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�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંસતત બી� �દવસે આજે �દશે કાયા�લય �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંસતત બી� �દવસે આજે �દશે કાયા�લય �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંસતત બી� �દવસે આજે �દશે કાયા�લય �દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંસતત બી� �દવસે આજે �દશે કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાત ેખાત ેખાત ેખાત ે
ભાજપા ગજુરાત �દશે ભાજપા ગજુરાત �દશે ભાજપા ગજુરાત �દશે ભાજપા ગજુરાત �દશે પાલા�મ(ે)ી બોડ�ની બેઠક યો�ઇપાલા�મ(ે)ી બોડ�ની બેઠક યો�ઇપાલા�મ(ે)ી બોડ�ની બેઠક યો�ઇપાલા�મ(ે)ી બોડ�ની બેઠક યો�ઇ    

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

�દેશ ભાજપા મી�ડયા િવભાગની યાદી જણાવે છે કે, સતત બી" �દવસે આજે �દેશ કાયા$લય ‘‘'ી કમલમ્’’ 
ખાતે �દેશ અ,ય-'ી .તુભાઇ વાઘાણીની અ,ય-તામાં ભાજપા ગુજરાત �દેશ પાલા$મે45ી બોડ$ની બઠેક યો"ઇ 
હતી. આજની આ બેઠકમા ંરા8ીય મહામં9ી'ી ભૂપે4;. યાદવ, મુ<યમં9ી'ી િવજયભાઇ =પાણી, કેિ4;ય મં9ી'ી 
પરષો?મભાઇ =પાલા, પૂવ$ મુ<યમં9ી 'ીમતી આનંદીબેન પટેલ સિહતના પાલા$મે45ી બોડ$ના સ@ય'ીઓ હાજર 
રBા હતા.  

આગામી ફેDઆુરી મિહનામાં યો"નાર ૦૨૦૨૦૨૦૨ .Eલા પંચાયતની ૧૧૦૧૧૦૧૧૦૧૧૦ બઠેકો, ૧૭૧૭૧૭૧૭ તાલુકા પંચાયતની ૪૩૬૪૩૬૪૩૬૪૩૬ 
બેઠકો અને ૭૫૭૫૭૫૭૫ નગરપાિલકાની ૨૧૧૬૨૧૧૬૨૧૧૬૨૧૧૬ બેઠકો આમ, કુલ મળીને ૨૬૬૨૨૬૬૨૨૬૬૨૨૬૬૨ બઠેકો પર ભાજપાના ઉમેદવારોની 
પસંદગી માટે ગઇકાલે તારીખ ૧૮, આજરોજ અને આવતીકાલે તારીખ ૨૦ "4યુઆરી સુધી �દેશ કાયા$લય         
'ી કમલમ્ ખાતે પાલા$મે45ી બોડ$ની બેઠકો યો"શે. 

íkkhe¾ ¢{ SÕ÷kLkwt Lkk{ 
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íkk.Ãkt/S.Ãkt 
Lk. Ãkk. ðkuzo çkuXfku 

19.01.2018 
þw¢ðkh 

1 ykýtË 05 31 124 

2 Ãkt[{nk÷ 02 16 64 

3 {neMkkøkh 03 20 80 

4 ð÷Mkkz 03 24 96 

5 LkðMkkhe 02 18 72 

6 íkkÃke 01 7 28 

7 

çkLkkMkfktXk 02 14 56 

çk.fk. íkk.Ãkt 14  350 

çk.fk. S.Ãkt.   66 

8 y{ËkðkË 03 21 64 

9 MkkçkhfktXk 04 26 104 

10 
økktÄeLkøkh 01 7 28 

økktÄeLkøkh íkk.Ãkt. 01  36  
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આજની બઠેકમાં આણંદ .Eલાની ૦૫૦૫૦૫૦૫ નગરપાિલકા માટે ૧૨૪૧૨૪૧૨૪૧૨૪ બઠેકો, પંચમહાલ .Eલાની ૦૨૦૨૦૨૦૨ 
નગરપાિલકા માટે ૬૪ ૬૪ ૬૪ ૬૪ બેઠકો, મિહસાગર .Eલાની ૦૩૦૩૦૩૦૩ નગરપાિલકા માટે ૮૦૮૦૮૦૮૦ બઠેકો, વલસાડ .Eલાની ૦૩૦૩૦૩૦૩ 
નગરપાિલકા માટે ૯૬૯૬૯૬૯૬ બઠેકો, નવસારી .Eલાની ૦૨૦૨૦૨૦૨ નગરપાિલકા માટે ૭૨૭૨૭૨૭૨ બઠેકો, તાપી .Eલાની ૦૧૦૧૦૧૦૧ 
નગરપાિલકા માટે ૨૮૨૮૨૮૨૮ બેઠકો, બનાસકાઠંા .Eલાની ૦૨૦૨૦૨૦૨ નગરપાિલકા માટે ૨૪૨૪૨૪૨૪ બેઠકો, અમદાવાદ .Eલાની ૦૩૦૩૦૩૦૩ 
નગરપાિલકા માટે ૬૪૬૪૬૪૬૪ બેઠકો, સાબરકાઠંા .Eલાની ૦૪૦૪૦૪૦૪ નગરપાિલકા માટે ૧૦૪૧૦૪૧૦૪૧૦૪ બેઠકો અને ગાંધીનગર .Eલાની 
૦૦૦૦૧૧૧૧ નગરપાિલકા માટે ૨૮૨૮૨૮૨૮ બઠેકો આમ, કુલ મળીને ૧૦૧૦૧૦૧૦ .Eલાની ૨૬૨૬૨૬૨૬ નગરપાિલકા માટે ૭૧૬૭૧૬૭૧૬૭૧૬ બઠેકો પર 
ઉમેદવારની પસંદગીની ��Jયા આજરોજ હાથ ધરાઇ હતી. 
 બનાસકાઠંા .Eલાની ૧૪૧૪૧૪૧૪ તાલુકા પંચાયત માટે ૩૫૦૩૫૦૩૫૦૩૫૦ બેઠકો અને ગાંધીનગર .Eલાની ૦૧૦૧૦૧૦૧ તાલુકા પંચાયત 
માટે ૩૬૩૬૩૬૩૬ બેઠકો પર પણ ઉમેદવારોની પસંદગી ��Jયા હાથ ધરાઇ હતી. ખેડા .Eલા તેમજ બનાસકાઠંા .Eલા 
પંચાયતની ચૂંટણીઓ પણ આ સાથે યો"નાર છે તે પૈકી બનાસકાંઠા .Eલા પચંાયત માટે ૬૬૬૬૬૬૬૬ બેઠકો પર પણ 
ઉમેદવાર પસંદગીની ��Jયા આજરોજ હાથ ધરાઇ હતી. આમ, ૨૬૨૬૨૬૨૬ નગરપાિલકા, ૧૫૧૫૧૫૧૫ તાલકુા પંચાયત અને ૦૧૦૧૦૧૦૧ 
.Eલા પંચાયત માટે કુલ ૧૧૬૮૧૧૬૮૧૧૬૮૧૧૬૮ બેઠકો પર ઉમેદવારોની પસંદગી ��Jયા આજે હાથ ધરાઇ હતી.   
 આવતી કાલે તારીખ ૨૦મી "4યુઆરીના રોજ પણ તબMકાવાર બેઠકો યો"શે અને ચૂંટણીઓને લગતી 
ઉમેદવારોની પસંદગીની ��Jયા હાથ ધરાશે. આ અગાઉ ભાજપા સંગઠને જે િવNતારોમાં ચૂંટણીઓ યો"વાની છે 
Oયાં, ‘‘ઘર-ઘર ચલો અિભયાન’’ થકી તારીખ ૧૬-૧૭-૧૮ "4યુઆરીના રોજ જનસપંક$ પૂણ$ કરેલ છે. દરેક જRયાએ 
ભાજપાને અથાગ �ેમ અને આવકાર મળેલ છે. આવનારી ચૂંટણીઓમાં ભાજપા ચોMકસ પણે ખૂબ જંગી બહુમતીથી 
િવજય �ાTત કરશે અને Nથાિનક એકમ ે સેવાયUમા ં સહભાગી થઇ જનતા જનાદ$નની સવેા થકી િવકાસયા9ાને 
અિવરતપણે આગળ વધારશ.ે  

 (ડૉ. હષ$દ પટેલ) 
�દેશ ક4વીનર - મી�ડયા િવભાગ 


