ેસનોટ-૦૩

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

તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૮

ગુજરાત
રાત રાયના પૂવ મુયમંી અને ભાજપાના વર કાયકતા ીમતી
ીમતી આનંદીબેન પટેલની મ ય!દેશના રાયપાલ
તરીકેની વરણી બદલ !દેશ કાયાલય ‘‘ી
‘‘ી કમલમ્’’’’ ખાતે અિભનંદન સમારોહ યો,યો
------------------

વહીવટી કુશળતા,
ગઠના0મક સૂઝબૂઝ અને સામા2ક કાય3ના અનુભવી એવા ીમતી આનં
ળતા, સંગઠના0મક
ગઠ
આનંદીબેન પટેલના
માગદશ
દશનમાં મ ય!દેશ પણ િવકાસની નવી 5ચાઇઓ સર કરશે- ી 2તુભાઇ વાઘાણી
------------------

સંગઠન હોય કે સરકારના િવિવધ પદની જવાબદારી હોય,
હોય, ીમતી
ીમતી આનંદીબેન પટેલની ખંત અને િચવટથી
િચવટથી કામ કરવાનની
પ ધિત રહી છે તે નવી રાયપાલી તરીકેની જવાબદારી મ ય!દેશને પણ નવી 5ચાઇએ લઇ જવા મદદ=પ થશે
- ી િવજયભાઇ =પાણી
------------------

વડા!ધાની નરે?@ભાઇ મોદી,
મોદી, રાAીય અ યBી
યBી અિમતભાઇ શાહનો આભાર માનું છુ ં
- ીમતી આનંદીબેન પટેલ
------------------

ભાજપા જ એક એવી કેડરબેઝ પાટC છે કે, જે માં નાનામાં નાના કાયકતાઓનું ઘડતર થાય છે અને એક રાયના
રાયપાલના પદ સુધી પહDચે
પહDચે છે - ીમતી આનંદીબેન પટેલ
------------------

કાયકતા એ પાટCનો હાથહાથ-પગપગ-હદયહદય-મિEતFક છે - ીમતી આનંદીબેન પટેલ
------------------

દેશ ભાજપા વારા ગુજરાત રાયના પૂવ મુયમં!ી અને ભાજપાના વ$ર% કાયકતા 'ીમતી આનંદીબેન

પટેલની મ+યદેશના રાયપાલ તરીકેની વરણી થવા બદલ અિભનંદન સમારોહનું આયોજન આજરોજ દેશ કાયાલય

‘‘'ી કમલમ્’’ ખાતે કરવામાં આ4યું હતું. રાયભરમાંથી મોટી સંયામાં કાયકતાઓ ઉપિ7થત ર8ા હતા. દેશ મુખ'ી
9તુભાઇ વાઘાણી અને મુયમં!ી'ી િવજયભાઇ <પાણીએ 'ીફળ આપી અને શાલ ઓઢાડીને 'ીમતી આનંદીબેન
પટેલને શુભેBછા પાઠવી હતી.

આજના આ સંગે િવશાળ સંયામાં ઉપિ7થત કાયકતાઓને સંબોધતાં દેશ અ+યF'ી 9તુભાઇ વાઘાણીએ

જણા4યું હતુ કે, આજે એક અનેરો આનંદ અને ઉHસાહનો અવસર છે . આજનો $દવસ ગુજરાત ભાજપાના નામે

ઇિતહાસમાં લખાવવા જઇ ર8ો છે . રાIપિત'ી રામનાથ કોJવદ9, ધાનમં!ી'ી નરેKLભાઇ મોદી અને ભાજપાના
રાIીય અ+યF'ી અિમતભાઇ શાહે આપણા પૂવ મુયમં!ી 'ીમતી આનંદીબેન પટેલને મ+યદેશના વહીવટી વડાની

ગવનર તરીકેની જવાબદારી સMપી છે Hયારે, સમN ગુજરાત રાયમાં હષની લાગણી થઇ છે .વહીવટી કુશળતા,

સંગઠનાHમક સૂઝબૂઝ અને સામા9ક કાયQના અનુભવી એવા 'ીમતી આનંદીબેન પટેલના માગદશનમાં મ+યદેશ પણ
િવકાસની નવી Rચાઇઓ સર કરશે તેવો િવTવાસ 'ી વાઘાણીએ 4યUત કયQ હતો. ખૂબજ ટૂંકા ગાળાની સૂચના હોવા
છતાં મોટી સંયામાં કાયકરો ઉપિ7થત ર8ા તે બદલ દેશ મુખ'ીએ કાયકતાઓનો આભાર માKયો હતો.
//૨//

//૨//

અિભનંદન સમારોહમાં સંબોધતાં મુયમં!ી'ી િવજયભાઇ <પાણીએ જણા4યું હતુ કે, ગુજરાતની સાડા છ

કરોડની જનતા વતી મ+યદેશના રાયપાલ બનવા બદલ 'ીમતી આનંદીબેન પટેલને ખૂબ ખૂબ શુભેBછા પાઠવુ છુ ં .

રાયના વહીવટી વડા તરીકે બંધારણ અને બંધારણમાં આપવામાં આવેલ અિધકારોના રFણ માટે મ+યદેશ જે વા દેશના
બીW નંબરના મોટા રાયમાં જવાબદારી બદલ અિભનંદન પાઠ4યા હતા. સંગઠનમાં મિહલા મોરચાના અ+યFા તરીકેની

જવાબદારી હોય કે િવિવધ સરકારોમાં િવિવધ ખાતાઓની જવાબદારી હોય કે થમ મિહલા મુયમં!ી તરીકેની કામગીરી

હોય દરેક Fે!ે 'ીમતી આનંદીબેન પટેલે કામગીરી સુપેરે િનભાવી છે અને ગવનર તરીકે પણ ખૂબ સુંદર કામ કરશે જ તેવી
શુભેBછાઓ મુયમં!ી'ીએ પાઠવી હતી. 'ીમતી આનંદીબેનની પ$ર'મ અને િચવટથી કામ કરવાની પ+ધિત રહી છે

Hયારે, રાયપાલ તરીકેની નવી જવાબદારી ચોUકસથી સુપેરે િનભાવશે તેવો Lઢ િવTવાસ મુયમં!ી'ીએ 4યUત કયQ હતો.
આજે દેશમાં રાIપિત પદ હોય, ઉપરાIપિત પદ હોય, વડાધાન પદ હોય, 7પીકરનું પદ હોય, બધા જ પદો પર જે મણે
9વનપયન કાયકતા તરીકેની જવાબદારી િનભાવી છે તેવા કાયકતાઓ આજે આ પદ શોભાવી ર8ા છે , જે માં આજે

મ+યદેશના ગવનર તરીકે 'ીમતી આનંદીબેન પટેલનો પણ સમાવેશ થાય છે . ગુજરાતના આજ સુધી વરણી પામેલ સૌ

ગવનર'ીઓને આ સંગે યાદ કરતાં મુયમં!ી'ીએ 'ીમતી આનંદીબેન પટેલને સફળ રાયપાલ તરીકે રાયના
કYયાણમાં સંપૂણ યોગદાન આપશે તેવી શુભેBછાઓ પાઠવી હતી.

આજના આ સંગે મ+યદેશના ગવનર તરીકે વરણી પામેલ 'ીમતી આનંદીબેન પટેલે િતભાવ આપતાં

જણા4યું હતુ કે, આજે હુ ં વડાધાન'ી નરેKLભાઇ મોદી, રાIીય અ+યF'ી અિમતભાઇ શાહનો આભાર માનું છુ ં .
ભાજપાએ ચાર-ચાર બહેનોને રાયપાલ બના4યા છે . તે પણ એક ઐિતહાિસક બાબાત છે અને તે ભાજપામાં જ શUય
છે . ભાજપા જ એક એવી કેડરબેઝ પાટ[ છે કે, જે માં નાનામાં નાના કાયકતાઓનું ઘડતર થાય છે અને એક રાયના

રાયપાલના પદ સુધી પહMચે છે . 'ીમતી આનંદીબેન પટેલે તેમની 9વનયા!ાને વાગોળતાં જણા4યું હતુ કે, આપણે

પ$ર'મ, યો\ય $દશા અને અંત સુધી પહોચવાની મથામણના કારણે સફળ થતા હોઇએ છીએ. શોટકટ શોધવાનો કોઇ
ફાયદો નથી. કાયકતા એ પાટ[નો હાથ-પગ-હદય-મિ7ત]ક છે . પાટ[માં સૌથી મહHવનું 7થાન કાયકતાઓનું હોય છે .
આપણા વડવાઓએ ખૂબજ મહેનત કરી Hયારે, આજે આપણે આ 7થાને પહોBયા છીએ. ચૂંટાયેલા સૌ ધારાસ^યોને

લોકસંપક થકી WકYયાણના કાયQ માટે સતત કાયરત રહેવા માગદશન આ_યું હતું. સફળતા ન મળે Hયાં સુધી સતત
અિવરતપણે કાયશીલ રહેવાનો ગુ`મં! આજે 'ીમતી આનંદીબેન પટેલે તમામ કાયકતાઓને આ_યો હતો અને સૌ
કાયકતાઓને મ+યદેશ રાજભવન આવવા આમં!ણ આ_યું હતું.

(ડૉ. હષદ પટેલ)

દેશ કKવીનર - મી$ડયા િવભાગ

