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ુ કોંગ્રેસના પર્
ુ વ પ્રમખ
ુ શ્રી વર્શ્વનાથવસિંહ ર્ાઘેલા, કોંગ્રેસના
કોંગ્રેસ સાથે છે ડો ફાળી યથ
ુ રાત N.S.U.I ના ઉપપ્રમખ
ુ શ્રી
મહામંત્રીશ્રીઓ શ્રી વર્નયવસિંહ તોમર,શ્રી વનકુ લ વમસ્ત્રી,ગજ
પાથવભાઇ દે સાઇ પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના નેત ૃત્ર્માં ભારતીય જનતા
પાટીમાં જોડાયા.

---જનતામાં કોંગ્રેસની છબી દદર્સે ને દદર્સે બગડતી જાય છે , કોઇ કાયવકર જનતા ર્ચ્ચે જાય તો
કોંગ્રેસ પાટીની છબીને કારણે અમારે પણ ઘણ ુ સાંભળવ ંુ પડત.ંુ – શ્રી વર્શ્વનાથવસિંહ ર્ાઘેલા

---ુ જગદીશ ઠાકોર પ્રમખ
ુ બન્યા ત્યારે કહ્ય ુ હત ંુ કે ભક્ક
ુ ા કાઠી નાખાર્ાના છે
કોંગ્રેસના પ્રદે શ પ્રમખ
ુ ા નીકળે છે .- શ્રી વર્શ્વનાથવસિંહ ર્ાઘેલા
પરં ુ ત ુ આજે તો કોંગ્રેસ પાટીના જ ભક્ક
----

ુ કોંગ્રેસના નારાજ કાયવકરોને ભારતીય જનતા પાટીમાં જોડર્ાનો પ્રયાસ
આર્નાર સમયમાં યથ
કરીશ.ંુ - શ્રી વર્શ્વનાથવસિંહ ર્ાઘેલા
---ુ વસદ્ધાથવ શમાાંને રાજસ્થાનમાં મોટુ પદ આપર્ા માટે આખ ુ
કોંગ્રેસના પ્રભારીશ્રી રઘ ુ શમાવના પત્ર
ુ પ્રેમના કારણે આખી ગજ
ુ રાત
ષડયંત્ર છે લ્લા ત્રણ ચાર મદહનાથી ચાલત ુ હત.ંુ રધ ુ શમાવના પત્ર
ુ કોંગ્રેસને સાઇડમાં મક
ુ ર્ામાં આર્ી. - શ્રી વર્શ્વનાથવસિંહ ર્ાઘેલા
યથ

---ુ પ્રેમ ચાલી રહ્યો છે . પાટીમાં પ્રસ્થાવપત નેતાઓ પાટીમાં તેમના
કોંગ્રસમાં જૂથર્ાદ અને પત્ર
ુ ને પદ અપાર્ર્ા માટે યર્
ુ ા કાયવકરોનો ભોગ લઇ રહ્યા છે . –
પત્ર
શ્રી વર્નયવસિંહ તોમર

---ુ ા કાયવકરો પાટીથી ખ ૂબ નારાજ છે . – શ્રી વર્નયવસિંહ તોમર
કોંગ્રેસમાં યર્
---

ભારતીય જનતા પાટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે છે કે, દે શના
કમમવનષ્ઠ પ્રઘાનસેિકશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ તેમજ દે શના યશસ્િી ગૃહમાંત્રીશ્રી અવમતભાઇ શાહની
રાષ્રિાદની વિચારઘારા તેમજ ગુજરાતમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબની મજબ ૂત સાંગઠન શક્તત
અને રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પટે લની વિકાસની રાજનીતીથી પ્રેરાઇને યુિાનો તેમજ રાજકીય પાટીના
નેતાઓ ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોિાય રહ્યા છે તેમાાં આજે ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાયામલય શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદે શ
અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના નેત ૃત્િમાાં કોંગ્રેસના યુિા નેતાઓ ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોિાઇ જેમાાં
યુથ કોંગ્રેસના પુિમ પ્રદે શ પ્રમુખશ્રી વિશ્વનાથવસિંહ િાઘેલા, કોંગ્રેસના મહામાંત્રીશ્રીઓ શ્રી વિનયવસિંહ તોમર,શ્રી
વનકુલ વમસ્ત્રી,ગુજરાત N.S.U.I ના ઉપપ્રમુખશ્રી પાથમભાઇ દે સાઇ,અખીલ બાિરી સમાજના પ્રમુખશ્રી માલારામ
બાિરી સડહત મોટી સાંખ્યામાાં કાયમકરો આજે પ્રદે શ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરઘાનભાઇ ઝિફીયા સડહત પ્રદે શના
હોદે દારોના િરદ હસ્તે ખેસ અને ટોપી ઘારણ કરી ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોિાયા.
ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોિાયા પછી યુથ કોંગ્રેસના પુિમ પ્રમુખશ્રી વિશ્વનાથવસિંહ િાઘેલાએ મીડિયાને
સાંબોધતા જણાવયુ ાં હતુાં કે, દે શના યશસ્િી િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ અને દે શના ગૃહમાંત્રીશ્રી
અવમતભાઇ શાહ સાહેબની રાષ્રિાદની વિચારઘારાથી પ્રેરાઇ તેમજ ભાજપના છે િાિાના કાયમકરો ને ગુજરાતના
વિકાસ માટે કામ કરતા જોયા છે તેમનાથી પ્રેરાઇ આજે ભાજપમાાં જોિાયો છાં. કોંગ્રેસ દ્વારા દે શને આઝાદી
અપાિિા જે નેતાઓએ બલલદાન આપયુ ાં હતુ ાં તેિા નેતાઓને અભેરે મુકી દીધા. હિે કોંગ્રેસ પાટી ઘણી બદલાઇ
ગઇ છે . જનતામાાં કોંગ્રેસની છબી ડદિસે ને ડદિસે બગિતી જાય છે અને કોઇ કાયમકર જનતા િચ્ચે જાય તો
કોંગ્રેસ પાટીની છબીને કારણે અમારે પણ ઘણુ સાાંભળવુ ાં પિત.ુ ાં યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ બન્દ્યા પછી પાટીને
બદલિાનુ ાં કામ કરિાનો પ્રયાસ કયો પરાં ત ુ કામ કરિા દે િામાાં આિતુ ાં નહી તે બતાિે છે કે કોંગ્રેસમાાં જૂથિાદ
ચરમવસમાએ છે . કોંગ્રેસના પ્રદે શ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર પ્રમુખ બન્દ્યા ત્યારે કહ્યુ હત ુ ાં કે ભુક્કા કાઠી નાખાિાના છે
પરાં ત ુાં આજે તો કોંગ્રેસ પાટીના જ ભુક્કા નીકળે છે . કોંગ્રેસના પ્રભારીશ્રી રઘુ શમામના પુત્ર વસદ્ધાથમ શમાાંને મોટુ પદ
આપિા માટે આખુ ષિયાંત્ર છે લ્લા ત્રણ ચાર મડહનાથી ચાલતુ હત.ુ ાં રધુ શમામના પુત્ર પ્રેમના કારણે આખી ગુજરાત
યુથ કોંગ્રેસને સાઇિમાાં મુકિામાાં આિી.
શ્રી વિશ્વનાથવસિંહ િાઘેલાએ િધુમાાં જણાવયુાં કે, કોંગ્રેસના ઇન્દ્ચાર્જ રધુ શમામના આવયા પછી કોંગ્રેસના
કાયમકરોના કોંગ્રેસ પાટી છોિિાનો વસલવસલો યથાિત છે . કોંગ્રેસ પાટીએ કયારે ય છે િાિાના માનિી માટે કામ
કરિાનો પ્રયાસ કયો નથી.આિનાર સમયમાાં યુથ કોંગ્રેસના નારાજ કાયમકરોને ભારતીય જનતા પાટીમાાં
જોિિાનો પ્રયાસ કરીશુ.ાં પાટીના યુિા કાયમકરો કે જેમને દે શ માટે અને રાજય માટે કામ કરિા માાંગતા હોય તેિા
યુિા કાયમકરોને કોંગ્રેસ પાટી કોઇ ડદશા આપતી જ નથી. કોંગ્રેસ પાટી પદ િહેંચે છે . મેમ્બરશીપના બહાને રૂવપયા

ઉઘારિી રહી છે તેની સામે અમારો વિરોઘ હતો. આિનાર ડદિસમાાં પાટીના આગેિાનો જે કામ સોંપશે તેને
વનષ્ઠા પુિમક કરીશુ.ાં
શ્રી વિનયભાઇ તોમરે જણાવયુ ાં કે, છે લ્લા 20 િષમ કોંગ્રેસ પાટી સાથે જોિાયેલો હતો. અમારા પડરિારની
ત્રણ પેઢી કોંગ્રેસ પાટી સાથે જોિાયેલી હતી. આજે કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે છે િો ફાળી ભાજપમાાં જોિાયો છાં. કોંગ્રસમાાં
જૂથિાદ અને પુત્ર પ્રેમ ચાલી રહ્યો છે . પાટીમાાં પ્રસ્થાવપત નેતાઓ પાટીમાાં તેમના પુત્રને પદ અપાિિા માટે
યુિા કાયમકરોનો ભોગ લઇ રહ્યા છે .અત્યારથી જ તેમના પુત્રનુ ાં ભવિષ્ય નક્કી કરી રાખ્યુ છે કે કોણ કયાથી ચટણી
ાં ૂ
લિશે અને કોને કયો હોદ્દો મળશે. યુિા કાયમકરો પાટીથી નારાજ છે .
આ કાયમક્રમમાાં પ્રદે શના ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરઘનભાઇ ઝિફીયા, યુિા મોરચાના પ્રદે શ પ્રમુખશ્રી િો.
પ્રશાાંતભાઇ કોરાટ, પ્રદે શના સહ પ્રિકતાશ્રી િો.રૂત્િીજ પટેલ,પ્રદે શના આગેિાનશ્રી સાગરભાઇ રાયકા, પ્રદે શના
અગ્રણી નેતાશ્રી જયરાજવસિંહ પરમાર,પ્રદે શના સહ મીડિયા કન્દ્િીનરશ્રી ઝુલબનભાઇ આસરા, પ્રદે શના સોવશયલ
મીડિયાના સહ કન્દ્િીનરશ્રી મનનભાઇ દાણી સડહતના પ્રદે શના હોદ્દે દારો ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દર્ે
(પ્રદે શ મીદડયા કન્ર્ીનર)

