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આજરોજ લાઠી-બાબરાના પૂવ ધારાસ ય અને પાટીદાર સમાજના વ ર  આગવેાન ી હનભુાઇ ધોરા યાનુ ં
ખસે પહેરાવી ભાજપામા ં વાગત કરતા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
ી હનભુાઇ ધોરા યા પાટીદાર સમાજના વ ર  અ ણી અને સામા ક આગવેાન છે. વષ થી તઓે અનેક 
કારની સામા ક સવેા કય વિૃ ઓ સાથ ેસકંળાયેલા ર ા છે. સમ  અમરલેી લામા ંતેઓ ખબૂ મોટી 

લોકચાહના ધરાવ ેછે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

પાટીદાર અનામત આદંોલન કોઇ રાજકીય આદંોલન નથી તવેુ ંકહનેારાઓ ક સેનો હાથો બની ગયા અન ેમા ન ે
મા  પોતાના રાજકીય વાથ ખાતર ક સેમા ંજોડાઇ પાટીદાર સમાજ સાથ ેદગો કય  ત ેહવ ે પ  થઇ ગયુ છે. 

- ી હનભુાઇ ધોરા યા 
----------- 

આજરોજ દેશ ભાજપા અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ લાઠી-બાબરાના પૂવ ધારાસ ય અન ે પાટીદાર 
સમાજના વ ર  આગવેાન ી હનુભાઇ ધોરા યાને િવિધવત ્રીત ેખેસ પહેરાવી ભાજપામાં વાગત કરતા જણા યુ હત ુ
કે, ી હનુભાઇ ધોરા યા પાટીદાર સમાજના વ ર  અ ણી અને સામા ક આગેવાન છે. વષ થી તેઓ અનેક કારની 
સામા ક સવેા કય વૃિ ઓ સાથ ેસંકળાયેલા ર ા છે. સમ  અમરેલી લામાં તેઓ ખૂબ મોટી લોકચાહના ધરાવે છે. 
પાટીદાર સમાજના ભામાશા તરીકે ઓળખાતા ી હનુભાઇ ધોરા યા સુરતના િહરાઉ ોગમાં પણ ખબૂ મોટી નામના 
ધરાવે છે. તઓેના ભાજપામાં જોડાવાથી ભાજપાની શિ તમાં ઉમેરો થયો છે. 

ી વાઘાણીએ જણા યુ હત ુકે, સમાજ યેની લાગણીથી તેઓ એક સમયે પાટીદાર અનામત આંદોલન સાથે 
જોડાયા હતા અને તેઓએ તન-મન-ધનથી કહેવાતા આંદોલનકારીઓને મદદ કરી હતી, પરંતુ રાજકીય રોટલા શેકવા માટ ે
સમાજના નામે આંદોલન કરનારાઓના અસલી ચહરેા ખુ લા પડતા સમાજન ેછેતરનારાઓનો સાથ છોડી તેઓ આજે 
ભાજપા સાથે જોડાયા છે. સમ  ગજુરાત ભાજપા સંગઠન વતી ી હનુભાઇનું ભાજપામાં હદયપૂવક વાગત ક ં છંુ.    

 ભાજપામાં વેશ સંગ ે ી હનુભાઇએ જણા યુ હતુ ક,ે સમાજની લાગણીને કારણે હું પાટીદાર અનામત 
આંદોલનમાં જોડાયો હતો, હા દક પટેલ અન ે પાટીદાર અનામત આદંોલન સિમિતન ે મ ખૂબ મદદ કરી હતી, પરંત ુ
શ આતમાં આ કોઇ રાજકીય આંદોલન નથી તેવંુ કહેનારાઓ ક સેનો હાથો બની ગયા અને મા ને મા  પોતાના 
રાજકીય વાથ ખાતર ખુ લેઆમ ક ેસન ેસાથ આપવા લા યા અન ેહવે તો ક સેમાં જોડાઇ પાટીદાર સમાજ સાથ ે
દગો કય  તે હવે પ  થઇ ગયુ છે.  

ી હનુભાઇએ જણા યુ હત ુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આજે સમ  દેશ અન ે દુિનયાના સૌથી વધ ુ
લોકિ ય નતેા છે, તેમના હાથમાં આપણો દેશ સલામત છે યાર,ે ભાજપાની રા વાદી િવચારધારા અને િવકાસની 
રાજનીિત સાથે જોડાઇન ેદેશિહત સાથ ેજનસેવાના કાય  કરવા માંગ ુછંુ. 

આ સંગે અમદાવાદના ધારાસ ય અન ે પૂવમં ી ી વ લભભાઇ કાકડીયા તથા ભાજપા દેશ વ તા ી 
ભરતભાઇ પં યા ઉપિ થત ર ા હતા. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


