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ી ડૉડૉડૉડૉ....    ઋિ&વજ ઋિ&વજ ઋિ&વજ ઋિ&વજ 
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�દેશ મી�ડયા સેલની અખબાર યાદી જણાવે છે કે, ભારતીય જનતા યુવા મોરચા %વારા ભારત ર&ન અને 
પૂવ) �ધાનમં,ી આદરણીય અટલ િબહારી વાજપેઇ1ની 2મૃિતમાં સમ4 ગુજરાતના 16લા / મહાનગરમા ં
તારીખ ૨૯, ૩૦, ૩૧ ઓ:ટોબર િવના મુ6યે ,ણ �દવસીય મે�ડકલ ક;ેપ યોજવાનંુ આયોજન કરેલ છે. ત ે
અંતગ)ત આજરોજ ગાંધીનગર ખાતે ભાજપા �દેશ અ<ય=>ી 1તુભાઇ વાઘાણીની િવશેષ ઉપિ2થિતમાં તથા 
ભારતીય જનતા યુવા મોરચાના અ<ય=>ી ડૉ. ઋિ&વજ પટેલની હાજરીમાં મે�ડકલ કે;પનો �ારંભ કરવામાં 
આEયો હતો. 

�દેશ અ<ય=>ી 1તભુાઇ વાઘાણીએ ભારતીય જનતા યુવા મોરચાને સમ4 ગુજરાતના 
16લા/મહાનગરોમાં ૪૦૦ થી વધુ િવના મુ6યે મે�ડકલ કે;પનંુ આયોજન કરવા બદલ અિભનંદન પાઠવતા 
જણાEયુ હતુ કે,  ભારતીય જનતા યુવા મોરચાએ સેવા, સંવેદના અને લાગણી સાથે મે�ડકલ ક;ેપના મા<યમ  
%વારા નગરજનોની સેવા કરવાનંુ િબIદ ઉપાJયું છે &યારે જIરીયાદમંદ લોકોને વધુમાં વધુ લાભ મળે તેવો આપણે 
સૌએ સિહયારો �યાસ કરવો જોઇએ. ભાજપામાં �Mજનો માટે એક સંવદેનાનો ભાવ સમાયેલો છે.  

ભાજપા યુવા મોરચાના અ<ય=>ી ડૉ. ઋિ&વજ પટેલે કાય)Nમને સંબોધતા જણાEયુ હતુ કે, ‘‘જન સેવા એ 
જ �ભુ સેવા’’ એ મં, સાથે ભાજપા કાય) કરતી હોય &યારે મા, રાજનીિત જ નહી પરંતુ એક સંવેદનાની ભાવના 
અને છેવાડાના માનવીને પણ આરોQયની સહાય મળી શકે તેના દુઃખમાં સહભાગી થવાની ભાવના અને 
આદરણીય અટલ1ના િવચારો ‘‘રાજનીિત નહી પરંતુ રાSનીિત સવTપરી છે’’ તે મૂળમં,ને સાથ)ક કરતો એક 
ભાજપા યુવા મોરચાનો િવનU �યાસ છે.  

આ કાય)Nમમા ં ભાજપાના ગાંધીનગર મહાનગરના �મુખ>ી મહેVWભાઇ પટેલ, મહાનગર પાિલકાના 
કાય)કારી મેયર>ી દેવVેWXસહ ચાવડા, 2ટેXVડગ કિમ�ટ ચેરમેન>ી મનુભાઇ પટેલ તથા ભાજપાના કાય)કરો 
ઉપિ2થત રYા હતા તથા મોટી સંZયામાં લાભાથ[ઓએ આ મે�ડકલ કે;પનો લાભ લીધો હતો. 
 

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


