
 

�ેસનોટ-૦૧                                                              તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૮  
----------------------------------------------------    

�દશે અ�ય	 
ી �તભુાઇ વાઘાણી�દશે અ�ય	 
ી �તભુાઇ વાઘાણી�દશે અ�ય	 
ી �તભુાઇ વાઘાણી�દશે અ�ય	 
ી �તભુાઇ વાઘાણી, , , , નાયનાયનાયનાયબ મ�ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલબ મ�ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલબ મ�ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલબ મ�ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલ, , , , સીનીયર �ધાનોસીનીયર �ધાનોસીનીયર �ધાનોસીનીયર �ધાનો    અને અને અને અને ગજુરાતભરના ગજુરાતભરના ગજુરાતભરના ગજુરાતભરના કોળી કોળી કોળી કોળી 
સમાજના આગવેાનોસમાજના આગવેાનોસમાજના આગવેાનોસમાજના આગવેાનોની ઉપિ*થિતમા ંની ઉપિ*થિતમા ંની ઉપિ*થિતમા ંની ઉપિ*થિતમા ંઆજ રોજ આજ રોજ આજ રોજ આજ રોજ પવૂ- સાસંદ અને પવૂ- ધાપવૂ- સાસંદ અને પવૂ- ધાપવૂ- સાસંદ અને પવૂ- ધાપવૂ- સાસંદ અને પવૂ- ધારાસ.ય
ી કુવંર�ભાઇ બાવળીયાનોરાસ.ય
ી કુવંર�ભાઇ બાવળીયાનોરાસ.ય
ી કુવંર�ભાઇ બાવળીયાનોરાસ.ય
ી કુવંર�ભાઇ બાવળીયાનો    

ભાભાભાભાજપામા ંજપામા ંજપામા ંજપામા ં�વે�વે�વે�વેશશશશ....    
----------------------------------------------------    

વષ1થી ગરીબવષ1થી ગરીબવષ1થી ગરીબવષ1થી ગરીબ,,,,    ગામડ ુઅને ખેડતૂોની સેવામા ંકાય-રત એવા સાચા સમાજ સેવક અને લોકનેતા 
ી કુવંર�ભાઇ ગામડ ુઅને ખેડતૂોની સેવામા ંકાય-રત એવા સાચા સમાજ સેવક અને લોકનેતા 
ી કુવંર�ભાઇ ગામડ ુઅને ખેડતૂોની સેવામા ંકાય-રત એવા સાચા સમાજ સેવક અને લોકનેતા 
ી કુવંર�ભાઇ ગામડ ુઅને ખેડતૂોની સેવામા ંકાય-રત એવા સાચા સમાજ સેવક અને લોકનેતા 
ી કુવંર�ભાઇ 
બાવળીયાનંુ ભાજપામા ં*વાગત કરતા હષ-ની લાગણી અનુભવંુ છંુ બાવળીયાનંુ ભાજપામા ં*વાગત કરતા હષ-ની લાગણી અનુભવંુ છંુ બાવળીયાનંુ ભાજપામા ં*વાગત કરતા હષ-ની લાગણી અનુભવંુ છંુ બાવળીયાનંુ ભાજપામા ં*વાગત કરતા હષ-ની લાગણી અનુભવંુ છંુ ––––    
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી    

----------------------------------------------------    

ગજુરાત તથા સૌરા9ના બ	ીપચં સમાજોનંુ વષ1થી નેત;ૃવ કરતા લોકનેતાનો ભાજપામા ંસમાવેશ થતા ભાગજુરાત તથા સૌરા9ના બ	ીપચં સમાજોનંુ વષ1થી નેત;ૃવ કરતા લોકનેતાનો ભાજપામા ંસમાવેશ થતા ભાગજુરાત તથા સૌરા9ના બ	ીપચં સમાજોનંુ વષ1થી નેત;ૃવ કરતા લોકનેતાનો ભાજપામા ંસમાવેશ થતા ભાગજુરાત તથા સૌરા9ના બ	ીપચં સમાજોનંુ વષ1થી નેત;ૃવ કરતા લોકનેતાનો ભાજપામા ંસમાવેશ થતા ભાજપાની જપાની જપાની જપાની 
શિ<તમા ંઉમરેો થયો છેશિ<તમા ંઉમરેો થયો છેશિ<તમા ંઉમરેો થયો છેશિ<તમા ંઉમરેો થયો છે....    સૌ સાથ ેમળીને છેવાડાના માનવીના િવકાસ માટે કાય- કરતા રહીશુંસૌ સાથ ેમળીને છેવાડાના માનવીના િવકાસ માટે કાય- કરતા રહીશુંસૌ સાથ ેમળીને છેવાડાના માનવીના િવકાસ માટે કાય- કરતા રહીશુંસૌ સાથ ેમળીને છેવાડાના માનવીના િવકાસ માટે કાય- કરતા રહીશું....    

––––    
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી....    
----------------------------------------------------    

�ધાનમ�ંી
ી નર=ે>ભાઇ મોદી અને રા9ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહના નેત;ૃવમા ંસમ? દશેમા ંલોકસેવાનો ય@ �ધાનમ�ંી
ી નર=ે>ભાઇ મોદી અને રા9ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહના નેત;ૃવમા ંસમ? દશેમા ંલોકસેવાનો ય@ �ધાનમ�ંી
ી નર=ે>ભાઇ મોદી અને રા9ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહના નેત;ૃવમા ંસમ? દશેમા ંલોકસેવાનો ય@ �ધાનમ�ંી
ી નર=ે>ભાઇ મોદી અને રા9ીય અ�ય	
ી અિમતભાઇ શાહના નેત;ૃવમા ંસમ? દશેમા ંલોકસેવાનો ય@ 
ચાલી રAો છે ચાલી રAો છે ચાલી રAો છે ચાલી રAો છે ––––    
ી �તભુાઇ વા
ી �તભુાઇ વા
ી �તભુાઇ વા
ી �તભુાઇ વાઘાણીઘાણીઘાણીઘાણી....    

----------------------------------------------------    

રાહુલ ગાધંીના નેત;ૃવમા ંકB?સેમા ંઆતંર કલહરાહુલ ગાધંીના નેત;ૃવમા ંકB?સેમા ંઆતંર કલહરાહુલ ગાધંીના નેત;ૃવમા ંકB?સેમા ંઆતંર કલહરાહુલ ગાધંીના નેત;ૃવમા ંકB?સેમા ંઆતંર કલહ,,,,    વાદ િવવાદ અને ઝઘડાઓ ચરમસીમા પર છેવાદ િવવાદ અને ઝઘડાઓ ચરમસીમા પર છેવાદ િવવાદ અને ઝઘડાઓ ચરમસીમા પર છેવાદ િવવાદ અને ઝઘડાઓ ચરમસીમા પર છે....        
––––    
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી
ી �તભુાઇ વાઘાણી....    

----------------------------------------------------    

કB?સેના સEા કિે=>ત રાકB?સેના સEા કિે=>ત રાકB?સેના સEા કિે=>ત રાકB?સેના સEા કિે=>ત રાજકારણ તમેજ નેતાઓના આતંFરક િવજકારણ તમેજ નેતાઓના આતંFરક િવજકારણ તમેજ નેતાઓના આતંFરક િવજકારણ તમેજ નેતાઓના આતંFરક િવખવાદોની વGચે �Hિહતના કાય1 થઇ શકતા નથીખવાદોની વGચે �Hિહતના કાય1 થઇ શકતા નથીખવાદોની વGચે �Hિહતના કાય1 થઇ શકતા નથીખવાદોની વGચે �Hિહતના કાય1 થઇ શકતા નથી        
––––    
ી 
ી 
ી 
ી કુવંર�કુવંર�કુવંર�કુવંર�ભાઇ બાવળીભાઇ બાવળીભાઇ બાવળીભાઇ બાવળીયાયાયાયા    

----------------------------------------------------    

‘‘‘‘‘‘‘‘સૌના સાથ સૌના િવકાસસૌના સાથ સૌના િવકાસસૌના સાથ સૌના િવકાસસૌના સાથ સૌના િવકાસ’’’’’’’’ના મ�ંથી �રેાઇને ભાજપાની િવકાસલ	ી અને રા9િહતની રાજનીિત સાથ ેજોડાતા આનંદ ના મ�ંથી �રેાઇને ભાજપાની િવકાસલ	ી અને રા9િહતની રાજનીિત સાથ ેજોડાતા આનંદ ના મ�ંથી �રેાઇને ભાજપાની િવકાસલ	ી અને રા9િહતની રાજનીિત સાથ ેજોડાતા આનંદ ના મ�ંથી �રેાઇને ભાજપાની િવકાસલ	ી અને રા9િહતની રાજનીિત સાથ ેજોડાતા આનંદ 
અઅઅઅને ગૌરવનીને ગૌરવનીને ગૌરવનીને ગૌરવની    લાગણલાગણલાગણલાગણનોનોનોનો    અનુભવઅનુભવઅનુભવઅનુભવ    ––––    
ી 
ી 
ી 
ી કુવંર�કુવંર�કુવંર�કુવંર�ભાઇ બાવળીભાઇ બાવળીભાઇ બાવળીભાઇ બાવળીયાયાયાયા    

----------------------------------------------------    

આજ રોજ �દેશ કાયા�લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે ભાજપાના �દેશ અ%ય&�ી 'તુભાઇ વાઘાણીએ પૂવ� સાંસદ 
અને પૂવ� ધારાસ1ય�ી કંુવર'ભાઇ બાવળીયાન ેખસે પહેરાવીન ે િવિધવત રીતે ભાજપામા ંઆવકાયા� હતા. આ �સગેં 
નાયબ મુ7યમં8ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ સરકારના મં8ી�ીઓ �ી ભૂપે:;<સહ ચડુાસમા, �ી આર.સી. ફડદુ, �ી 
સૌરભભાઇ પટેલ તેમજ �દેશ મહામં8ી �ી ભરત<સહ પરમાર, �ી કે.સી.પટેલ તેમજ કોળી સમાજના અBણી, 
ધારાસ1ય�ી આર.સી.પટલે અન ે�ી મુકેશભાઇ પટલે તથા પૂવ� ધારાસ1ય�ી કરસનભાઇ પટલે સિહત અ:ય આગેવાનો 
ઉપિEથત રFા હતા. તેઓની સાથે સૌરાGના અનેક કHBેસી આગેવાનો-કાય�કરો તેમજ સામા'ક આગેવાનો ભાજપા 
સાથ ેજોડાયા હતા.  

..૨.. 



 

..૨.. 
 �ી વાઘાણીએ પ8કારો સાથેની વાતચીત દરિમયાન જણાIયંુ હતંુ કે, �ી કંુવર'ભાઇએ ધારાસ1ય પદ પરથી 
આજે રા'નામંુ આJયંુ છે અને કોઇપણ અપે&ા વગર સંપૂણ� સમLપત ભાવથી તેઓ ભાજપા સાથ ેજોડાયા છે. વષNથી 
ગરીબ, ગામડુ અન ે ખડૂેતોની સેવામા ં કાય�રત એવા સાચા સમાજ સવેક અન ે લોકનેતા �ી કંુવર'ભાઇ બાવળીયાનુ ં
ભાજપામાં Eવાગત કરતા હષ�ની લાગણી અનુભવું છંુ. સાલસ, સરળ અન ેિનખાલસ IયિOતPવ ધરાવતા �ી કંુવર'ભાઇ 
વષNથી છેવાડાના ગરીબ માણસોના ઉPકષ� માટ ેસતત લડતા રFા છે. તેઓ બે વખત કHBેસના કાય�કારી �દેશ અ%ય& 
રFા છે તેઓ સસંદ સ1ય અને વષN સુધી ધારાસ1ય રFા છે અિખલ ભારતીય કોળી સમાજના તેઓ અ%ય& છે તેમજ 
ગુજરાત તથા સૌરાGના બ&ીપંચ સમાજોનું વષNથી નેતૃPવ કરી રFા છે Pયારે આવા લોકનેતાનો ભાજપામાં સમાવેશ 
થતા ભાજપાની શિOતમાં ઉમેરો થયો છે. �ધાનમં8ી�ી નરે:;ભાઇ મોદી અન ે રાGીય અ%ય&�ી અિમતભાઇ શાહના 
નેતૃPવમાં સમB દેશમા ંજે રીતનો લોકસેવાનો યR ચાલી રFો છે તે જ રીત ેગુજરાતમાં પણ મુ7યમં8ી�ી િવજયભાઇ 
Sપાણી અન ેનાયબ મુ7યમં8ી�ી નીિતનભાઇ પેટલના નેતૃPવમા ં િવકાસલ&ી કાયN થઇ રFા છે Pયારે સૌ સાથ ેમળીન ે
છેવાડાના માનવીના િવકાસ માટ ેકાય� કરતા રહીશંુ. 
 �ી વાઘાણીએ જણાIયંુ હતંુ કે, રાહુલ ગાંધીના નતૃેPવમાં કHBેસમાં આંતર કલહ, વાદ-િવવાદ અને ઝઘડાઓ 
ચરમસીમા પર છે. સUા લાલસામા ંમદ્ એવી કHBેસ Rાિતવાદ અન ેVિતવાદ ભડકાવી રહી છે તેમજ ધમ� – સં�દાયોમા ં
િવવાદો કરાવી ભાગલા પાડવાની હલકી ક&ાની રાજનીિત પર ઉતરી આવી છે Pયારે ચૂંટણી વખતે લોભામણી Vહેરાતો 
આપતી કHBેસ �Vનો િવWવાસ મેળવવામા ંસંપણૂ� નાપાસ રહી છે. Xયારે �Vિભમુખ શાસન, િવકાસલ&ી રાજનીિત 
અને જનતા જનાદ�નના આશીવા�દથી ગુજરાતમાં સતત છYઠી વખત ભાજપાએ સUાના સુકાન સંભા[યા છે. 
 �ી વાઘાણીએ જણાIયંુ હતંુ કે, �ી કંુવર'ભાઇના વષNના અનુભવ તેમજ �Vલ&ી કાયN અને છેવાડાના માનવી 
સુધી િવકાસના ફળ સુયો\ય રીતે પહHચે તે માટ ેતેમની શિOતઓનો વધ ુઅસરકારક રીતે �Vિહતમાં ઉપયોગ કરવા માટ ે
મુ7યમં8ી�ી િવજયભાઇ Sપાણી તથા ભાજપાના મોવડી મંડળે તેઓન ે ગુજરાત સરકારના મં8ી મંડળમાં સમાવેશ 
કરવાનો િનણ�ય લીધો છે અને આજે ૦૪ વાગે મહામિહમ રાXયપાલ�ી સમ& તેઓ િવિધવત તેઓ શપથ Bહણ કરશે.  

આ �સંગે �ી કંુવર'ભાઇ બાવળીયાએ પ8કારો સાથેની વાતચીત દરિમયાન જણાIયંુ હતંુ કે, આજે મ̂ િવિધવત 
રીતે ધારાસ1ય પદ તેમજ કHBેસના તમામ હો_ાઓ પરથી રા'નામંુ આJયંુ છે. છે`લા 8ીસ વષNથી હંુ Vહેર 'વનમા ં
સabય છંુ. વષN સુધી કHBેસમાં રહી સંપણૂ� િનcા અને �ામાિણકતાથી લોકિહતાથd કાય� કયુe છે. કHBેસના સUા કેિ:;ત 
રાજકારણ તેમજ નેતાઓના આંતaરક િવખવાદોની વfચે �Vિહતના કાયN થઇ શકતા નથી. Xયારે દેશના �ધાનમં8ી �ી 
નરે:;ભાઇ મોદીના નેતૃPવમાં કે:; સરકાર અને મુ7યમં8ી�ી િવજયભાઇ Sપાણી તથા નાયબ મુ7યમં8ી�ી નીિતનભાઇ 
પટેલના નેતૃPવમાં રાજય સરકાર જે રીતે છેવાડાના માનવી માટેના િવકાસકાયN કરી રહી છે. એક પછી એક �Vલ&ી 
િનણ�યો અન ેયોજનાઓન ેલીધ ે સાચા અથ�મા ં લોકસેવા થઇ રહી છે. રાGીય અ%ય&�ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃPવમા ં
સમB દેશમાં તેમજ �ી 'તુભાઇ વાઘાણીના નેતૃPવમાં સમB ગુજરાતમાં ભાજપાનું સંગઠન પણ જે રીતે તમામ વગ� 
તથા સમાજના લોકોન ેસાથે રાખી, સૌ કાય�કરો એક ટીમ બની �Vિહત માટે સવેા કાયN કરી રFા છે, Pયારે ‘‘સૌના સાથ 
સૌના િવકાસ’’ના મં8થી �રેાઇને ભાજપાની િવકાસલ&ી અને રાGિહતની રાજનીિત સાથ ેજોડાતા આનંદ અને ગૌરવની 
લાગણી અનુભવી રFો છંુ. આ સાથે ગુજરાતની જનતાને અને મારા િવEતારના લોકોન ે પણ ખાતરી આપું છંુ કે, હંુ 
આ'વન સેવાકાયN કરતો રહીશ અન ે�Vના �Wનોના યો\ય િનરાકરણ માટ ેસવેારત રહીશ. 

 

                 (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
�દેશ ક:વીનર,    મીડીયા િવભાગ 



 

�ેસનોટ-૦૨              તા. ૦૩.૦૭.૨૦૧૮ 

----------------------------------------------------    

જનસંઘજનસંઘજનસંઘજનસંઘ    વખતથી ભાજપાના પાયાના પ�થરવખતથી ભાજપાના પાયાના પ�થરવખતથી ભાજપાના પાયાના પ�થરવખતથી ભાજપાના પાયાના પ�થર    એવા વ�ર� આગવેાન એવા વ�ર� આગવેાન એવા વ�ર� આગવેાન એવા વ�ર� આગવેાન �વ�વ�વ�વ. . . . �ી નાર�સહ�ી નાર�સહ�ી નાર�સહ�ી નાર�સહભાઇ ભાઇ ભાઇ ભાઇ પઢીયારને પઢીયારને પઢીયારને પઢીયારને     
��ધાજંલી આપતાં ��ધાજંલી આપતાં ��ધાજંલી આપતાં ��ધાજંલી આપતાં �ી "તભુાઈ વાઘાણી�ી "તભુાઈ વાઘાણી�ી "તભુાઈ વાઘાણી�ી "તભુાઈ વાઘાણી    

---------------------------------------------------- 

જનસંઘ વખતથી ભાજપાના પાયાના પPથર એવા વaરc આગેવાન Eવ. �ી નાર<સહભાઇ પઢીયારન ે �દેશ 
ભાજપા વતી �kધાંજલી આપતાં �દેશ અ%ય&�ી 'તુભાઈ વાઘાણીએ જણાIયુ ંહતંુ કે, નીડર અને િનખાલસ IયિOતPવ 
ધરાવતાં Eવ. �ી નાર<સહભાઇએ સૌરાGમાં ભાજપાને મજબૂત કરવામા ં મહPવનુ ં યોગદાન આJયુ છે. હVરો 
કાય�કતા�ઓના 'વનઘડતરમાં તેઓનો મહPવનો ફાળો રFો છે. ૧૯૬૨થી તેઓ જનસંઘના પૂણ�કાલીન સ1ય હતા. 
જનસંઘથી લઇ ભાજપામાં તેઓ�ીએ અનેક જવાબદારીઓ વહન કરી છે. તાલાલાના ધારાસ1ય તરીકે સવેા આપી 
ચુકેલા Eવ. �ી નાર<સહભાઇ પaઢયાર ૧૯૮૪થી ૧૯૯૦ દરિમયાન જૂનાગઢ નગરપાિલકાના �મુખ તરીકે પણ સેવારત 
રFા હતા. તેઓ�ીએ ૧૯૭૫ની કટોકટી દરpયાન િમસા હેઠળ જેલવાસ પણ ભોગIયો હતો. કfછના સPયાBહ વખતે 
પૂવ� વડા�ધાન અટલિબહારી વાજપેયીની આગેવાનીમાં તેઓએ સabય ભાગ ભજIયો હતો. જનસંઘ અને ભાજપના 
સંગઠનને મજબૂત બનાવવા િવિવધ પદ પર સેવારત રહેલા Eવ.�ી નાર<સહભાઇ પaઢયાર સૌના િ�ય નેતા હતા. 

સોરઠના <સહ નાર<સહભાઇ પaઢયારની િવદાયથી મા8 સોરઠ જ નિહ સૌરાG અન ે ગુજરાતન ે રાજકીય, 

સામાિજક &ે8 ે વષN સુધી ખોટ રહેશે. તેઓ�ીના અવસાનથી ભાજપાએ એક સંિનc અન ે સમLપત આગેવાન તેમજ 
માગ�દશ�ક ગુમાIયા છે. 
 Eવગ�Eથ�ીના અવસાનથી તેમના પaરવારને ન પરૂી શકાય તેવી ખોટ પડી છે. સદ્ ગતના આPમાન ે પરમકૃપાળુ 
પરમાPમા શાંિત આપ.ે  

                 (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
�દેશ ક:વીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 

 

 

 



 

�ેસનોટ-૦૩                                                              તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૮  
----------------------------------------------------    

ડાગં �ડાગં �ડાગં �ડાગં �Kલા પચંાયતમા ંભાજપાનંુ શાસનKલા પચંાયતમા ંભાજપાનંુ શાસનKલા પચંાયતમા ંભાજપાનંુ શાસનKલા પચંાયતમા ંભાજપાનંુ શાસન, , , , ભાજપાના ભાજપાના ભાજપાના ભાજપાના ૦૦૦૦૯ ૯ ૯ ૯ સ.યો અને કB?સેના સ.યો અને કB?સેના સ.યો અને કB?સેના સ.યો અને કB?સેના ૦૯ ૦૯ ૦૯ ૦૯ સ.યોના ટેકાથીસ.યોના ટેકાથીસ.યોના ટેકાથીસ.યોના ટેકાથી    ભાજપાભાજપાભાજપાભાજપાના ના ના ના 
બીવીબેન રમશેભાઇ ચૌધરીબીવીબેન રમશેભાઇ ચૌધરીબીવીબેન રમશેભાઇ ચૌધરીબીવીબેન રમશેભાઇ ચૌધરી    �મખુ તરીક ે�મખુ તરીક ે�મખુ તરીક ે�મખુ તરીક ેચંૂટાયાચંૂટાયાચંૂટાયાચંૂટાયા    

----------------------------------------------------    

કB?સેના ચંૂટાયલેા સ.યો કB?સેના NOાચાર અને આતંFરક જુથવાદથી કટંાળી ભાજપાની િવકB?સેના ચંૂટાયલેા સ.યો કB?સેના NOાચાર અને આતંFરક જુથવાદથી કટંાળી ભાજપાની િવકB?સેના ચંૂટાયલેા સ.યો કB?સેના NOાચાર અને આતંFરક જુથવાદથી કટંાળી ભાજપાની િવકB?સેના ચંૂટાયલેા સ.યો કB?સેના NOાચાર અને આતંFરક જુથવાદથી કટંાળી ભાજપાની િવકાસલ	ી રાજનીિત સાથ ેકાસલ	ી રાજનીિત સાથ ેકાસલ	ી રાજનીિત સાથ ેકાસલ	ી રાજનીિત સાથ ે
જોડાઇ રAા છેજોડાઇ રAા છેજોડાઇ રAા છેજોડાઇ રAા છે    ––––    
ી 
ી 
ી 
ી ભરતPસહ પરમારભરતPસહ પરમારભરતPસહ પરમારભરતPસહ પરમાર    

----------------------------------------------------    

આજરોજ �દેશ કાયા�લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે �દેશ મહામં8ી�ી ભરત<સહ પરમારે પ8કારો સાથેની વાતચીત 
દરpયાન જણાIયુ હતુ કે, તાજેતરમાં જ ગુજરાતમા ં '`લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત તથા નગરપાિલકાઓમાં અઢી 
વષ�ની મુ_ત પુરી થતા �મુખ, ઉપ�મુખ તથા કારોબારી સિમિતના ચેરમેનની િનમqંકોની �abયા હાથ ધરાઇ હતી. જે 
અંતગ�ત કHBેસ શાિસત ૦૫ '`લા પંચાયતોમાં તેમજ અનેક તાલુકા પંચાયતો અને નગરપાિલકાઓ ભાજપા શાિસન 
બની છે. કHBેસના ચૂંટાયેલા સ1યો કHBેસના rsાચાર અન ે આંતaરક જુથવાદથી કંટાળી ભાજપાની િવકાસલ&ી 
રાજનીિત સાથે જોડાઇ રFા છે. �Vનો િવWવાસ ગુમાવી ચૂકેલી કHBેસ છે`લા થોડા સમયથી ડાગં '`લા પંચાયત 
બાબતે લોકોને ગેરમાગd દોરી રહી હતી. ડાંગ '`લા પંચાયતમાં ભાજપાનું શાસન છે. તાજેતરમા ંજ ભાજપાના ૦૯ 
સ1યો અન ેકHBેસના ૦૯ સ1યોએ ભાજપાના બીવીબેન રમેશભાઇ ચૌધરીન ેબીનહaરફ રીતે �મુખ તરીકે ચૂંટી કાtયા 
છે.  

ડાંગ '`લા ભાજપા �મુખ �ી રમેશભાઇ ચૌધરી સિહત '`લા પંચાયતના �મુખ, ઉપ�મુખ, તમામ સ1યો 
અને '`લા ભાજપાના પદાિધકારી�ીઓએ �દેશ અ%ય&�ી 'તુભાઇ વાઘાણી સાથ ે મુલાકાત કરી માગ�દશ�ન મેળIયુ 
હતંુ.     

                (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
�દેશ ક:વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


