં આવ્ુ.ાં આજે ગુજરાત કોવિિ મહામારી પછી પણ આખા દે શમાાં
નાણકીય વયિસ્ર્થાપનમાાં ગુજરાત નાંબર એક પર છે . ગુજરાતને િબલ એન્ન્દ્જન સરકારનો લાભ મળે છે .
શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલે જણાવ્ુ ાં કે, ગુજરાતની વશક્ષણ વયિસ્ર્થા ઘણી સારી બનાિી છે પહેલા 100 એ 37 વિદ્યાર્થીઓ
ડ્રોપઆઉર્ટ ર્થતા પરાં ત ુ આજે આ રે વસયો િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના માગમદશમનમાાં 3 ર્ટકા સુઘી લઇ આવયા.
પહેલા ગુજરાતમાાં િર્ષે 1375 િોકર્ટરો બનતા હતા પરાં ત ુ આજે અંદાજે 5800 જેર્ટલા વિદ્યાર્થીઓ િોકર્ટર બને છે એર્ટલે
ગુજરાતની જનતાને સારુ સ્િાસ્્ય આપિા બચિંતા કરી છે . સુરક્ષા ક્ષેત્રએ પણ ગુજરાતે ઘણુ કામ ક્ુમ છે આજના ્ુિાનોને
કફમ ્ ુ શુ ાં હોય તેની પણ ર્જણ નહી હોય.
આ કાયમક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબે સાંબોધન કરતા જણાવ્ુ ાં કે,

હિે ર્થોિા ડદિસમાાં

ગુજરાતમાાં ચર્ટાં ય ણી આિિાની છે . હિે જીત એક માત્ર લક્ષ હોવુ ાં જોઇએ. આપણે િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબની
સેના અને સેનાપતી છીએ. ભાજપના કાયમકરોએ વિઘાનસભાની તમામ બેઠક જીતિાનુ ાં લક્ષ રાખ્્ુ ાં છે , દરે ક બેઠક જીતિી
છે પરાં ત ુ દરે ક બેઠક 50 હર્જરની લીિ સાર્થે જીતિાની છે તે લક્ષ ભાજપના કાયમકરો લઇ ચાલી રહ્યા છે . દે શના િિાપ્રઘાનશ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ પર દે શના લોકોને ખ યબ વિશ્વાસ છે ,આદર છે . ગુજરાત સડહત દે શમાાં કરે લા વિવિઘ વિકાસના કામ,
દે શની સુરક્ષાના કામો કયામ છે અને એર્ટલે જ દે શ સાર્થે આખા વિશ્વમાાં આદરણીય િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ
75 ર્ટકા મત સાર્થે ખ યબ લોકવપ્રય નેતામાાં પહેલા નાંબરે છે . ગુજરાત દે શ અને દુવનયાનુ ાં મોિલ છે . વિકાસ શુ ાં હોય તે ગુજરાતે
આખા દે શને બતાવ્ુ.ાં કોંગ્રેસની મનમોહનની સરકારમાાં જો કોરોના મહામારી આિી હોત તો શુ ાં ક્સ્ર્થવત ર્થાય તેની કલ્પના
કરજો. કોરોના મહામારી સમયે દે શના પ્રર્જડહત સેિક શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના કારણે એક નહી પરાં ત ુ બે રસીની શોઘ
આપણા દે શના િૈજ્ઞાવનકોએ કરી. િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે કોરોના સમયે દે શની જનતાને સુરક્ષીત રાખિા
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ફ્રીમાાં રસી આપિાની ર્જહેરાત કરી. આપણા િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ફ્રીમાાં રસી આપી, ફ્રીમાાં અનાજ આપ્્ુ ાં
રે િિી નર્થી િહેંચી. કોરોના સમયે દે શની જનતાને રસી સાર્થે 80 કરોિ જનતાને ફ્રીમાાં અનાજ આપી મહામારી સમયે કોઇનુ ાં
ભુખમરાર્થી મ ૃત્્ુ ર્થ્ુ ાં નર્થી.
શ્રી પાર્ટીલ સાહેબે િધુમાાં જણાવ્ુ ાં કે, ગુજરાતમાાં ચર્ટાં ય ણી સમયે રે િિીિાળા આિી ગયા છે તેઓ જનતાને જે િચનો
આપે છે તે પણ પુરા ર્થઇ શકે તેિા નર્થી. આ રે િિીિાળા લોકોએ કેિી રીતે જનતાને ભ્રમીત કરે છે તે અંગે તેમને આપલે
િચનોની વિસ્ત ૃત માડહતી આપી જણાવ્ુ ાં કે તેમના િચનોર્થી રાજયને કેર્ટલુાં નુકશાન ર્થાય. દે શને અને ગુજરાતને નુકશાન
કરનાર અબમન નકસલિાદી લોકોને જનતાએ ઓળખી લેિા જોઇએ. કર્ચછ અને સૌરાષ્ટ્રમાાં નમમદાના નીર ન પહોંચે તે માર્ટે
મેઘાપાર્ટકરે િર્ષો સુઘી આંદોલન ક્ુમ અને અિચણ પેદા કરી 15 ર્થી 20 િર્ષમ સુધી તેમને પાણી ન મળ્્ુ. મેઘા પાર્ટકર
વિદે શના ફાંિ આઘારે આંદોલન ચલાિી ગુજરાતની સમ ૃદ્ધીને અને વિકાસને રોકતા હતા આિા ગુજરાત વિરોઘીને આમ
આદમી પાર્ટીએ લોકભામાાં ર્ટીકીર્ટ આપી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાયમકરો ચર્ટાં ય ણી પહેલાર્થી જે રીતે તૈયારીઓ કરી રહ્યા
છે તેનાર્થી ખ યબ ભવય પડરણામ પક્ષના ડહતમાાં આિિાનુ ાં છે ઉમેદિારોની ભવય જીત ર્થિાની છે .
આ કાયમક્રમમાાં રાજયનામાંત્રીશ્રી કનુભાઇ દે સાઇ,પ્રભારીશ્રી ભરતભાઈ રાઠોિ,સુરત જજલ્લાના પ્રમુખશ્રી સાંડદપભાઇ
દે સાઇ,સુરત શહેરના પ્રમુખશ્રી વનરાં જનભાઇ ઝાાંઝમેરા,રાજય સરકારનામાંત્રીશ્રીઓ મુકેશભાઇ પર્ટેલ, શ્રી વિનુભાઇ
મોરિીયા, સુરત શહેરના મેયરશ્રીમતી હેમાલીબેન બોઘાિાલા,ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી ગણપતભાઇ િસાિા,શ્રી ઇશ્વરભાઇ
પરમાર,શ્રી મોહનભાઇ િોિીયા,શ્રીમતી ઝાંખનાબેન પર્ટેલ,શ્રી વિિેકભાઇ પર્ટેલ,શ્રી વિ.ડિ.ઝાલાિાડિયા,શ્રી કાન્દ્તીભાઇ
બલર,શ્રી પ્રિીણભાઇ ઘોઘારી,શ્રી અરવિિંદભાઇ રાણા,શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાર્ટીલ,શ્રી મવનર્ષભાઇ પર્ટેલ, સાાંસદશ્રી પ્રભુભાઇ
િસાિા,સુરત જજલ્લા પાંચાયતના પ્રમુખશ્રી ભાિેશભાઇ પર્ટેલ,ઉપાધ્યક્ષશ્રી જનકભાઇ,ઉપાધ્યક્ષશ્રી મહેન્દ્રભાઇ
પર્ટેલ,િે.મેયરશ્રી ડદનેશભાઇ જોઘાણી,સ્ર્ટેનન્દ્િિંગ કવમર્ટીના ચેરમેનશ્રી પરે શભાઇ પર્ટેલ,શાસકપક્ષના નેતાશ્રી અવમતભાઇ
ુ િેરીના
રાજપ યત,સુરત જજલ્લાના મહામાંત્રીશ્રી યોગેશભાઇ પર્ટેલ,શ્રી જગદીશભાઇ પારે ખ,શ્રી ડદપકભાઇ િસાિા,સુમલ
ચેરમેનશ્રી માનવસહભાઇ પર્ટેલ,ઓલપાિ તાલુકા પાંચાયતના પ્રમુખશ્રી અવમતભાઇ પર્ટેલ સડહતના આગેિાનિો ઉપક્સ્ર્થત
રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ ર્ીરડયા કન્દ્વીનર)
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