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આજે ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાર્ાાલર્ શ્રી કમલમ ખાતે જાણીતા ગઝલકાર અને પ્લેબક
ે સ િંગર
શ્રી મનહર ઉઘા જી
ી.આર.પાટીલ

હહત ગુજરાતના નામાાંકીત કલાકારો ગુજરાત પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી

ાહેબના વરદ હસ્તે ખે

અને ટોપી ઘારણ કરી ભારતીર્ જનતા પાટીમાાં
જોડાર્ા.
----

આજે મારુ

દભાગ્ર્ છે કે આજે ભારતીર્ જનતા પાટીમાાં જોડાવાની તક મળી. એક

કલાકાર તરીકે જે કાાંઇ

ારા કાર્ો દે શની જનતાની

ેવામાાં કરી શકુ તે માટે પુરતા પ્રર્ા

કરીશ- શ્રી મનહર ઉઘા
---ુ રાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે
ભારતીય જનતા પાટી ગજ
ુ રાત વિઘાન સભાની ચટ
ુ રાત રાજયની જનતાની સેિા કરિા દે શના
છે કે, ગજ
ાં ણી પહેલા ગજ
યશસ્િી િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ તેમજ દે શના ગૃહમાંત્રીશ્રી અવમતભાઇ શાહ
સાહેબની વિકાસ અને રાષ્ટ્રિાદની વિચારઘારાની પ્રેરાઇ જુદી-જુદી રાજકીય પાટી તેમજ
ુ નાગડરકો પણ ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોિાઇ રહ્યા છે ત્યારે
સામાજીક આગેિાનો,પ્રબદ્ધ
આજે ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાયાાલય શ્રી કમલમ ખાતે જાણીતા ગઝલકાર અને પ્લેબેક વસિંગર
ુ રાતના નામાાંકીત કલાકારો ગજ
ુ રાત પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી
શ્રી મનહર ઉઘાસજી સડહત ગજ
સી.આર.પાટીલ સાહેબના િરદ હસ્તે ખેસ અને ટોપી ઘારણ કરી ભારતીય જનતા પાટીમાાં
જોિાયા. આ કાયાક્રમમાાં શ્રી મનહરભાઇ ઉઘાસન ાંુ નવ ુ આલ્બમ સોંગ આસમાન ન ાંુ લોનન્દ્ચિંગ
પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના િરદ હસ્તે કરિામાાં આવ્.ાંુ આ કાયાક્રમમાાં અન્દ્ય
સાંગીતજગતના કલાકારોમાાં શ્રી મૌલલકભાઇ મહેતા,શ્રી સવુ નલભાઇ વિસરાની,શ્રી સોનકભાઇ
વયાસ,શ્રી આવશષભાઇ ક્રુપાલા,શ્રી મોસમ મહેતા,શ્રી મલ્ખા મહેતા,શ્રી પાયલ શાહ,શ્રી કાવતિક
દિે,સડહતના કલાકારો પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના િરદ હસ્તે ખેસ અને ટોપી
ઘારણ કરી ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોિાયા.

આ કાયાક્રમમાાં શ્રી મનહરભાઇ ઉઘાસે મીડિયાને સાંબોધતા જણાવ્ ાંુ કે, આજે મારુ
સદભાગ્ય છે કે આ ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોિાિાની તક મળી. એક કલાકાર તરીકે જે
કાાંઇ સારા કાયો દે શની જનતાની સેિામાાં કરી શકુ તે માટે પ્રયાસ કરીશ.આજે ખબ માન
ુ ણા
સન્દ્માન સાથે ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોિાયો છાં તેથી આજનો ડદિસ મારા માટે સિ
ુ રાતી હોિાનો મને ગિા છે . દે શના િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના
માન ાંુ છાં.ગજ
સાશનમાાં અમને પાટીમાાં જોિાિાની તક મળી.
આ

કાયાક્રમમાાં

પ્રદે શના

મહામાંત્રીશ્રીઓ

શ્રી

રજનીભાઇ

પટે લ,શ્રી

પ્રડદપવસિંહ

િાઘેલા,પ્રદે શના ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ શ્રી ગોરઘનભાઇ ઝિફીયા,શ્રી જયાંતીભાઇ કિાિીયા, ડકસાન
ુ શ્રી ડહતેષભાઇ પટે લ, ્િ
ુ ા મોરચાના પ્રમખ
ુ શ્રી િો.પ્રશાાંત કોરાટ,પ્રદે શના
મોરચાના પ્રમખ
પ્રિકતાશ્રી યમલભાઇ વયાસ,પ્રદે શના સહપ્રિકતાશ્રીઓ શ્રી ડકશોરભાઇ મકિાણા,શ્રી િો.રૂત્િીજ
પટે લ સડહતના આગેિાનો ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.

િૉ યજ્ઞેશ દિે
(પ્રદે શ મીડિયા કન્દ્િીનર)

