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ુ ા ઘારાસભ્ર્શ્રી મહેન્દ્રભાઇ
ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાર્ાાલર્ શ્રી કમલમ ખાતે કોંગ્રેસના પ્રાાંતતજના પર્
બારૈ ર્ા તેમના સમર્ાકો સાર્ે પ્રદે શ ધ્ર્્ષશશ્રી સીઆરરઆાાટલલ સાહેબ તેમજ રાજર્ના
ગૃહમાંત્રીશ્રી હર્ાભાઇ સાંઘર્ીની ઉાસ્થર્તતમાાં ભાજામાાં જોડાર્ા.

---કોંગ્રેસમાાં જૂર્ર્ાદની ચરમતસમા ખ ૂબ ર્ધી છે . સતત ધર્ગણના ર્તી હોર્ાર્ી કોંગ્રેસ સાર્ે
છે ડો ફાડલ તર્કાસની રાજનીતીમાાં જોડાર્ો છાં. – શ્રી મહેન્દ્રભાઇ બારૈ ર્ા

---ભાજામાાં કોઇ ાણ જાતની શરત ર્ગર જોડાર્ો છાં. રર્નાર સમર્માાં ભારતીર્ જનતા ાાટી
ુ ા કરલશ.- શ્રી મહેન્દ્રભાઇ બારૈ ર્ા
જે ાણ જર્ાબદારલ રાશે તે ર્ોગ્ર્ રલતે પણ
----

ુ રાત પ્રદે શ મીડડર્ા તર્ભાગ એક ધખબારલ ર્ાદલમાાં જણાર્ે છે
ભારતીર્ જનતા ાાટી ગજ
કે, દે શના લોકતપ્રર્ ર્ડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદલ સાહેબ તેમજ દે શના ર્શથર્ી ગૃહમાંત્રીશ્રી
ધતમતભાઇ શાહ સાહેબની રાષ્ટ્રર્ાદ ધને તર્કાસની તર્ચારધારા તેમજ ર્શથર્ી મખ્ુ ર્માંત્રીશ્રી
ુ ેન્દ્રભાઇ ાટે લ તેમજ પ્રદે શ ધ્ર્્ષશશ્રી સી.રર.ાાટલલ સાહેબના તર્તર્ધ કાર્ોર્ી પ્રેરાઇ જુદલભા
જુદલ રાજકલર્ ાાટી તેમજ સમાજીક રગેર્ાનો તર્કાસની રાજનીતીમાાં જોડાઇ જનતાની સેર્ા
કરર્ા ભારતીર્ જનતા ાાટીમાાં જોડાઇ રહ્યા છે ત્ર્ારે રજે ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાર્ાાલર્ શ્રી
ુ ા ઘારાસભ્ર્શ્રી મહેન્દ્રભાઇ બારૈ ર્ા રજે ભાજામાાં જોડાર્ા
કમલમ ખાતે કોંગ્રેસના પ્રાાંતતજના પર્
છે . શ્રી મહેન્દ્રભાઇ બારૈ ર્ા રજે તેમના સમર્ાકો સાર્ે પ્રદે શ ધ્ર્્ષશશ્રી સી.રર.ાાટલલ સાહેબ
તેમજ રાજર્ના ગૃહમાંત્રીશ્રી હર્ાભાઇ સાંઘર્ી સડહતના પ્રદે શના નેતાઓની ઉાસ્થર્તતમાાં
ભાજામા જોડાર્ા છે . શ્રી મહેન્દ્રભાઇ બારૈ ર્ા રશરે 25 ર્ર્ાર્ી કોંગ્રેસમાાં સક્રલર્ હતા તેમને રજે
કોંગ્રેસ સાર્ે છે ડો ફાડર્ો છે તેમની સાર્ે હડમતીર્ા ગ્રામા ાાંચાર્તના સરાાંચ,ઉંછા ગ્રામ
ાાંચાર્તના સરાાંચશ્રી,છાડરદા ગ્રામ ાાંચાર્તના સરાાંચશ્રી સડહત તર્તર્ઘ ગામના
સરાાંચો,કોંગ્રેસના રગે ર્ાન, સહકારલ રગેર્ાનો ાણ ભારતીર્ જનતા ાાટીમાાં જોડાર્ા છે .

ર કાર્ાક્રમમાાં શ્રી મહેન્દ્રભાઇ બારૈ ર્ાએ મીડડર્ા સાર્ે ર્ાતચીત કરતા જણાવ્ ાંુ કે, રજે
ુ ડદર્સે ભગર્ાનને પ્રાર્ાના કરલ ભારતીર્ જનતા ાાટીમાાં પ્રદે શ ધ્ર્્ષશશ્રી
શ્રાર્ણમાસના શભ
ુ રાતના તર્કાસના ભગીરર્ કાર્ામાાં ભારતીર્
સી.રર.ાાટલલ સાહેબના નેત ૃત્ર્માાં જોડાર્ો છાં. ગજ
ુ ાક કરલશ. કોંગ્રેસમાાં
જનતા ાાટી તરફર્ી જે ાણ નાની કે મોટલ જર્ાબદારલ મળશે તે તનષ્ટ્ઠાપર્
જૂર્ર્ાદની ચરમતસમા ખ ૂબ ર્ધી છે . સતત ધર્ગણના ર્તી હોર્ાર્ી કોંગ્રેસ સાર્ે છે ડો ફાડલ
તર્કાસની રાજનીતીમાાં જોડાર્ો છાં. હુાં ભાજામાાં કોઇ ાણ જાતની શરત ર્ગર જોડાર્ો છાં.
ુ ા કરલશ.
રર્નાર સમર્માાં ભારતીર્ જનતા ાાટી જે ાણ જર્ાબદારલ રાશે તે ર્ોગ્ર્ રલતે પણ
ર કાર્ાક્રમમાાં પ્રદે શના મહામાંત્રીશ્રીઓ શ્રી પ્રડદાતસિંહ ર્ાઘેલા, શ્રી રજનીભાઇ ાટેલ,
રાજર્નામાંત્રીશ્રી

ગજેન્દ્રતસિંહ

ારમાર,સાાંસદશ્રી

ડદાતસિંહજી,

ધારાસભ્ર્શ્રી

રાજેન્દ્રતસિંહ

ુ ા સાાંસદશ્રી જર્તસિંહજી, પર્
ુ ા ઘારાસભ્ર્શ્રીઓ શ્રી તર્આડડઆઝાલા, શ્રી ધતિનભાઇ
ચાર્ડા,પર્
કોટર્ાલ, પ્રદે શના પ્રર્કતાશ્રી ર્મલભાઇ વર્ાસ,પ્રદે શના સહ પ્રર્કતાશ્રીઓ શ્રી ડોઆરૂત્ર્ીજ
ુ શ્રી જે.ડલ.ાટે લ, ડકસાન મોરચાના
ાટે લ, શ્રી ભરતભાઈ ડાાંગર,સાબરકાઠા જીલ્લા પ્રમખ
ુ શ્રી ડહતેર્ભાઇ ાટે લ,પ્રદે શ સોતશર્લ મીડડર્ાના કન્દ્ર્ીનરશ્રી તસદ્ધાર્ાભાઇ ાટે લ,
પ્રમખ
સાબરકાઠા જીલ્લાના પ્રભારલશ્રીઓ શ્રી રે ખાબેન ચૌઘરલ,શ્રી ભરતભાઇ રર્ા સડહત પ્રદે શના
રગે ર્ાનો ઉાસ્થર્ત રહ્યા હતા.

ડૉ ર્જ્ઞેશ દર્ે
(પ્રદે શ મીડડર્ા કન્દ્ર્ીનર)

