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સુશાસન અને િવકાસલી ક�યાણકારી નીિતઓને લીધે ��લા પચંાયત અને તાલુકા પચંાયતમા ંપણ ભાજપાનો સુશાસન અને િવકાસલી ક�યાણકારી નીિતઓને લીધે ��લા પચંાયત અને તાલુકા પચંાયતમા ંપણ ભાજપાનો સુશાસન અને િવકાસલી ક�યાણકારી નીિતઓને લીધે ��લા પચંાયત અને તાલુકા પચંાયતમા ંપણ ભાજપાનો સુશાસન અને િવકાસલી ક�યાણકારી નીિતઓને લીધે ��લા પચંાયત અને તાલુકા પચંાયતમા ંપણ ભાજપાનો 
ભગવો લહરેાયો ભગવો લહરેાયો ભગવો લહરેાયો ભગવો લહરેાયો ––––     ી �તભુાઇ વાઘાણી ી �તભુાઇ વાઘાણી ી �તભુાઇ વાઘાણી ી �તભુાઇ વાઘાણી    

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

ક#$સેના ગઢ ગણાતા ંક#$સેના ગઢ ગણાતા ંક#$સેના ગઢ ગણાતા ંક#$સેના ગઢ ગણાતા ંખેડા ��લા પચંાયતખેડા ��લા પચંાયતખેડા ��લા પચંાયતખેડા ��લા પચંાયતમા ંભાજપાનો મા ંભાજપાનો મા ંભાજપાનો મા ંભાજપાનો બે ત*ૃયાશંબે ત*ૃયાશંબે ત*ૃયાશંબે ત*ૃયાશં    બહુમિત સાથ ેભ,ય િવજયબહુમિત સાથ ેભ,ય િવજયબહુમિત સાથ ેભ,ય િવજયબહુમિત સાથ ેભ,ય િવજય    
------------------------------------------------    

બનાસકાઠંા ��લા પચંાયતમા ંપણ ગત ચંૂટણી કરતા ંભાજપાની બેઠકોમા ંવધારોબનાસકાઠંા ��લા પચંાયતમા ંપણ ગત ચંૂટણી કરતા ંભાજપાની બેઠકોમા ંવધારોબનાસકાઠંા ��લા પચંાયતમા ંપણ ગત ચંૂટણી કરતા ંભાજપાની બેઠકોમા ંવધારોબનાસકાઠંા ��લા પચંાયતમા ંપણ ગત ચંૂટણી કરતા ંભાજપાની બેઠકોમા ંવધારો    
------------------------------------------------    

કઠલાલકઠલાલકઠલાલકઠલાલ, , , , થરાદથરાદથરાદથરાદ, , , , વાવવાવવાવવાવ, , , , અમીરગઢઅમીરગઢઅમીરગઢઅમીરગઢ, , , , ડીસાડીસાડીસાડીસા, , , , ધાનેરાધાનેરાધાનેરાધાનેરા, , , , સુઇગામ સુઇગામ સુઇગામ સુઇગામ તાલુકા પચંાયતતાલુકા પચંાયતતાલુકા પચંાયતતાલુકા પચંાયતમા ંભાજપાનો મા ંભાજપાનો મા ંભાજપાનો મા ંભાજપાનો ભ,ય િવજયભ,ય િવજયભ,ય િવજયભ,ય િવજય    
------------------------------------------------    

2થાિનક 2વરા2થાિનક 2વરા2થાિનક 2વરા2થાિનક 2વરા3યની ચંૂટણીઓમા ંપનુઃ3યની ચંૂટણીઓમા ંપનુઃ3યની ચંૂટણીઓમા ંપનુઃ3યની ચંૂટણીઓમા ંપનુઃભાજપા પર ભાજપા પર ભાજપા પર ભાજપા પર ભરોસો મકુવા બદલ ગજુરાતની જનતા જનાદ5નનો ભરોસો મકુવા બદલ ગજુરાતની જનતા જનાદ5નનો ભરોસો મકુવા બદલ ગજુરાતની જનતા જનાદ5નનો ભરોસો મકુવા બદલ ગજુરાતની જનતા જનાદ5નનો 
હદયપવૂ5ક આભાર હદયપવૂ5ક આભાર હદયપવૂ5ક આભાર હદયપવૂ5ક આભાર ----     ી �તુભાઇ વાઘાણી ી �તુભાઇ વાઘાણી ી �તુભાઇ વાઘાણી ી �તુભાઇ વાઘાણી    

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

૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ��લા પચંાયત અને ��લા પચંાયત અને ��લા પચંાયત અને ��લા પચંાયત અને ૧૭ ૧૭ ૧૭ ૧૭ તાલુકા પચંાયતોની ચંૂટણીઓમા ંભાજપાનાતાલુકા પચંાયતોની ચંૂટણીઓમા ંભાજપાનાતાલુકા પચંાયતોની ચંૂટણીઓમા ંભાજપાનાતાલુકા પચંાયતોની ચંૂટણીઓમા ંભાજપાના    કલુ કલુ કલુ કલુ ૨૨૨૨૬૭૬૭૬૭૬૭    સ<યો િવજયી બ=યાસ<યો િવજયી બ=યાસ<યો િવજયી બ=યાસ<યો િવજયી બ=યા    
------------------------------------------------    

��લા પચંાયત પટેા ચંૂટણીઓમા ં��લા પચંાયત પટેા ચંૂટણીઓમા ં��લા પચંાયત પટેા ચંૂટણીઓમા ં��લા પચંાયત પટેા ચંૂટણીઓમા ં૦૫૦૫૦૫૦૫    માથંી માથંી માથંી માથંી ૦૩૦૩૦૩૦૩    બેઠકો ભાજપાને તથા તાલુકા પચંાયતની પટેા ચંૂટણીઓમા ંબેઠકો ભાજપાને તથા તાલુકા પચંાયતની પટેા ચંૂટણીઓમા ંબેઠકો ભાજપાને તથા તાલુકા પચંાયતની પટેા ચંૂટણીઓમા ંબેઠકો ભાજપાને તથા તાલુકા પચંાયતની પટેા ચંૂટણીઓમા ં
પણ પણ પણ પણ ૨૪૨૪૨૪૨૪    માથંી માથંી માથંી માથંી ૧૮૧૮૧૮૧૮    બેઠકો પર ભાજપાનો ભ,ય િવજયબેઠકો પર ભાજપાનો ભ,ય િવજયબેઠકો પર ભાજપાનો ભ,ય િવજયબેઠકો પર ભાજપાનો ભ,ય િવજય    એ સમ$ ગજુરાતની $ામીણ જનતાએ સમ$ ગજુરાતની $ામીણ જનતાએ સમ$ ગજુરાતની $ામીણ જનતાએ સમ$ ગજુરાતની $ામીણ જનતાનાનાનાના    ભાજપા તરફી ભાજપા તરફી ભાજપા તરફી ભાજપા તરફી 

જનમતનંુ DિતEબબ છેજનમતનંુ DિતEબબ છેજનમતનંુ DિતEબબ છેજનમતનંુ DિતEબબ છે    

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

આજરોજ �હેર થયેલા ��લા પંચાયત તથા તાલકુા પંચાયતની ચૂંટણીઓના પ#રણામોમા ંભાજપાના 
થયેલા ભ&ય િવજય બદલ ભાજપાના �દેશ અ-ય./ી �તુભાઇ વાઘાણીએ ગુજરાતની જનતાનો આભાર 
&ય4ત કરતા ં જણા&યંુ હતુ કે, ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં સતત છ8ઠી વખત િવજયી બ;યા બાદ 
નગરપાિલકાઓ અને હવ,ે ��લા પંચાયતો તથા તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણીઓમાં પણ ભાજપાનો ભ&ય િવજય 
થયો છે જે દશા<વે છે કે, આ#દવાસી, =ામીણ તથા શહેરી એમ, તમામ િવ>તારોનાં લોકોએ ભાજપાની સુશાસન 
અને િવકાસલ.ી ક�યાણકારી નીિતઓન ેજનતાએ મંજુરીની મહોર મારી છે. 

/ી વાઘાણીએ જણા&યંુ હતુ કે, એક સમયમા ં ક#$સેના ગઢ ગણાતા એવા ખેડા ��લા પચંાયતમા ંએક સમયમા ં ક#$સેના ગઢ ગણાતા એવા ખેડા ��લા પચંાયતમા ંએક સમયમા ં ક#$સેના ગઢ ગણાતા એવા ખેડા ��લા પચંાયતમા ંએક સમયમા ં ક#$સેના ગઢ ગણાતા એવા ખેડા ��લા પચંાયતમા ં
ભાજપાનોભાજપાનોભાજપાનોભાજપાનો    બે ત*ૃયાશં બહુમિત સાથેબે ત*ૃયાશં બહુમિત સાથેબે ત*ૃયાશં બહુમિત સાથેબે ત*ૃયાશં બહુમિત સાથે    ભ,ય િવજય થયો છેભ,ય િવજય થયો છેભ,ય િવજય થયો છેભ,ય િવજય થયો છે. ગત ચૂંટણીઓમાં ખડેા ��લા પંચાયતમાં ભાજપાની 
૧૮૧૮૧૮૧૮ બેઠકો હતી @યારે, આ વખતે ભાજપાના ૨૮૨૮૨૮૨૮ ઉમેદવારોનો િવજય થયો છે. તેજ રીતે બનાસકાંઠા ��લા 
પંચાયતમા ંગત ચૂંટણીઓમાં ભાજપાના ૨૬૨૬૨૬૨૬ ઉમેદવારો િવજયી બ;યા હતા @યારે, આ વખતે ભાજપાના ૩૦૩૦૩૦૩૦ 
ઉમેદવારો િવજયી બ;યા છે. બનાસકાઠંા ��લામાં કB=ેસના વધુ ધારાસCયો હોવા છતાં ��લા પંચાયત અન ે
તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપાની બેઠકોમા ંવધારો થયો છે.  અD ેઉ�લેખનીય છે કે,  ૨૦૧૩ની િ>થિત મુજબ ખેડા  

//૨// 



 

//૨// 
અને બનાસકાંઠા ��લા પંચાયત કB=ેસના ખાતે ગઇ હતી પરંતુ, કB=ેસના ગેરવહીવટ, આંત#રક િવખવાદો 
તેમજ FGાચારને લીધે કB=ેસે અધવHચેથી જ આ બંને ��લા પંચાયતો ગુમાવી હતી @યારે, ૨૦૧૮ની 
ચૂંટણીઓમાં બંન ે��લા પચંાયતોમાં ભાજપાનો દબદબો રIો છે. ટકાવારીની રીતે જોઇએ તો, ��લા - તાલુકા 
પંચાયતોમાં ગત ચૂંટણીઓમાં ભાજપાન ે૪૫ ૪૫ ૪૫ ૪૫ ટકાટકાટકાટકા મતો મJયા હતા @યારે, આ ચૂંટણીઓમાં ૫૩ ૫૩ ૫૩ ૫૩ ટકાટકાટકાટકા મતો મJયા 
છે. આમ, ભાજપાની બેઠકોમાં વધારો થયો છે તેની સાથ ેમતોની ટકાવારીમા ંપણ વધારો થયો છે. 

/ી વાઘાણીએ જણા&યંુ હતુ કે, કુલ ૧૭ ૧૭ ૧૭ ૧૭ તાલુકા પંચાયતોના પ#રણામોમાં ૦૭ ૦૭ ૦૭ ૦૭ તાલુકા પંચાયતોમા ં
ભાજપાની બહુમતી @યારે, ૦૫૦૫૦૫૦૫ માં કB=ેસ, ૦૨૦૨૦૨૦૨ માં ટાઇ અન ે૦૩૦૩૦૩૦૩ તાલુકા પંચાયતો અિનKણત છે. 

/ી વાઘાણીએ જણા&યંુ હતુ કે, આજરોજ �હેર થયેલા ��લા પંચાયત તથા તાલુકા પંચાયતોની કુલ 
૫૫૫૫૪૪૪૪૬૬૬૬ બઠેકોના પ#રણામોમાં ૨૨૨૨૬૭૬૭૬૭૬૭ જેટલી બેઠકો પર ભાજપાનો ભગવો લહેરાયો છે. ��લા પંચાયત પેટા 
ચૂંટણીઓમાં ૦૫૦૫૦૫૦૫ માંથી ૦૩૦૩૦૩૦૩ બઠેકો ભાજપાન ેતથા તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂટંણીઓમાં પણ ૨૪૨૪૨૪૨૪ માંથી ૧૮૧૮૧૮૧૮ 
બેઠકો પર ભાજપાનો ભ&ય િવજય થયો છે. પારડી તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂટંણીમાં પણ ભાજપાનો િવજય 
થતાં ભાજપાએ બહુમિત હાંસલ કરી છે. િવરોધ પ.ના નેતાના મતિવ>તાર એવા અમરેલી ��લાના કુકાવાવ 
તાલુકાની કB=ેસની પરંપરાગત એવી સનાડી તાલુકા પંચાયતની બેઠક ઉપર પણ ભાજપાનો િવજય થયો છે. 
>થાિનક >વરા@યની આ ચૂંટણીઓમાં કB=ેસના અ;ય અ=ણીઓના િવ>તારોમાં પણ ��લા પંચાયત - તાલુકા 
પંચાયતોની બેઠકો પર કB=ેસનો કારમો પરાજય થયો છે. =ામીણ ગુજરાતની શાણી અને સમજુ જનતાએ 
સાતLયપૂણ< િવકાસન ેફરી એકવાર જંગી જનસમથ<ન આNયંુ છે. 

/ી વાઘાણીએ જણા&યંુ હતુ કે, ગુજરાતના તLકાિલન મુOયમંDી અન ે દેશના �ધાનમંDી/ી નરે;Pભાઇ 
મોદીએ કંડારેલા િવકાસપથ પર માન.મુOયમંDી/ી િવજયભાઇ Qપાણી અને નાયબ મુOયમંDી/ી નીિતનભાઇ 
પટેલના નેતૃLવમાં ગુજરાતની િવકાસયાDા અિવરત આગળ વધી રહી છે. ભાજપાના રાTીય અ-ય./ી 
અિમતભાઇ શાહના માગ<દશ<ન હેઠળ સંગઠનના સૌ કાય<કતા<ઓ રાત-#દવસ સેવાના મંD સાથ ેછેવાડાના માનવી 
સુધી િવકાસના ફળ સુપેરે પહોચ ે તે માટે કાય<રત હોય છે. કB=ેસ ેઅનેક �કારના જુ8ઠાણાઓ અન ેઅપ�ચાર 
Vવારા Wાિત-�િત વHચે વમૈન>ય ઉભુ ંકરાવી ગુજરાતની િવકાસયાDામા ંરોડા નાખવાના હીન �યાસો કયા< હતા. 
ભાજપા પર મુકેલા પુનઃિવZવાસ પરથી >પG થાય છે કે, ગુજરાતની જનતા સુખ-શાંિત અને સલામતીભરી 
િવકાસલ.ી શાસન &યવ>થા ઇHછે છે. 

/ી વાઘાણીએ આજરોજ કઠલાલ તાલુકા પંચાયતના ભ&ય િવજયોLસવમા ં ઉપિ>થત રહી કાય<કરોન ે
અિભનંદન આNયા હતા તેમજ સમ= ગુજરાતના =ામીણ મતદારો તેમજ ભાજપાના કાય<કરોનો આભાર માનતા 
િવજયી બનેલા સૌ ઉમેદવારોને અિભનંદન પાઠ&યા હતા. 
 

 (ડૉ. હષ<દ પટેલ) 
�દેશ ક;વીનર - મી#ડયા િવભાગ 


