
 

�ેસનોટ.૦૧                તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૮  
------------------ 

મ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ �પાણીમ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ �પાણીમ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ �પાણીમ�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઇ �પાણી, , , , નાયબ મુ�યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલનાયબ મુ�યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલનાયબ મુ�યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલનાયબ મુ�યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ, , , , �દશે અ�ય�દશે અ�ય�દશે અ�ય�દશે અ�ય��ી  તભુાઇ વાઘાણી��ી  તભુાઇ વાઘાણી��ી  તભુાઇ વાઘાણી��ી  તભુાઇ વાઘાણી, , , , પવૂ# મ�ુયમં�ીપવૂ# મ�ુયમં�ીપવૂ# મ�ુયમં�ીપવૂ# મ�ુયમં�ી    
�ીમતી�ીમતી�ીમતી�ીમતી    આનદંીઆનદંીઆનદંીઆનદંીબેબબેેબેન પટેલન પટેલન પટેલન પટેલની ઉપિ&થિતમાંની ઉપિ&થિતમાંની ઉપિ&થિતમાંની ઉપિ&થિતમાં    ભાજપા �દશે કાયા#લયભાજપા �દશે કાયા#લયભાજપા �દશે કાયા#લયભાજપા �દશે કાયા#લય    ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાતેખાતેખાતેખાતે    �દશે બઠેક યો/ઇ�દશે બઠેક યો/ઇ�દશે બઠેક યો/ઇ�દશે બઠેક યો/ઇ    

------------------ 
ગુજરાતમા ંસતત ગુજરાતમા ંસતત ગુજરાતમા ંસતત ગુજરાતમા ંસતત ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ વષ# બાદ ફરીથી પાચં વષ# માટેનો વષ# બાદ ફરીથી પાચં વષ# માટેનો વષ# બાદ ફરીથી પાચં વષ# માટેનો વષ# બાદ ફરીથી પાચં વષ# માટેનો ભાજપાન ેભાજપાન ેભાજપાન ેભાજપાન ેમ7ેડેટ મ7ેડેટ મ7ેડેટ મ7ેડેટ આપવા બદલ ગુજરાતની જનતાનોઆપવા બદલ ગુજરાતની જનતાનોઆપવા બદલ ગુજરાતની જનતાનોઆપવા બદલ ગુજરાતની જનતાનો    આભારી છંુઆભારી છંુઆભારી છંુઆભારી છંુ, , , , 

લોકોની આશાઓ અન ેઅપ�ેાલોકોની આશાઓ અન ેઅપ�ેાલોકોની આશાઓ અન ેઅપ�ેાલોકોની આશાઓ અન ેઅપ�ેાઓ પણૂ# ઓ પણૂ# ઓ પણૂ# ઓ પણૂ# કરવાની કરવાની કરવાની કરવાની આપણી જવાબદારી છેઆપણી જવાબદારી છેઆપણી જવાબદારી છેઆપણી જવાબદારી છે    ----    �ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી    
------------------ 

આગામી આગામી આગામી આગામી ૭૫ ૭૫ ૭૫ ૭૫ નગરપાલીનગરપાલીનગરપાલીનગરપાલીકાકાકાકા, , , , ૦૨૦૨૦૨૦૨     >લા પં >લા પં >લા પં >લા પંચાયત અન ેચાયત અન ેચાયત અન ેચાયત અન ે૧૭ ૧૭ ૧૭ ૧૭ તાલુકા પચંાયતની ચૂંતાલુકા પચંાયતની ચૂંતાલુકા પચંાયતની ચૂંતાલુકા પચંાયતની ચૂંટણીઓ માટેટણીઓ માટેટણીઓ માટેટણીઓ માટેની રણનીિત ઘડાઇની રણનીિત ઘડાઇની રણનીિત ઘડાઇની રણનીિત ઘડાઇ, , , ,     
તારીખતારીખતારીખતારીખ    ૧૧૧૧૧૧૧૧,,,,૧૨૧૨૧૨૧૨,,,,૧૩ ૧૩ ૧૩ ૧૩ /7યુઆરીએ િનBર�કો/7યુઆરીએ િનBર�કો/7યુઆરીએ િનBર�કો/7યુઆરીએ િનBર�કો    જશેજશેજશેજશ ે   

------------------ 
ભારતન ેભારતન ેભારતન ેભારતન ેિવCવગુDના &થાન પર પહોચાિવCવગુDના &થાન પર પહોચાિવCવગુDના &થાન પર પહોચાિવCવગુDના &થાન પર પહોચાડડડડવા માટેવા માટેવા માટેવા માટે    ૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯મા ંકે7Gમા ંફરીથી �ી નરે7Gમા ંકે7Gમા ંફરીથી �ી નરે7Gમા ંકે7Gમા ંફરીથી �ી નરે7Gમા ંકે7Gમા ંફરીથી �ી નરે7Gભાઇ મોદીના નતેIૃવમા ંભાજભાઇ મોદીના નતેIૃવમા ંભાજભાઇ મોદીના નતેIૃવમા ંભાજભાઇ મોદીના નતેIૃવમા ંભાજપા સપા સપા સપા સરકારરકારરકારરકાર    

બન ેતેબન ેતેબન ેતેબન ેતે    અIયંત જ�રી છેઅIયંત જ�રી છેઅIયંત જ�રી છેઅIયંત જ�રી છે    ----    �ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી�ી િવજયભાઇ �પાણી    
------------------ 

ગુજરાતમા ંસતત છJઠીગુજરાતમા ંસતત છJઠીગુજરાતમા ંસતત છJઠીગુજરાતમા ંસતત છJઠી    વખતવખતવખતવખત    ભાજપાની સરકાભાજપાની સરકાભાજપાની સરકાભાજપાની સરકાર બની છે જે ભાજપાના કાય#કરોના પBર�મની પરાકાર બની છે જે ભાજપાના કાય#કરોના પBર�મની પરાકાર બની છે જે ભાજપાના કાય#કરોના પBર�મની પરાકાર બની છે જે ભાજપાના કાય#કરોના પBર�મની પરાકાKાKાKાKાનુ ંપBરણામ છેનુ ંપBરણામ છેનુ ંપBરણામ છેનુ ંપBરણામ છે    

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

આગામી &થાઆગામી &થાઆગામી &થાઆગામી &થાિનક &વરાLયની ચૂંિનક &વરાLયની ચૂંિનક &વરાLયની ચૂંિનક &વરાLયની ચૂંટણીઓમા ંપણ ટણીઓમા ંપણ ટણીઓમા ંપણ ટણીઓમા ંપણ જનતાના આશીવા#દથી જનતાના આશીવા#દથી જનતાના આશીવા#દથી જનતાના આશીવા#દથી ભાજપાનો િવજય િનભાજપાનો િવજય િનભાજપાનો િવજય િનભાજપાનો િવજય િનિCચત છેિCચત છેિCચત છેિCચત છે        
––––    �ી �ી �ી �ી  તભુાઇ વાઘાણી તભુાઇ વાઘાણી તભુાઇ વાઘાણી તભુાઇ વાઘાણી    

------------------ 
ગુજરાતમા ંગુજરાતમા ંગુજરાતમા ંગુજરાતમા ંMાિતવાદMાિતવાદMાિતવાદMાિતવાદ----/િતવાદનુ ં/િતવાદનુ ં/િતવાદનુ ં/િતવાદનુ ંઝેર ફલેાવવાનુંઝેર ફલેાવવાનુંઝેર ફલેાવવાનુંઝેર ફલેાવવાનું    પાપ કOPેપાપ કOPેપાપ કOPેપાપ કOPેસ ેકયુQ પરંત ુગજુરાતની જનતાએ કOPસેની આ મલેી મરુાદન ેસ ેકયુQ પરંત ુગજુરાતની જનતાએ કOPસેની આ મલેી મરુાદન ેસ ેકયુQ પરંત ુગજુરાતની જનતાએ કOPસેની આ મલેી મરુાદન ેસ ેકયુQ પરંત ુગજુરાતની જનતાએ કOPસેની આ મલેી મરુાદન ે

ઓળખી તને ેઓળખી તને ેઓળખી તને ેઓળખી તને ેફરી એકવખત સSાફરી એકવખત સSાફરી એકવખત સSાફરી એકવખત સSાથીથીથીથી    દરૂ રાખી છે દરૂ રાખી છે દરૂ રાખી છે દરૂ રાખી છે ––––    �ી �ી �ી �ી ભીખભુાઇ દલસાણીયાભીખભુાઇ દલસાણીયાભીખભુાઇ દલસાણીયાભીખભુાઇ દલસાણીયા    
------------------ 

ભાજપા �દેશ �વ�તા�ી ભરતભાઇ પં�યાએ ભાજપા �દેશ કાયા લય ખાતે મળેલ સંગઠના'મક બેઠકોની માિહતી 
આપતાં જણા-યંુ હતું કે, આજરોજ ભાજપા �દેશ કાયા લય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી�ી�ી�ી    કમલમ્કમલમ્કમલમ્કમલમ્’’’’’’’’ ખાતે મુ0યમં1ી�ી િવજયભાઇ 2પાણી, નાયબ 
મુ0યમં1ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ, �દેશ અ4ય5�ી 6તુભાઇ વાઘાણી, પૂવ  મુ0યમં1ી �ીમતી આનંદીબેન પટેલ તથા �દેશ 
સંગઠન મહામં1ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની ઉપિ;થિતમાં ભાજપા �દેશ હો<ેદારો તેમજ 6=લા/મહાનગરના 
�ભારી�ીઓ, �મુખ/મહામં1ી�ીઓ અને નગરપાિલકા, 6=લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચંૂટણીઓના 
ઇAચાજ �ીઓની બેઠક યોBઇ હતી. દીપ �ાગCય તેમજ ‘‘વંદે માતરમ્’’ના ગાન સાથે બેઠકની શ2આત થઇ હતી.  

માનનીય મુ0યમં1ી�ી િવજયભાઇ 2પાણીએ તેમના �ેરક ઉGબોધનમાં સૌ કાય કતા ઓને અિભનંદન આપતાં જણા-યંુ 
હતુ કે, ૨૦૧૭ િવધાનસભાની ચંૂટણીઓ પૂણ  થયા પછી પાંચ વષ ની નવી ઇનMગ રમવા માટે આપણે સૌ કાય રત થયા છીએ. 
સામાAય રીતે અનેક રાNયોમાં દર પાંચ વષO સરકારો બદલાય છે. Nયારે ગુજરાતમાં સતત ૨૨ વષ  બાદ ફરીથી પાંચ વષ  
માટેનો મેAડેટ ગુજરાતની જનતાએ ભાજપાને આRયો છે 'યારે, લોકોની આશાઓ અને અપે5ાઓ પૂણ  કરવાની આપણી 
જવાબદારી છે. સંપૂણ  બહુમતી આપીને આપણા પર જે ભરોસો મુ�યો છે તે પૂણ  કરવા માટે આપણે સૌ કSટબ4ધ બનીએ. 
સાત'યપૂણ  રીતે સત છTઠી વખત સરકારી બનાવવી એ લોકશાહીમાં બહુ મોટી ઘટના છે. ૨૦૧૯ લોકસભાની ચંૂટણી એ 
આપણા માટે અંિતમ યુ4ધ છે. દેશની લાંબાગાળાની િવકાસયા1ા માટે અને ભારતને િવVવગુWના ;થાન પર પહોચાડવા માટે 
૨૦૧૯માં કેAXમાં ફરીથી �ી નરેAXભાઇ મોદીના નેતૃ'વમાં ભાજપા સરકાર બને તે અ'યંત જ2રી છે.  

//૨// 



 

//૨// 
 
 �ી િવજયભાઇ 2પાણીએ જણા-યંુ હતુ કે, આગામી ૭૫ નગરપાલીકાઓ, ૦૨ 6=લા પંચાયત અને ૧૭ તાલુકા 
પંચાયતની ચંૂટણીમાં ભાજપાની 6ત એ ૨૦૧૯નો પાયો છે. િવધાનસભાની ચંૂટણીઓમાં જે બુથો માઇનસ થયા છે 'યાં વધુ 
4યાન આપી આવા બુથોને ફરીથી Rલસમાં લાવીએ. આગામી ;થાિનક ;વરાNયની ચંૂટણીઓમાં ભ-ય 6તના િવVવાસ સાથે 
આપણે ફરીથી ચંૂટણી મેદાનમાં ઉતરવાનું છે.  
 ભાજપા �દેશ અ4ય5�ી 6તુભાઇ વાઘાણીએ તેમના વ�ત-યમાં જણા-યંુ હતુ કે, ગુજરાતમાં સતત છTઠી વખત 
ભાજપાની સરકાર બની છે જે ભાજપાના કાય કરોના પSર�મની પરાકા[ાનું પSરણામ છે. ઐિતહાિસક 6ત માટે ભાજપાના 
બુથ સુધીના તમામ કાય કતા ઓને અિભનંદન પાઠવું છંુ. સાથે ગુજરાતની જનતાનો અને ભાજપાના કેિAXય તેમજ ગુજરાતના 
નેતૃ'વનો હદયપૂવ ક આભાર માનુ છંુ. ક]^ેસ Gવારા ગુજરાતમાં અરાજકતા અને અંધાધુંધીનું વાતાવરણ ઉભંુ કરવાની તમામ 
કોશીષ કરવામાં આવી તેમ છતાં ગુજરાતની શાણી જનતાએ ભાજપાને સંપૂણ  બહુમતી સાથેનો �લીયરકટ મેAડેટ આRયો છે. 
ક]^ેસે તેના ચંૂટણી ઢંઢેરામાં ગુજરાતની જનતાને તમામ સુિવધાઓ મફત આપવાની લોભામણી Bહેરાતો કરી તેમ છતાં 
ગુજરાતની શાણી અને સમજુ જનતા છેતરાણી નથી કે ખોટી લાલચમાં આવી નથી. તેથી ગુજરાતની જનતા લાખ-લાખ 
અિભનંદનને પા1 છે.  
 �ી 6તુભાઇ વાઘાણીએ જણા-યંુ હતુ કે, આવનારી ;થાિનક ;વરાNયની ચંૂટણીઓમાં આપણે ફરીથી જનતા વ`ચે 
જઇ આપણા કરેલા િવકાસના કાયa તેમજ આગામી ;થાિનક યોજનાઓની 2પરેખા સાથે જનમાનસમાં આપણા કરેલા 
કાયaની ;વીકૃિત વધે તે માટે કાય રત થવાનું છે.  
 �દેશ સંગઠન મહામં1ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ સતત છTઠીવખત ભાજપાની સરકાર બનાવવામાં મહ'વનું કાય  
કરનાર સૌ કાય કતા ઓને અિભનંદન આપતાં જણા-યંુ હતુ કે, ૪૯ ટકા વોટશેર સાથે આપણે ગુજરાતમાં સરકાર બનાવી છે. 
Nયારે, બીB અનેક રાNયોમાં ફ�ત ૨૮-૩૦ ટકા વોટશેર સાથે સરકારો બનતી હોય છે. ગુજરાતમાં ભાજપાના જનાધારમાં 
વધારો થયો છે, જે દશા વે છે કે, ગુજરાતની જનતાને ભાજપાની સુશાસન અને િવકાસલ5ી રાજનીિત પર સંપૂણ  ભરોસો છે. 
ક]^ેસ સીધી લડાઇમાં ભાજપાને હરાવી શકે તેમ નથી જેથી પાSક;તાનની જેમ ક]^ેસે �ો�સીવોર શ2 કરી દીધી છે. 
ગુજરાતમાં હાલ ક]^ેસ આઉટસોસcગ પર ચાલે છે. ગુજરાતમાં પણ dાિતવાદ-Bિતવાદનું ઝેર ફેલાવવાનું પાપ ક]^ેસે કયુf 
પરંતુ ગુજરાતની જનતાએ ક]^ેસની આ મેલી મુરાદને ઓળખી તેને ફરી એકવખત સgાથી દૂર રાખી છે. આગામી ;થાિનક 
;વરાNયની ચંૂટણીઓમાં પણ ગુજરાતની જનતા ક]^ેસને જડબાતોડ જવાબ આપશે.  
 �દેશ મહામં1ી�ી ભરતhસહ પરમારે ભાજપાના આગામી કાય iમોની િવગતો આપી હતી. 
જે મુજબ આગામી કાય iમો નીચે મુજબ છે, 
૧૧૧૧.... તારીખ ૧૧,૧૨,૧૩ BAયુઆરીના રોજ આગામી સમયમાં ચંૂટણીઓમાં યોBનાર છે 'યાં, િનSર5ક�ીઓ જશે. 
૨૨૨૨.... તારીખ ૧૨ BAયુઆરીના રોજ ;વામી િવવેકાનંદ જAમજયંિત િનિમgે ભાજપા યુવા મોરચા Gવારા િવિવધ �કારના 
કાય iમોનું આયોજન હાથ ધરવામાં આ-યંુ છે. 
૩૩૩૩.... તારીખ ૧૪મી BAયુઆરીના રોજ મકરસiાંિત િનિમgે ભાજપા સંગઠન Gવારા તલના લાડુ અને િચ�કીની વહેચણી 
સેવાવ;તીમાં જઇને કરવામાં આવશે. 
૪૪૪૪.... તારીખ ૧૬,૧૭,૧૮ BAયુઆરીના રોજ ‘‘ઘર-ઘર ચલો અિભયાન’’ અંતગ ત આગામી સમયમાં Nયાં પણ ચંૂટણીઓ છે 
'યાં, જનસંપક  કરાશે. 
૫૫૫૫.... તારીખ ૨૮ BAયુઆરીના રોજ વડા�ધાન�ીના ‘‘મન કી બાત’’ કાય iમનું સામુિહક 2પે �વણ કરાશે. 

 
 (ડૉ. હષ દ પટેલ) 
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