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ુ રાત પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ દ્વારા સરુ તના પરબતગામ ખાતે "નમો
ભારતીય જનતા પાર્ટી ગજ
કોવિડ આઇસોલેશન સેન્ર્ટર" ન ુંુ ઉદ્દઘાર્ટન કર્.ું ુ
-------------કોંગ્રેસ ધમકીઓ આપિાની બુંધ કરે , કોંગ્રેસની ધમકીઓ થી અમે ડરીશુંુ નહી:- શ્રી સી.આર.પાર્ટીલ
-------------1992માું જ્યારે કોંગ્રેસના શાસનમાું સરુ તમાું જ્યારે પ્લેગ ફેલાયો હતો ત્યારે પણ અમે દિા આપી હતી
ત્યારે કોંગ્રેસ ક્ાું હતી? ત્યારે કોંગ્રેસે સિાલો કેમ ના ઉઠાવયાું?:- શ્રી સી.આર. પાર્ટીલ
-------------ભારતીય જનતા પાટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ અખબારી યાદી માાં જણાિે છે કે, આજ રોજ તા.
13.04.2021ના રોજ સિારે 11:00

કલાકે ગુજરાત પ્રદે શ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી ના માગગદશગન અને

ઉપસ્થિવતમાાં ગૌ પુત્ર વમત્ર માંિળ દ્વારા પરબત કોમ્યુવનટી હૉલ , પરબત ગામ , સુરત ખાતે "નમો કોવિિ આઇસોલેશન
સેન્ટર" શરૂ કરિામાાં આવયુ.ાં
કોરોના મહામારીિી સમગ્ર વિશ્વ , દે શ અને ગુજરાતની પડરસ્થિવત બેકાબુ બની રહી છે ત્યારે ભારતીય જનતા
પાટી ના અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી નુ ાં માગગદશગન લઈને ગૌ પુત્ર વમત્ર માંિળ દ્વારા આ સેિાકીય કાયગ ને થિાવનક
નાગડરકો દ્વારા બબરદાિિામાાં આવયુ.ાં
શ્રી સી.આર. પાડટલે આ પ્રસાંગે કોંગ્રેસના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાિતા જણાવયુ ાં કે, કોંગ્રેસ ધમકીઓ
આપિાની બાંધ કરે , કોંગ્રેસની ધમકીઓિી અમે િરીશુ ાં નહી, 1992માાં જ્યારે કોંગ્રેસના શાસનમાાં સુરતમાાં જ્યારે પ્લેગ
ફેલાયો હતો ત્યારે પણ અમે દિા આપી હતી ત્યારે કોંગ્રેસ ક્ાાં હતી? ત્યારે કોંગ્રેસે સિાલો કેમ ના ઉઠાવયાાં? ભાજપના
કાયગકતાગઓ મહામારીમાાં પણ મોતિી િયાગ િગર લોકોની સાિે ઉભાાં છે , સેિા કરે છે , કોરોના દદીઓના સગાાં-વહાલાને
જમિાની વયિથિા કરી આપે છે , થમશાનમાાં લાકિાાં અને હોસ્થપટલમાાં ઓક્સીજનની અછત પ ૂરી કરી આપે છે . આિા
કાયોને સરાહનીય કાયગ તરીકે િણગિાાં જોઈએ ત્યારે કોંગ્રેસનુ ાં આ પ્રકારનુ ાં િલણ તેમની માનસીકતા છતી કરે છે .

આ પ્રસાંગ વનવમત્તે શ્રીમતી હેમાલીબેન બોઘાિાલા (મેયરશ્રી, સુરત) , શ્રીમતી સાંગીતાબેન

પાટીલ

(ધારાસભ્યશ્રી , લીંબાયત) , શ્રી વનરાં જનભાઈ જાંજમેરા (પ્રમુખ , સુરત) , જીલ્લા હોદ્દે દારશ્રીઓ તેમજ કાયગકતાગઓ
ઉપસ્થિત રહ્યા.
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