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ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાર્ાાલર્ શ્રી કમલમ ખાતે કોંગ્રેસના સસસનર્ર નેતા તેમજ માજી ગૃહમાંત્રીશ્રી
નરે શભાઇ રાવલ અને માજી સાાંસદસભ્ર્શ્રી રાજુભાઇ પરમાર તેમના સમર્ાકો સાર્ે પ્રદે શ
અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના વરદ હસ્તે ખેસ અને ટોપી ઘારણ કરી ભારતીર્ જનતા
પાટીમાાં જોડાર્ા.

---ુ રાતના લોકો પ્રત્ર્ે સતરસ્કારની ભાવના હોર્ તેવો પાટીમાાં અનભ
ુ વ
કોંગ્રેસના આગેવાનોમાાં ગજ
ર્તો. – શ્રી નરે શભાઇ રાવલ

---ુ રાતના ઉદ્યોગ પસત હોર્ કે ગજ
ુ રાતના ખેલાડીઓ હોર્ તેમન ાંુ સતત અપમાન કરે
કોંગ્રેસ ગજ
છે . – શ્રી નરે શભાઇ રાવલ

---પહેલા દે શમાાં જેમ મહાત્મા ગાાંઘી અને સરદાર પટે લની જોડીએ જે રીતે દે શન ાંુ નેત ૃત્વ કર્ા ુ તેમ
આજે વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ અને દે શના ગૃહમાંત્રીશ્રી અસમતભાઇ શાહ સાહેબ
દે શન ાંુ નેત ૃત્વ કરી રહ્યા છે . – શ્રી નરે શભાઇ રાવલ

---ુ રાત કોંગ્રેસમા ફકત બે કે ચાર નેતાઓનો કાં ટ્રોલ છે . પાર્ાના કાર્ાકરોની સતત અવગણના
ગજ
કરવામાાં આવે છે .- શ્રી રાજુભાઇ પરમાર

---ુ રાત કોંગ્રેસના નેતાઓ સતત
પહેલાની કોંગ્રેસ અને અત્ર્ારની કોંગ્રેસમાાં ઘણો ફેર છે . ગજ
અવગણના કરતા હોવાર્ી આજે કોંગ્રેસ સાર્ે છે ડો ફાડર્ો છે . – શ્રી રાજુભાઇ પરમાર
----

ુ રાત પ્રદે શ મીડડર્ા સવભાગ એક અખબારી ર્ાદીમાાં જણાવે
ભારતીર્ જનતા પાટી ગજ
છે કે, દે શના ર્શસ્વી વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ અને દે શના ર્શસ્વી ગૃહપ્રઘાન
અને સહકારમાંત્રીશ્રી અસમતભાઇ શાહ સાહેબની સવકાસની રાજનીતી અને રાજર્ના મ ૃદુ અને

ુ ર્માંત્રી અને પેજ સસમસતની પ્રણેતા અને મજબ ૂત સાંગઠન શક્ક્કતર્ી પાટીને મજબ ૂત
મક્કક્કમ મખ્
કરનાર પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના કાર્ોર્ી પ્રેરાઇ સવસવધ રાજકીર્ પાટી
તેમજ સામાજીક આગેવાનો ભારતીર્ જનતા પાટીમાાં જોડાઇ જનતા જનતાદા નના કામ કરવા
ુ રાત પ્રદે શ કાર્ાાલર્ શ્રી કમલમ ખાતે કોંગ્રેસના સસસનર્ર
ઇચ્છતા હોર્ છે ત્ર્ારે આજે ગજ
નેતા અને માજી ગૃહમાંત્રીશ્રી નરે શભાઇ રાવલ તેમજ માજી સાાંસદસભ્ર્શ્રી રાજુભાઇ પરમાર
તેમના સમર્ાકો સાર્ે ભારતીર્ જનતા પાટીમાાં પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના
વરદ હસ્તે ખેસ અને ટોપી ઘારણ કરી જોડાર્ા.
આ કાર્ાક્રમમાાં શ્રી નરે શભાઇ રાવલે સાંબોધનમાાં જણાવર્ ાંુ કે, આજે ભારતીર્ જનતા
ુ વ ાંુ છાં. ભારતીર્ જનતા પાટીના
પાટીમાાં જોડાર્ા છીએ તેર્ી ખ ૂબ આંનદની લાગણી અનભ
ુ ાક પ્રવેશ આપ્ર્ો. કોંગ્રેસના આગે વાનોમાાં ગજ
ુ રાતના
તમામ આગે વાનોએ ખ ૂબ આદર પવ
ુ વ ર્તો. કોંગ્રેસના નેતાઓ ગજ
ુ રાતના ઉદ્યોગ
લોકો પ્રત્ર્ે સતરસ્કારની ભાવના હોર્ તેવો અનભ
ુ રાતના ખેલાડીઓ હોર્ તેમન ાંુ સતત અપમાન કરે છે .પહેલા દે શમાાં જેમ
પસત હોર્ કે ગજ
મહાત્મા ગાાંઘી અને સરદાર પટે લની જોડીએ જે રીતે દે શન ાંુ નેત ૃત્વ કર્ા ુ તેમ આજે
વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ અને દે શના ગૃહમાંત્રીશ્રી અસમતભાઇ શાહ સાહેબ દે શન ાંુ
નેત ૃત્વ કરી રહ્યા છે . કોંગ્રેસ પાટીમાાં તેજોરેષ ર્ર્ો છે તેના કારણે કોંગ્રેસ સાર્ે છે ડો ફાડર્ો છે .
આજે ભારતીર્ જનતા પાટીમાાં કોઇ શરત વગર જોડાર્ા છીએ પાટી જે પણ કામ સોંપશે તે
ુ ાક કરીશ.ાંુ આજે કોંગ્રેસે પણ મોડે મોડે દે શના વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
સનષ્ઠા પવ
સાહેબના સતરાં ગા ર્ાત્રાને સમર્ાન કરવ ાંુ પડર્ ાંુ છે .
આ કાર્ાક્રમમાાં શ્રી રાજુભાઇ પરમારે સાંબોધનમાાં જણાવર્ ાંુ કે,આજે ભારતીર્ જનતા
ુ ાક પાટીમાાં જોડર્ા. આવનાર ડદવસમાાં પ્રદે શ
પાટીના આગે વાનોએ અમને ખ ૂબ આદર પવ
અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબ સડહતના આગે વાનોની આગે વાનીમાાં રાજર્ તેમજ દે શના
સવકાસ માટે કામ કરવાનો પ્રર્ાસ કરીશ ાંુ અને પાટીને વધ ુ મજૂબ ૂત કરવા પ્રર્ાસ કરીશ.ાંુ
ુ રાત કોંગ્રેસમા ફકત બે
પહેલાની કોંગ્રેસ અને અત્ર્ારની કોંગ્રેસમાાં ઘણો ફેર છે . અત્ર્ારે ગજ

ુ રાત
કે ચાર નેતાઓનો કાં ટ્રોલ છે . પાર્ાના કાર્ાકરોની સતત અવગણના કરવામાાં આવે છે . ગજ
કોંગ્રેસના નેતાઓ સતત અવગણના કરતા હોવાર્ી આજે કોંગ્રેસ સાર્ે છે ડો ફાડર્ો છે .
આ કાર્ાક્રમમાાં પ્રદે શના ઉપાધ્ર્ક્ષશ્રી જ ાંર્તીભાઇ કવાડડર્ા, પ્રદે શના મહામાંત્રીશ્રી
પ્રડદપસસિંહ વાઘેલા, સવજાપરુ ના ઘારાસભ્ર્શ્રી રમણભાઇ, પ્રદે શના પ્રવકતાશ્રી ર્મલભાઇ
વર્ાસ, પ્રદે શના સહ પ્રવકતાશ્રીઓ શ્રી ભરતભાઇ ડાાંગર,શ્રી ડો.રૂત્વીજ પટેલ, શ્રી ડહતેન્દ્રભાઇ
પટે લ, પ્રદે શ સોસશર્લ મીડડર્ા સેલના સહકન્દ્વીનરશ્રી મનનભાઇ દાણી,મહેસાણા જીલ્લા
ુ શ્રી જશભ
ુ ાઇ પટેલ, નેતા જર્રાજસસિંહ પરમાર સડહત મોટી સાંખ્ર્ામાાં કાર્ાકરો ઉપક્સ્ર્ત
પ્રમખ
રહ્યા હતા.

ડૉ ર્જ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીડડર્ા કન્દ્વીનર)

