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�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંતથા �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંતથા �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંતથા �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંતથા �દશે સંગઠન મહામ�ંી
ી �દશે સંગઠન મહામ�ંી
ી �દશે સંગઠન મહામ�ંી
ી �દશે સંગઠન મહામ�ંી
ી ભીખુભીખુભીખુભીખુભાભાભાભાઇ દલસાણીયાની ઇ દલસાણીયાની ઇ દલસાણીયાની ઇ દલસાણીયાની 
ઉપિ#થિતમા ંઉપિ#થિતમા ંઉપિ#થિતમા ંઉપિ#થિતમા ં�દશે કાયા%લય �દશે કાયા%લય �દશે કાયા%લય �દશે કાયા%લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાતેખાતેખાતેખાતે    �દશે�દશે�દશે�દશે    બેઠક યો+ઇબેઠક યો+ઇબેઠક યો+ઇબેઠક યો+ઇ....    
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આ બેઠકમા ંઆ બેઠકમા ંઆ બેઠકમા ંઆ બેઠકમા ંપુપપુુપુરપીડીતરપીડીતરપીડીતરપીડીત    િવ#તારોમાંિવ#તારોમાંિવ#તારોમાંિવ#તારોમાં    અિવરત અિવરત અિવરત અિવરત સેવા તથા સ01ય કામગીરીસેવા તથા સ01ય કામગીરીસેવા તથા સ01ય કામગીરીસેવા તથા સ01ય કામગીરી    બદલ બદલ બદલ બદલ મ2ુયમ�ંી
ીમ2ુયમ�ંી
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ી    િવજયભાઇ 4પાણીિવજયભાઇ 4પાણીિવજયભાઇ 4પાણીિવજયભાઇ 4પાણી,,,,    નાયનાયનાયનાયબ બ બ બ 
મ2ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલમ2ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલમ2ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલમ2ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઇ પટેલ, , , , મ�ંી
ીઓમ�ંી
ીઓમ�ંી
ીઓમ�ંી
ીઓ,,,,    સમ8 ત�ંસમ8 ત�ંસમ8 ત�ંસમ8 ત�ં    તથા ભાજપાના કાય%કતા%ઓનેતથા ભાજપાના કાય%કતા%ઓનેતથા ભાજપાના કાય%કતા%ઓનેતથા ભાજપાના કાય%કતા%ઓને    િબરદા9યા હતાિબરદા9યા હતાિબરદા9યા હતાિબરદા9યા હતા    ----    
ી 
ી 
ી 
ી ભરત પ:ંયાભરત પ:ંયાભરત પ:ંયાભરત પ:ંયા    
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�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણી�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણી�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણી�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ એ એ એ અસરઅસરઅસરઅસર8#ત 8#ત 8#ત 8#ત અમરલેી �<લોઅમરલેી �<લોઅમરલેી �<લોઅમરલેી �<લો, , , , ગીર સોમનાગીર સોમનાગીર સોમનાગીર સોમનાથથથથ    �<લો�<લો�<લો�<લો, , , , જુજુજુજુનાગઢ �<લો તથા નાગઢ �<લો તથા નાગઢ �<લો તથા નાગઢ �<લો તથા 

ભાવનગર �<લાના ગામડાઓમાંભાવનગર �<લાના ગામડાઓમાંભાવનગર �<લાના ગામડાઓમાંભાવનગર �<લાના ગામડાઓમાં    4બ44બ44બ44બ4    મલુાકાત લઇ મલુાકાત લઇ મલુાકાત લઇ મલુાકાત લઇ ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા કાય%કતા%ઓ કાય%કતા%ઓ કાય%કતા%ઓ કાય%કતા%ઓ અને ત�ંઅને ત�ંઅને ત�ંઅને ત�ંની સેવા0કય કામગીરીને િબરદાવીની સેવા0કય કામગીરીને િબરદાવીની સેવા0કય કામગીરીને િબરદાવીની સેવા0કય કામગીરીને િબરદાવીને ને ને ને 
સેવાઓ અિવરત ચાલુ રાખવા અપીલ કરીસેવાઓ અિવરત ચાલુ રાખવા અપીલ કરીસેવાઓ અિવરત ચાલુ રાખવા અપીલ કરીસેવાઓ અિવરત ચાલુ રાખવા અપીલ કરી    હતીહતીહતીહતી....    
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આગામી આગામી આગામી આગામી ૨૯ ૨૯ ૨૯ ૨૯ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાતેખાતેખાતેખાતે        

લોકસભા #ટડી લોકસભા #ટડી લોકસભા #ટડી લોકસભા #ટડી ––––    કોકોકોકો    ઓAડનેશન કિમ0ટઓAડનેશન કિમ0ટઓAડનેશન કિમ0ટઓAડનેશન કિમ0ટ    ((((લોકસભા અ�યયનલોકસભા અ�યયનલોકસભા અ�યયનલોકસભા અ�યયન----સંકલન સિમિતસંકલન સિમિતસંકલન સિમિતસંકલન સિમિત))))નો નો નો નો �દશે #તરનો �દશે #તરનો �દશે #તરનો �દશે #તરનો વક%શોપ વક%શોપ વક%શોપ વક%શોપ યો+શ ેઅનેયો+શ ેઅનેયો+શ ેઅનેયો+શ ેઅને    
આગામી આગામી આગામી આગામી ૨૪૨૪૨૪૨૪----૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ઓગFના રોજ સુરત ખાત ેઓગFના રોજ સુરત ખાત ેઓગFના રોજ સુરત ખાત ેઓગFના રોજ સુરત ખાત ે����દશે કારોબારી દશે કારોબારી દશે કારોબારી દશે કારોબારી યો+શેયો+શેયો+શેયો+શે    ----    
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કG8સે કG8સે કG8સે કG8સે ‘‘‘‘ગો ટુ ધ પીપલગો ટુ ધ પીપલગો ટુ ધ પીપલગો ટુ ધ પીપલ’’’’    નહIનહIનહIનહI    પરતં ુપરતં ુપરતં ુપરતં ુ‘‘‘‘ગો ટુ ધ ગો ટુ ધ ગો ટુ ધ ગો ટુ ધ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ જનપથજનપથજનપથજનપથ’’’’    પાટL છેપાટL છેપાટL છેપાટL છે....        

કGકGકGકG8સેને 8સેને 8સેને 8સેને �+ સાથે�+ સાથે�+ સાથે�+ સાથે, , , , �+ના �Nનો સાથ ેક ેસેવા0કય �ો8ામ સાથ ેકોઇ લેવા�+ના �Nનો સાથ ેક ેસેવા0કય �ો8ામ સાથ ેકોઇ લેવા�+ના �Nનો સાથ ેક ેસેવા0કય �ો8ામ સાથ ેકોઇ લેવા�+ના �Nનો સાથ ેક ેસેવા0કય �ો8ામ સાથ ેકોઇ લેવા----દવેા નથીદવેા નથીદવેા નથીદવેા નથી....    ----    
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કG8સે કG8સે કG8સે કG8સે Action mode Action mode Action mode Action mode મા ંનહી મા ંનહી મા ંનહી મા ંનહી પરતં ુપરતં ુપરતં ુપરતં ુDDDDestruction mode estruction mode estruction mode estruction mode મા ંછેમા ંછેમા ંછેમા ંછે    અને અને અને અને     
તથેી જ તથેી જ તથેી જ તથેી જ ગજુરાતની જનતા હમંશેા ગજુરાતની જનતા હમંશેા ગજુરાતની જનતા હમંશેા ગજુરાતની જનતા હમંશેા AntAntAntAnti i i i congcongcongcongressressressress    mode mode mode mode મા ંરહી છેમા ંરહી છેમા ંરહી છેમા ંરહી છે    અને રહશેેઅને રહશેેઅને રહશેેઅને રહશેે....    ----    
ી 
ી 
ી 
ી ભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયા    
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કG8સેની કG8સેની કG8સેની કG8સેની ‘‘‘‘‘‘‘‘સમાતંર સરકારસમાતંર સરકારસમાતંર સરકારસમાતંર સરકાર’’’’’’’’ની વાત િબની વાત િબની વાત િબની વાત િબનનનનબંધાબંધાબંધાબંધારણીયરણીયરણીયરણીય,,,,    િબિબિબિબનનનનલોકશાહી અને સOાલાલસાલોકશાહી અને સOાલાલસાલોકશાહી અને સOાલાલસાલોકશાહી અને સOાલાલસાનંુનંુનંુનંુ    �િતPબબ છે�િતPબબ છે�િતPબબ છે�િતPબબ છે    ----    
ી 
ી 
ી 
ી ભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયાભરત પડંયા    
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કG8સેે હમંશેા કG8સેે હમંશેા કG8સેે હમંશેા કG8સેે હમંશેા ‘‘‘‘‘‘‘‘વેરઝેવેરઝેવેરઝેવેરઝેરરરરનંુ વાવેતરનંુ વાવેતરનંુ વાવેતરનંુ વાવેતર’’’’’’’’    કયુ% છે Rયાર ેકયુ% છે Rયાર ેકયુ% છે Rયાર ેકયુ% છે Rયાર ે    

ભાજપાએ હમંશેાભાજપાએ હમંશેાભાજપાએ હમંશેાભાજપાએ હમંશેા    ‘‘‘‘‘‘‘‘સૌના સાથ સૌના િવકાસસૌના સાથ સૌના િવકાસસૌના સાથ સૌના િવકાસસૌના સાથ સૌના િવકાસ’’’’’’’’ના મ�ં ના મ�ં ના મ�ં ના મ�ં અનેઅનેઅનેઅને    લોકક<યાણકારી લોકક<યાણકારી લોકક<યાણકારી લોકક<યાણકારી નીિતઓ સાથેનીિતઓ સાથેનીિતઓ સાથેનીિતઓ સાથે    ‘‘‘‘‘‘‘‘િવકાસનંુ વાવેતરિવકાસનંુ વાવેતરિવકાસનંુ વાવેતરિવકાસનંુ વાવેતર’’’’’’’’    કયુ% છેકયુ% છેકયુ% છેકયુ% છે    
--------------------------------------------------------------------------------    

ભાજપા �દેશ �વ�તા�ી ભરતભાઇ પં�યાએ જણા!યુ હતુ કે, આજરોજ �દેશ કાયા'લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’’’’’’’ ખાતે 
�દેશ અ+ય,�ી -તુભાઇ વાઘાણીની અ+ય,તામાં તથા �દેશ સંગઠન મહામં3ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની 
ઉપિ6થિતમા ં �દેશ બઠેક યો8ઇ હતી. જેમા ં �દેશ હો9ેદારો, �દેશ મોરચાના �મુખ�ીઓ તથા -<લા/મહાનગરના 
�ભારી�ીઓ ઉપિ6થત ર>ા હતા.  

�ી ભરત પં�યાએ ક?@ેસના ‘‘ગો ટ ુધ પીપલ’’ કાય'Dમને નયુE નાટક ગણાવતા ંજણા!યુ હતુ કે, ક?@ેસને �8 સાથે, 
�8ના �Fનો સાથ ે કે સેવાGકય �ો@ામ સાથે કોઇ લવેા-દેવા નથી. ક?@ેસ ‘ગો ટુ ધ પીપલ’ નહH પરંતુ ‘ગો ટ ુધ ૧૦ 
જનપથ’ પાટI છે. ૧૦ જનપથ એ સોનીયા ગાંધીનું િનવાસ 6થાન છે. ક?@ેસ મા3 નેતાઓની પાટI છે, આખી ક?@ેસનો  
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..૨.. 
એજKડા �8ની સેવાન ેબદલે મા3 ગાંધી પGરવારની આસપાસનો જ રહેલો છે. તેમને સેવાGકય કાયM કે કાય'કતા'ઓ સાથ ે
કોઇ લેવા-દેવા નથી. ક?@ેસ સNામા ંહતી Oયારે ભયંકર PQાચાર, અણઘડ વિહવટ તથા �8િવરોધી નીિતઓને કારણે 
�8એ ક?@ેસન ે ‘ગેટ આઉટ Rોમ ધ પાવર’ નો મેKડેટ આપલેો છે. ક?@ેસ Action mode માં નહી પરંતુ 
destruction mode માં છે અને તેથી જ ગુજરાતની જનતા હંમેશા Anti congress mode માં રહી છે અન ે
રહેશે. ક?@ેસ સNામા ંનથી છતાં પણ સમાંતર સરકાર બનાવવાની વાતો કરે છે. જે િબનબંધારણીય, િબનલોકશાહી અન ે
સNાલાલસાનુ ં �િતSબબ છે. ક?@ેસ ે હંમેશા ‘‘વેરઝેરનું વાવેતર’’ કયુ' છે Uયારે ભાજપાએ હંમેશા ‘‘સૌના સાથ સૌના 
િવકાસ’’ના મં3 અને લોકક<યાણકારી નીિતઓ સાથ ે‘‘િવકાસનુ ંવાવેતર’’ કયુ' છે.  

�ી પં�યાએ �દેશ બઠેકમાં થયેલી કામગીરી અંગે માિહતી આપતા જણા!યુ હતુ કે, અિતવૃિQથી અસર@6ત 
િવ6તારોના પુરપીડીતોને તં3 Xવારા સમયસર મદદ પૂરી પાડી જZરી રાહત સામ@ી, સાધન સહાય તાOકાિલક ધોરણે 
પહોચાડવા તેમજ ખેડૂતોને થયેલા નુકશાન બદલ વળતર માટ ે તાOકાિલક ધોરણે સવ\ની �GDયા ચાલુ કરાવવા બદલ 
મુ]યમં3ી�ી િવજયભાઇ Zપાણી તથા નાયબ મુ]યમં3ી�ી નીિતનભાઇ પટેલની આગેવાની હેઠળની રાUય સરકારન ે
અિભનંદન આપવામા ંઆ!યા હતા. Oયારબાદ �દેશ અ+ય,�ી -તુભાઇ વાઘાણીએ અસર@6ત અમરેલી -<લો, ગીર 
સોમનાથ -<લો, જુનાગઢ -<લો તથા ભાવનગર -<લાના ગામડાઓમાં ZબZ મુલાકાત લઇ ભાજપા સંગઠન અને તં3 
સાથ ે સંકલન Xવારા કરવામાં આવેલી રાહત કામગીરીની બાબતે કરેલ 8ત િનGર,ણની માિહતી આપી સગંઠનના 
કાય'કરોની સેવાGકય કામગીરીને િબરદાવી હતી તેમજ હજુ પણ Uયા જZર જણાય Oયા ંસેવાકાય' ચાલુ રાખવા અપીલ 
કરી હતી. �દેશ મહામં3ી�ી ભરતSસહ પરમારે ભાજપા સંગઠનની ટીમ સાથ ેદિ,ણ ગુજરાતના અસર@6ત િવ6તારોમા ં
જઇ પુરપીડીતોને જZરી -વન સામ@ી - ધાબળા, મ_છરદાની, અનાજ કીટ, કપડા સિહત સાધનસામ@ીનું િવતરણ 
કરવામાં આવલે તેની માિહતી આપી હતી.   

િનયિમત રીતે યો8તી આ બઠેકમાં ભાજપા Xવારા કરવામા ં આવલેા �8કીય, સેવાGકય તથા સંગઠનાOમક 
કાય'Dમોની સમી,ા કરવામાં આવી હતી. અિતવૃિQમાં અસર@6ત િવ6તારોમાં ભાજપા ટીમ Xવારા કરવામાં આવેલી 
રાહત કામગીરીની માિહતી, અસર@6ત ચાર -<લાઓમાં ભાજપા Xવારા ચાલુ કરવામાં આવલેા કં`ોલZમની 
કામગીરીની િવગતો તથા આગામી કાય'Dમો બાબતે ચચા'-િવચારણા કરવામા ંઆવી હતી. 

આાગાઆાગાઆાગાઆાગામી કાય%1મોની માિહતી આપતા 
ી પ:ંયાએ જણા9ય ુહત ુ કેમી કાય%1મોની માિહતી આપતા 
ી પ:ંયાએ જણા9ય ુહત ુ કેમી કાય%1મોની માિહતી આપતા 
ી પ:ંયાએ જણા9ય ુહત ુ કેમી કાય%1મોની માિહતી આપતા 
ી પ:ંયાએ જણા9ય ુહત ુ કે, , , , આગામી આગામી આગામી આગામી ૨૯ ૨૯ ૨૯ ૨૯ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ જુલાઇના રોજ આગામી આગામી આગામી આગામી 
લોકસભાની ચંૂટણીલોકસભાની ચંૂટણીલોકસભાની ચંૂટણીલોકસભાની ચંૂટણીને અનુલ	ીને ને અનુલ	ીને ને અનુલ	ીને ને અનુલ	ીને �દશે અ�ય	
ી�દશે અ�ય	
ી�દશે અ�ય	
ી�દશે અ�ય	
ી    �તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં, , , , �દશે �ભારી અને રાUીય �દશે �ભારી અને રાUીય �દશે �ભારી અને રાUીય �દશે �ભારી અને રાUીય 
મહામ�ંી
ી ભુપVેW� યાદવ અને મહામ�ંી
ી ભુપVેW� યાદવ અને મહામ�ંી
ી ભુપVેW� યાદવ અને મહામ�ંી
ી ભુપVેW� યાદવ અને મ2ુયમંમ2ુયમંમ2ુયમંમ2ુયમં�ી
ી િવજયભાઇ 4પાણીની ઉપિ#થિતમા ં�ી
ી િવજયભાઇ 4પાણીની ઉપિ#થિતમા ં�ી
ી િવજયભાઇ 4પાણીની ઉપિ#થિતમા ં�ી
ી િવજયભાઇ 4પાણીની ઉપિ#થિતમા ંલોકસભા #ટડી લોકસભા #ટડી લોકસભા #ટડી લોકસભા #ટડી ––––    કોકોકોકો    ઓAડનેશન ઓAડનેશન ઓAડનેશન ઓAડનેશન 
કિમ0ટકિમ0ટકિમ0ટકિમ0ટ    કિમ0ટકિમ0ટકિમ0ટકિમ0ટ    ((((લોકસભા અ�યયનલોકસભા અ�યયનલોકસભા અ�યયનલોકસભા અ�યયન----સંકલન સિમિતસંકલન સિમિતસંકલન સિમિતસંકલન સિમિત))))નો નો નો નો �દશે #તરનો �દશે #તરનો �દશે #તરનો �દશે #તરનો વક%શોપ યોજવામા ંઆવશેવક%શોપ યોજવામા ંઆવશેવક%શોપ યોજવામા ંઆવશેવક%શોપ યોજવામા ંઆવશે    જેમા ંજેમા ંજેમા ંજેમા ં�દશે કોર ટીમ�દશે કોર ટીમ�દશે કોર ટીમ�દશે કોર ટીમ, , , , 
�દશે હોXેદાર
ીઓ�દશે હોXેદાર
ીઓ�દશે હોXેદાર
ીઓ�દશે હોXેદાર
ીઓ, , , , લોકસભા ચંૂટણી આયોજન સિમિતલોકસભા ચંૂટણી આયોજન સિમિતલોકસભા ચંૂટણી આયોજન સિમિતલોકસભા ચંૂટણી આયોજન સિમિત, , , , મોરચાના �દશે �મખુમોરચાના �દશે �મખુમોરચાના �દશે �મખુમોરચાના �દશે �મખુ////મહામ�ંી
ીઓમહામ�ંી
ીઓમહામ�ંી
ીઓમહામ�ંી
ીઓ, , , , લોકસભા સીટના લોકસભા સીટના લોકસભા સીટના લોકસભા સીટના 
�ભારી
ીઓ�ભારી
ીઓ�ભારી
ીઓ�ભારી
ીઓ, , , , �<લા�<લા�<લા�<લા////મહાનગરના �ભારીમહાનગરના �ભારીમહાનગરના �ભારીમહાનગરના �ભારી////�મખુ�મખુ�મખુ�મખુ////મહામ�ંી
ીઓ તથા લોકસભામહામ�ંી
ીઓ તથા લોકસભામહામ�ંી
ીઓ તથા લોકસભામહામ�ંી
ીઓ તથા લોકસભા    સીટના િવ#તારક
ીઓ ઉપિ#થત સીટના િવ#તારક
ીઓ ઉપિ#થત સીટના િવ#તારક
ીઓ ઉપિ#થત સીટના િવ#તારક
ીઓ ઉપિ#થત 
રહશેેરહશેેરહશેેરહશેે. . . . આગામી આગામી આગામી આગામી ૧૮૧૮૧૮૧૮----૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૯ ઓગFના રોજ ભાજપાની રાUીય કારોબારી યો+યા બાદ ઓગFના રોજ ભાજપાની રાUીય કારોબારી યો+યા બાદ ઓગFના રોજ ભાજપાની રાUીય કારોબારી યો+યા બાદ ઓગFના રોજ ભાજપાની રાUીય કારોબારી યો+યા બાદ ૨૪૨૪૨૪૨૪----૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ઓગFના રોજ સુરત ખાત ેઓગFના રોજ સુરત ખાત ેઓગFના રોજ સુરત ખાત ેઓગFના રોજ સુરત ખાત ે
����દશે કારોબારીદશે કારોબારીદશે કારોબારીદશે કારોબારી    યો+શેયો+શેયો+શેયો+શે....    
 

 (ડૉ. હષ'દ પટેલ)    
�દેશ કKવીનર,    મીડીયા િવભાગ 
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--------------------------------------------------------------------------------    

કG8સેના પવૂ% �દશે મહામ�ંી કG8સેના પવૂ% �દશે મહામ�ંી કG8સેના પવૂ% �દશે મહામ�ંી કG8સેના પવૂ% �દશે મહામ�ંી અને અને અને અને પવૂ% ધારાસ[યપવૂ% ધારાસ[યપવૂ% ધારાસ[યપવૂ% ધારાસ[ય    
ીમતી
ીમતી
ીમતી
ીમતી    રમીલાબેન દસેાઇ રમીલાબેન દસેાઇ રમીલાબેન દસેાઇ રમીલાબેન દસેાઇ કG8સેમાથંી રા�નામ ુઆપીકG8સેમાથંી રા�નામ ુઆપીકG8સેમાથંી રા�નામ ુઆપીકG8સેમાથંી રા�નામ ુઆપીને ને ને ને ભાજપામા ંભાજપામા ંભાજપામા ંભાજપામા ં
જોડાયાજોડાયાજોડાયાજોડાયા        ––––    
ી 
ી 
ી 
ી કેકકેેકે....સીસીસીસી....પટેલપટેલપટેલપટેલ    

--------------------------------------------------------------------------------    
����દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીદશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીદશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીદશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીએ ખેસ પહરેાવીનેએ ખેસ પહરેાવીનેએ ખેસ પહરેાવીનેએ ખેસ પહરેાવીને    
ીમતી
ીમતી
ીમતી
ીમતી    રમીલાબેન દસેાઇરમીલાબેન દસેાઇરમીલાબેન દસેાઇરમીલાબેન દસેાઇનંુનંુનંુનંુ    ભાજપામા ંસહષ% #વાગત કયુ%ભાજપામા ંસહષ% #વાગત કયુ%ભાજપામા ંસહષ% #વાગત કયુ%ભાજપામા ંસહષ% #વાગત કયુ%....    

--------------------------------------------------------------------------------    
કG8સેની િવ�વંકG8સેની િવ�વંકG8સેની િવ�વંકG8સેની િવ�વંશશશશકારી નીિતઓને આવજો કહીને ભાજપાના #વગહૃ ેઆવતા હંુ હષ%ની લાગણી અનુભવુ છંુકારી નીિતઓને આવજો કહીને ભાજપાના #વગહૃ ેઆવતા હંુ હષ%ની લાગણી અનુભવુ છંુકારી નીિતઓને આવજો કહીને ભાજપાના #વગહૃ ેઆવતા હંુ હષ%ની લાગણી અનુભવુ છંુકારી નીિતઓને આવજો કહીને ભાજપાના #વગહૃ ેઆવતા હંુ હષ%ની લાગણી અનુભવુ છંુ....        
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ભાજપા �દેશ મહામં3ી�ી કે.સી.પટલેે જણા!યુ હતુ કે, આજરોજ �દેશ કાયા'લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે �દેશ 
અ+ય,�ી -તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ6થિતમાં ક?@ેસના પૂવ' �દેશ મહામં3ી અને ક?@ેસ એ�ઝી�યુટીવ કિમGટના મેfબર 
�ીમતી રમીલાબેન દેસાઇ ક?@ેસમાંથી રા-નામુ આપીને ભાજપામાં જોડાયા હતા. ૧૯૯૫માં તેઓ ભાજપા શાિસત 
અમદાવાદ -<લા પંચાયતના �મુખ હતા તથા ૨૦૦૨માં ખેરાલ ુબઠેક પરથી ભાજપાના ધારાસiય તરીકે ચૂંટાયા હતા. 
તેઓનું �દેશ અ+ય,�ી -તુભાઇ વાઘાણીએ ખેસ પહેરાવીન ેભાજપામાં સહષ' 6વાગત કયુ' હતુ. 

આ �સગેં �ીમતી રમીલાબેન દેસાઇએ જણા!યુ હતુ કે, ક?@ેસની નકારાOમક િવચારધારા અને આંતGરક 
િવખવાદ, !યિ�તગત કાવાદાવા, 8િતવાદ અન ે�દેશ અન ેતાલુકામા ંસપંૂણ' સંકલનનો અભાવ વ_ચે હંુ સતત ક?@ેસમા ં
ગંુગળામણ અનુભવતી હતી તેથી ક?@ેસની િવ+વંશકારી નીિતઓને આવજો કહીને ભાજપાના 6વગૃહે આવતા હંુ હષ'ની 
લાગણી અનુભવુ છંુ. �ધાનમં3ી�ી નરેKjભાઇ મોદીના નેતૃOવમાં દેશની િવકાસયા3ાથી �ેરાઇ તેમજ મુ]યમં3ી�ી 
િવજયભાઇ Zપાણી અને નાયબ મુ]યમં3ી�ી નીિતનભાઇ પટલેની આગેવાનીમાં ગુજરાત િવકાસની નવી kચાઇઓ સર 
કરી ર>ું છે Oયારે સમlપત ભાવથી આ િવકાસકાય'મા ંજોડાઇ �8ની સેવામા ંઅિવરત જોડાયેલા રહેવા માટે ભાજપા 
સાથ ે જોડાઇ હંુ મારી માતૃસં6થામા ં પરત ફરી છંુ. રાnીય અ+ય,�ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃOવમાં ભાજપા આજે 
દુિનયાની સૌથી મોટી રાજકીય પાટI બની છે Oયારે તેમની કુશળ સગંઠનશિ�ત તથા �દેશ અ+ય,�ી -તુભાઇ 
વાઘાણીના માગ'દશ'ન હેઠળ હંુ સતત �8 વ_ચે રહી સેવાGકય કાયM કરતી રહીશ અને ભાજપા Xવારા મને જે કામગીરી 
સ?પશે તે સપંૂણ' િનoાપૂવ'ક કરતી રહીશ.  

આ �સંગે ભાજપા �દેશ �વ�તા�ી ભરતભાઇ પં�યા, મિહલા મોરચા �દેશ અ+ય,ા �ીમતી Uયોિતબેન પં�યા, 
મિહલા મોરચા �દેશ મહામં3ી �ીમતી જશુબેન કોરાટ, મહેસાણા -<લા �ભારી �ી જગદીશભાઇ પટેલ, પાટણ 
-<લા �ભારી �ી મયંકભાઇ નાયક, મહેસાણા -<લા �મુખ�ી નીિતનભાઇ પટેલ તથા અમદાવાદ -<લા ભાજપા 
અ@ણી �ી િહતેશભાઇ બારોટ ઉપિ6થત ર>ા હતા.    

 (ડૉ. હષ'દ પટેલ)    
�દેશ કKવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


