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તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧

ભાજપાના કાર્યકતાયના હાથમાાં પેજ સમમમતન ાં અભેદ અને અચ ૂક શસ્ત્ર છે . - શ્રી સી. આર. પાટીલ
---------

મિરોધપક્ષના કોંગ્રેસના નેતા પણ સ્વિકારી રહ્ાાં છે કે,
ભાજપાન ાં પેજ સમમમતન ાં શસ્ત્ર એ કોંગ્રેસ માટે અણબોંબ સમાન છે . - શ્રી સી. આર. પાટીલ
----------

ભાજપા પાસે બે - બે બ્રહ્માસ્ત્ર છે .

પ્રથમ િડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી અને બીજ ાં પેજ સમમમત. - શ્રી સી. આર. પાટીલ
--------

આ િખતે ભાજપાના મિજર્ના બલડોઝરમાાં કોંગ્રેસ સપાટ થઇ જિાની છે . - શ્રી સી. આર. પાટીલ
------

ર્ોજનાઓના લાભો જનજન સધી પહોંચાડીને માનિસેિા કરીને
આપણે સૌએ જનતા જનાદય નના આમશિાય દ મેળિિા જોઇએ. - શ્રી સી. આર. પાટીલ
-------ભાજપાનો દરે ક કાર્યકર મર્ાય દા પરષોત્તમ શ્રીરામ માંદીર મનમાય ણ થિાની
ચોક્કસ તારીખ બતાિિાની ક્ષમતા રાખે છે . - શ્રી સી. આર. પાટીલ
---------કેન્દ્રની બધી જ ર્ોજનાઓના લાભો કાશ્મીરિાસીઓને મળી રહ્ાાં છે અને
મિકાસની િણઝાર કાશ્મીરમાાં શરૂ થઇ ગઇ છે . - શ્રી સી. આર. પાટીલ
--------કોંગ્રેસના નેતાઓ હાંમેશા કાશ્મીરના નાગરરકોને ભડકાિતાાં હતા અને
દે શ મિરોધી પ્રવ ૃમત્તઓ માટે ઉશ્કેરતાાં હતાાં. - શ્રી સી. આર. પાટીલ
--------ભાજપાની સરકાર અને સાંગઠન મક્કમતાથી
ગજરાતના મિકાસ માટે અડીખમ રીતે કાર્યરત છે . - શ્રી ભપેન્દ્રમસિંહ ચડાસમાાં

ભારતીર્ જનતા પાટીના ગજરાત પ્રદે શ પ્રમખ શ્રી સી. આર. પાટીલે અમદાિાદ જજલ્લાના ધોળકા ખાતે
વથામનક વિરાજ્ર્ની ચટ
ાં ૂ ણી સાંદભે જાહેર સભાને સાંબોધતા જણાવ્ ાં હત ાં કે, ભાજપાના કાર્યકતાય ના હાથમાાં પેજ સમમમતન ાં
અભેદ અને અચ ૂક શસ્ત્ર છે . મિરોધપક્ષના કોંગ્રેસના નેતા પણ સ્વિકારી રહ્ાાં છે કે, ભાજપાન ાં પેજ સમમમતન ાં શસ્ત્ર એ

કોંગ્રેસ માટે અણબોંબ સમાન છે . કોંગ્રેસને જડમ ૂળમાાંથી ઉખેડીને ફેંકી દે શે. શ્રી પાટીલે બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્ ાં
હત ાં કે, ભાજપા પાસે બે બે બ્રહ્માસ્ત્ર છે . પ્રથમ િડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી અને બીજ ાં પેજ સમમમત. િડાપ્રધાનશ્રી

નરે ન્દ્રભાઇ મોદીના પેજ સમમમત માટેના લખાર્ેલ સાંદેશનો ઉલ્લેખ કરતાાં શ્રી પાટીલે જણાવ્ ાં હત ાં કે, િડાપ્રધાનશ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોદીએ જે રીતે પેજ સમમમતના િખાણ કર્ાય છે , ગજરાત ભાજપાના દરે ક કાર્યકતાય માટે એ ખ ૂબ જ ગિયની
બાબત છે . આપણી સૌની છાતી ગજ ગજ ફુલાર્ જાર્ તેિા િખાણ િડાપ્રધાનશ્રીએ કર્ાય છે .
શ્રી પાટીલે જણાવ્ ાં હત ાં કે, ગજરાતની સમજ પ્રજાએ છે લ્લા ૨૫ િષયથી ભાજપાને સેિા કરિાનો જે મોકો
આપ્ર્ો છે તે બદલ ગજરાતની જનતાને મિકાસની અણધારી ઉંચાઇએ લઇ જિા ભાજપા તરફથી હાં પ્રમતબધ્ધતા આપ ાં
છાં. આ િખતે ભાજપાના મિજર્ના બલડોઝરમાાં કોંગ્રેસ સપાટ થઇ જિાની છે . શ્રી પાટીલે કેન્દ્ર સરકારની તમામ િગો
માટેની ૩૭૫ જેટલી ર્ોજનાઓ મિષે મારહતી આપતાાં જણાવ્ ાં હત ાં કે, એપ પર એક ક્લલકમાાં બધી જ ર્ોજનાઓ બાબતે
મિવત ૃત મારહતી મળી જાર્ છે અને તે ર્ોજનાઓના લાભો જનજન સધી પહોંચાડીને માનિસેિા કરીને આપણે સૌએ
જનતા જનાદય નના આમશિાય દ મેળિિા જોઇએ. શ્રી પાટીલે સકન્દ્ર્ા ર્ોજના, આ્ષ્ર્માન ભારત ર્ોજના, પ્રધાનમાંત્રી
પાક મિમા ર્ોજના, રકસાન સન્દ્માનમનધી ર્ોજના જેિી અનેક કલ્ર્ાણકારી ર્ોજનાઓ મિષે મિવત ૃત મારહતી આપી હતી.
શ્રી પાટીલે કોંગ્રેસ પર ધારદાર પ્રહાર કરતાાં કહ્ ાં કે, રામ માંદીર મનમાય ણ એ દે શના સો કરોડ રહન્દ્દઓનો
આવથાનો સાંકલ્પ હતો તેને કોંગ્રેસે ત ૃષ્ટીકરણની રાજનીતી ખાતર અટકાિી રાખ્ર્ો હતો અને િડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ
મોદીની સરકારના સકારાત્મક મનણયર્ો થકી તેનો સખદ ઉકેલ લાિી શક્યા છીએ. ભાજપાનો દરે ક કાર્યકર મર્ાય દા
પરૂષોત્તમ શ્રીરામ માંદીર મનમાય ણ થિાની ચોક્કસ તારીખ બતાિિાની ક્ષમતા રાખે છે . દે શના સાંિેદનશીલ મદાઓ પર
કોંગ્રેસ હરહાંમેશ દે શમાાં ભર્નો માહોલ ઉભો કરી દે તી હતી. કલમ ૩૭૦ અને ૩૫/એની નાબદી માટે કોંગ્રેસ એવ ાં કહેતી
હતી કે, આને નાબદ કરીશ ાં તો જમ્મ કાશ્મીરમાાં ખ ૂનની નદીઓ િહેશે પરાં ત િડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી અને ગૃહ
માંત્રીશ્રી અમમતભાઇ શાહની રઢ રાજકીર્ ઇચ્છાશસ્લતના કારણે લોહીન ાં એકપણ ટીપ રે ડાર્ા િગર કે એક પણ ગોળી
ચાલ્ર્ા િગર કલમની નાબદી થઇ અને હિે કેન્દ્રની બધી જ ર્ોજનાઓના લાભો કાશ્મીરિાસીઓને મળી રહ્ાાં છે અને
મિકાસની િણઝાર કાશ્મીરમાાં શરૂ થઇ ગઇ છે . કોંગ્રેસના નેતાઓ હાંમેશા કાશ્મીરના નાગરરકોને ભડકાિતાાં હતા અને
ૂ ોએ પોતાના લોખાંડના ઓઝારોનો
દે શ મિરોધી પ્રવ ૃમત્તઓ માટે ઉશ્કેરતાાં હતાાં. જે વટેચ્્ બનાિિા માટે દે શભરના ખેડત
ૂ ોન ાં ઘોર અપમાન કરિાન ાં
સહર્ોગ આપ્ર્ો તે સરદાર સાહેબના વટેચ્્ને કોંગ્રેસે લોખાંડના ભાંગાર સાથે સરખાિીને ખેડત
પાપ ક્ું છે . પહેલાાં તાજમહેલને મનહાળિા પર્યટકો જતાાં હતાાં અને હિે વટેચ્્ ઓફ ્નીટી સમગ્ર મિશ્વમાાં સૌથી િધ
પર્યટકો સાથે ઇમતહાસ રચી રહ્ો છે .

કોંગ્રેસના સમર્માાં ગજરાતના મિમિધ શહેરો અસામાજીક તત્િો-ગડ
ાં ા તત્િોના નામથી ઓળખાતા હતાાં અને
હિે ગજરાત એ દે શના નેત ૃત્િ એિા ગાાંધી બાપ, સરદાર પટેલ, નરે ન્દ્ર મોદી, અમમત શાહ, મિક્રમ સારાભાઇના
ગજરાતના નામે ઓળખાર્ છે . આમ, િૈમશ્વક સન્દ્માન ગજરાતને મળી રહ્ ાં છે .
શ્રી પારટલે સૌ આગે િાનો, કાર્યકતાય ઓ પર અસીમ મિશ્વાસ વર્લત કરતાાં જણાવ્ ાં કે, આપના જનસાંપકય ને
િધમાાં િધ મતોમાાં રૂપાાંતર કરીને જ ાંગી બહમતીથી ભાજપાની સરકાર બનશે તે વપષ્ટ દે ખાઇ રહ્ ાં છે . કોંગ્રે સને
જડમ ૂળમાાંથી સાફ કરિી એ જ ભાજપાના કાર્યકતાય ન ાં મ ૂળ લક્ષ્ર્ છે . તારીખ રજી માચયના રોજ પરરણામ પછી મિજર્
સરઘસ માટે આપ સૌને આજે આમાંત્રણ પાઠવ ાં છાં, અને ૨૮મી ફેબ્રઆરીના રોજ િધમાાં િધ મતદાન કરી અને કરાિીને
ભાજપાની ભવર્ જીતનો પાર્ો નાાંખિાની હાકલ સૌને કરી હતી.
વિાગત પ્રિચન કરતાાં રાજ્ર્ના મશક્ષણમાંત્રી અને ધોળકા મિધાનસભાના ધારાસભ્ર્શ્રી અને ભાજપાના િરરષ્ઠ
આગે િાન શ્રી ભપેન્દ્રમસિંહ ચડાસમાએ આજના આ પ્રસાંગે ઉપસ્વથત સૌ કાર્યકર અને પ્રજાજનોને આિકાર્ાય હતાાં. શ્રી
ચડાસમાાંએ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતાાં જણાવ્ ાં હત ાં કે, કોંગ્રેસના આંતરીક મિખિાદના કારણે તેમના ઘણાબધા ફોમય રદ
થર્ાાં છે અને પાટીને િફાદાર એિા જના કાર્યકતાય ઓ પક્ષને રામરામ કહીને તેમની સાથે છે ડો ફાડી નાાંખ્ર્ો છે જ્ર્ારે
ભાજપાના ઉમેદિારો ચટ
ાં ૂ ણી પહેલાાંજ બબનહરીફ થર્ાાં છે તે ભાજપાની સાંગઠનશસ્લતનો પરરચર્ આપે છે . કોંગ્રેસે
મતદારો માટે ક્યારે ર્ મિચા્ય નથી. ગજરાતના સમજ મતદારોએ છે લ્લા ૨૫ િષયથી ભાજપાને રાજ્ર્માાં સત્તા સોંપી
છે અને પ્રજાજનોએ મિમિધ એકમો જેિા કે, તાલકા પાંચાર્ત, જજલ્લા પાંચાર્ત, નગરપાબલકા અને મહાનગરપાબલકામાાં
પણ અમિરત મિકાસ થાર્ તે માટે ભાજપા પર પોતાની પસાંદગીનો કળશ ઢોળ્ર્ો છે અને ભાજપાની સરકાર અને
સાંગઠન મક્કમતાથી ગજરાતના મિકાસ માટે અડીખમ રીતે કાર્યરત છે .
શ્રી ચડાસમાાંએ િધમાાં જણાવ્ ાં હત ાં કે, આ વથામનક વિરાજ્ર્ની ચટ
ાં ૂ ણીમાાં રાજ્ર્ની જનતા જનાદય ન ભાજપા
તરફી જ ાંગી મતદાન કરશે જ અને છે િાડાના ગામના મિકાસ માટે મિજર્શ્રીના આમશષ આપશે તેિો રઢ મિશ્વાસ વર્લત
કર્ો હતો.

ડૉ.યજ્ઞેશ દવે
પ્રદે શ મીડડયા કન્વીનર,

