
 

�ેસનોટ-૦૧              તા.૨૪.૦૨.૨૦૧૮ 
------------------------------------------------    

િવધાનસભા ગહૃમા ંરા�યપાલ�ીના �વચન પરના આભાર �િવધાનસભા ગહૃમા ંરા�યપાલ�ીના �વચન પરના આભાર �િવધાનસભા ગહૃમા ંરા�યપાલ�ીના �વચન પરના આભાર �િવધાનસભા ગહૃમા ંરા�યપાલ�ીના �વચન પરના આભાર ��તાવમા ંભાજપાના �દેશ અ�ય  અન ેભાવનગરના �તાવમા ંભાજપાના �દેશ અ�ય  અન ેભાવનગરના �તાવમા ંભાજપાના �દેશ અ�ય  અન ેભાવનગરના �તાવમા ંભાજપાના �દેશ અ�ય  અન ેભાવનગરના 
યુવા ધારાસ"ય�ી #તભુાઇ વાઘાણીનુ ંમનયુવા ધારાસ"ય�ી #તભુાઇ વાઘાણીનુ ંમનયુવા ધારાસ"ય�ી #તભુાઇ વાઘાણીનુ ંમનયુવા ધારાસ"ય�ી #તભુાઇ વાઘાણીનુ ંમનનીય �વચનનીય �વચનનીય �વચનનીય �વચન    

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

લોકશાહીના પવ)લોકશાહીના પવ)લોકશાહીના પવ)લોકશાહીના પવ)    સમાન સમાન સમાન સમાન ગજુરાત િવધાનસભાની ગજુરાત િવધાનસભાની ગજુરાત િવધાનસભાની ગજુરાત િવધાનસભાની ચૂટંણીઓમા ંઉ.સાહપૂવ)ક ભાગ લઇ રા�યના કરોડોચૂટંણીઓમા ંઉ.સાહપૂવ)ક ભાગ લઇ રા�યના કરોડોચૂટંણીઓમા ંઉ.સાહપૂવ)ક ભાગ લઇ રા�યના કરોડોચૂટંણીઓમા ંઉ.સાહપૂવ)ક ભાગ લઇ રા�યના કરોડો    મતદારોએ મતદારોએ મતદારોએ મતદારોએ 
લોકત1ંનુ ંમ2ુય વધાલોકત1ંનુ ંમ2ુય વધાલોકત1ંનુ ંમ2ુય વધાલોકત1ંનુ ંમ2ુય વધાયુ3યુ3યુ3યુ3    છે છે છે છે     ––––    �ી �ી �ી �ી #તભુાઇ વાઘાણી#તભુાઇ વાઘાણી#તભુાઇ વાઘાણી#તભુાઇ વાઘાણી    

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

ભારતન ેિવકાસશીલ દેશમાથંી િવકિસભારતન ેિવકાસશીલ દેશમાથંી િવકિસભારતન ેિવકાસશીલ દેશમાથંી િવકિસભારતન ેિવકાસશીલ દેશમાથંી િવકિસતતતત    દેશ તરફ લઇ જવા માટનેુ ંપાયાનુ ંકામ માદેશ તરફ લઇ જવા માટનેુ ંપાયાનુ ંકામ માદેશ તરફ લઇ જવા માટનેુ ંપાયાનુ ંકામ માદેશ તરફ લઇ જવા માટનેુ ંપાયાનુ ંકામ માનનીય અટલ િબહારી નનીય અટલ િબહારી નનીય અટલ િબહારી નનીય અટલ િબહારી 
બાજપાઇબાજપાઇબાજપાઇબાજપાઇ####ની સરકાર ેકયુ3 હતુંની સરકાર ેકયુ3 હતુંની સરકાર ેકયુ3 હતુંની સરકાર ેકયુ3 હતું    

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

વષ9 પછી દેવષ9 પછી દેવષ9 પછી દેવષ9 પછી દેશન ે�માિણક અન ેઇમાનદાર સરકાર મળી છેશન ે�માિણક અન ેઇમાનદાર સરકાર મળી છેશન ે�માિણક અન ેઇમાનદાર સરકાર મળી છેશન ે�માિણક અન ેઇમાનદાર સરકાર મળી છે, , , , �ધાન મ1ંી�ી નર<ે=ભાઇ મોદીના નતે.ૃવમા ંચાર જ �ધાન મ1ંી�ી નર<ે=ભાઇ મોદીના નતે.ૃવમા ંચાર જ �ધાન મ1ંી�ી નર<ે=ભાઇ મોદીના નતે.ૃવમા ંચાર જ �ધાન મ1ંી�ી નર<ે=ભાઇ મોદીના નતે.ૃવમા ંચાર જ 
વષ)મા ંભારત આજે િવ>વનુ ંસૌથી વધ ુઝડપથી િવકસતુ ંઅથ)ત1ં બ<યંુ છેવષ)મા ંભારત આજે િવ>વનુ ંસૌથી વધ ુઝડપથી િવકસતુ ંઅથ)ત1ં બ<યંુ છેવષ)મા ંભારત આજે િવ>વનુ ંસૌથી વધ ુઝડપથી િવકસતુ ંઅથ)ત1ં બ<યંુ છેવષ)મા ંભારત આજે િવ>વનુ ંસૌથી વધ ુઝડપથી િવકસતુ ંઅથ)ત1ં બ<યંુ છે....    

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

કBCેકBCેકBCેકBCેસનાસનાસનાસના    તDૃીકરણતDૃીકરણતDૃીકરણતDૃીકરણ, , , , કોમવાદકોમવાદકોમવાદકોમવાદ, , , , Eિતવાદ અનેEિતવાદ અનેEિતવાદ અનેEિતવાદ અને    જુFઠાણાઓ Hવારા નકારા.મકતા ઉભી કજુFઠાણાઓ Hવારા નકારા.મકતા ઉભી કજુFઠાણાઓ Hવારા નકારા.મકતા ઉભી કજુFઠાણાઓ Hવારા નકારા.મકતા ઉભી કરવાના તમામ �યાસોન ેરવાના તમામ �યાસોન ેરવાના તમામ �યાસોન ેરવાના તમામ �યાસોન ે
રા�યનીરા�યનીરા�યનીરા�યની    જનતાએ ફગાવી લીધા છેજનતાએ ફગાવી લીધા છેજનતાએ ફગાવી લીધા છેજનતાએ ફગાવી લીધા છે    

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

ગહૃમા ંભગવાનના નામ ેગહૃમા ંભગવાનના નામ ેગહૃમા ંભગવાનના નામ ેગહૃમા ંભગવાનના નામ ેશપથ લવેામાંશપથ લવેામાંશપથ લવેામાંશપથ લવેામાં    પણ કટેલાકં સ"યોન ેશરમપણ કટેલાકં સ"યોન ેશરમપણ કટેલાકં સ"યોન ેશરમપણ કટેલાકં સ"યોન ેશરમ    આવ ેછે .યારેઆવ ેછે .યારેઆવ ેછે .યારેઆવ ેછે .યારે, , , , ભગવાન પણ દુઃખ સાથ ેકહતેો ભગવાન પણ દુઃખ સાથ ેકહતેો ભગવાન પણ દુઃખ સાથ ેકહતેો ભગવાન પણ દુઃખ સાથ ેકહતેો 
હશ ેતમન ેમારા પર ભરોહશ ેતમન ેમારા પર ભરોહશ ેતમન ેમારા પર ભરોહશ ેતમન ેમારા પર ભરોસો નKહ ક ેસો નKહ ક ેસો નKહ ક ેસો નKહ ક ે????    

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

ગહૃમા ં ધાધંલગહૃમા ં ધાધંલગહૃમા ં ધાધંલગહૃમા ં ધાધંલ----ધમાલ મચાવી કામગીરીન ેઅટકાવવાનો ધમાલ મચાવી કામગીરીન ેઅટકાવવાનો ધમાલ મચાવી કામગીરીન ેઅટકાવવાનો ધમાલ મચાવી કામગીરીન ેઅટકાવવાનો �યાસ લોકત1ંન ે�યાસ લોકત1ંન ે�યાસ લોકત1ંન ે�યાસ લોકત1ંન ેશોભે તવેો નથીશોભે તવેો નથીશોભે તવેો નથીશોભે તવેો નથી, , , , ગહૃની ગMરમાગહૃની ગMરમાગહૃની ગMરમાગહૃની ગMરમા    અન ેઅન ેઅન ેઅન ે
ગૌરવશાળી ઇિતહાસગૌરવશાળી ઇિતહાસગૌરવશાળી ઇિતહાસગૌરવશાળી ઇિતહાસ    Eળવવાની જવાબદારી આપણા સૌની છેEળવવાની જવાબદારી આપણા સૌની છેEળવવાની જવાબદારી આપણા સૌની છેEળવવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે    

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

િસફ) હગંામા ખડા કરના િસફ) હગંામા ખડા કરના િસફ) હગંામા ખડા કરના િસફ) હગંામા ખડા કરના હમારા હમારા હમારા હમારા મકસદ નKહમકસદ નKહમકસદ નKહમકસદ નKહ, , , , હમારી કોશીષ યે હો Mક સરુત હમારી કોશીષ યે હો Mક સરુત હમારી કોશીષ યે હો Mક સરુત હમારી કોશીષ યે હો Mક સરુત બદલબદલબદલબદલની ચાની ચાની ચાની ચાહીએહીએહીએહીએ    

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

 ભાજપાના �દેશ અ�ય� અને ભાવનગરના ધારાસ�ય�ી  તુભાઇ વાઘાણીએ ગજુરાત િવધાનસભા ગૃહના 
અંદાજપ* સ*મા ં રા,યપાલ�ીએ કરેલા સંબોધન પરના આભાર �1તાવમાં જણા2યંુ હતુ કે, લોકશાહીના પવ4 
સમાન ગજુરાત િવધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં શાંિતમય રીતે ઉ9સાહપૂવ4ક ભાગ લઇ રા,યના કરોડો મતદારોએ 
લોકત*ંનંુ મુ;ય વધાયુ< છે. ક>?ેસે તેની નકારા9મક રાજનીિતના ભાગ@પે કોમવાદ, Aિતવાદ, જુBઠાણાંઓ, તૃિDકરણ 
જેવા અનેક પડકારો ઉભા કરવાના 2યથ4 �યાસો કયા4 પરંતુ ગુજરાતની શાણી અને સમજુ �Aએ તેને Aકારો આFયો 
છે. રા,યની જનતાએ ભાજપાની લોકક;યાણકારી અને િવકાસની રાજનીિતને 1વીકારીને રા,યમાં સતત છBઠી 
વખત ભાજપાને િવજય અપાયો છે તે બદલ ગુજરાતની જનતા જનાદ4નનો હદયપૂવ4ક આભાર માનંુ છંુ. 
 �ી વાઘાણીએ જણા2યંુ હતુ કે, નામદાર રા,યપાલ�ીના �વચનમાં આવતીકાલના ગજુરાતની ક;પના 
તેમજ રા,ય સરકારે કરેલી કામગીરીનો િચતાર અને સરકારની નીિતરીિતઓ રજુ કરવામાં આવી છે.                 
‘‘‘‘‘‘‘‘સવ) જન સવ) જન સવ) જન સવ) જન િહતાયિહતાયિહતાયિહતાય, , , , સવ) જન સખુાયસવ) જન સખુાયસવ) જન સખુાયસવ) જન સખુાય’’’’’’’’ ના મ*ંને ચHરતાથ4 કરનારી આ સરકાર છે. સામાIય જનતાને �યાનમાં રાખીને 
તેઓના �Jનોના િનરાકરણ માટે સતત મથતી આ સરકાર છે. 

//૨// 



 

//૨// 
 

 અખંડ ભારતના શી;પી, એકતા અને અખંHડતતા માટે જેમનંુ નામ દુિનયામા ં બેજોડ છે તેવા સરદાર 
વ;લભભાઇ પટેલનંુ 1ટેLયુ બનાવવા માટે ,યારે લોખંડ ઉઘરાવવા અને મહામાનવનો પHરચય દેશ અને દુિનયાને 
કરાવવા િનકMયા હતા 9યારે કેટલાક લોકો એવું કહેતા હતા કે આ ભંગારનંુ શું કરશો ? મારે તેમને કહેવું છે કે, આવો 
જોવા માટે કવેડીયા કોલોનીમાં કેવડું િવશાળ 1ટેLયુ ઓફ યુિનHટનંુ 1મારક ઉભુ ં થઇ રQું છે. એ જોવા માટે સૌને 
સહષ4 િનમ*ંણ આપંુ છંુ. સરદાર વ;લભભાઇ પટેલે િહIદુ1તાનની એકતા, અખંHડતતા Aળવી રાખવા માટે પોતાની 
Aત ઘસી નાંખી છે ,યારે, આ લોકોએ તો એકતા તોડવા માટે કોમવાદ, Aિતવાદ, Tાિતવાદના વેર-ઝેર રેડવામાં કશુ ં
બાકી રાVયંુ નથી. 
 �ી વાઘાણીએ િવપ� પર કટા� કરતાં જણા2યંુ હતુ કે, કેટલાંક લોકો વારંવાર 1�Wગની જેમ ઉછળીને ગૃહની 
કાય4વાહી ખોરવવાનાં �યાસો કરતાં હોય છે પરંતુ, ગુજરાતની જનતા આવા લોકોને 1�Wગની જેમ જ ઉછાળીને 
િવધાનસભાની બહાર ફXકી દે છે. મારે દુઃખ સાથે કહેવુ ંપડે છે કે, ૧૪મી િવધાનસભાના સ�ય તરીકેના શપથ આ 
ગૃહના સ�યો લઇ રQા હતા 9યારે કેટલાક લોકોને ભગવાનના નામે શપથ લેવામાં પણ શરમ આવે છે 9યારે મને લાગે 
છે કે ભગવાન પણ દુઃખ સાથે કહેતો હશે કે તને મારા પર ભરોસો નZહ કે ? ભગવાનને ન માનવાવાળા લોકો 
ભગવાન �ીરામના અિ1ત9વ સામે સવાલો ઉભા કરી કોટ4માં એHફડિેવટ ફાઇલ કરે તે 1વાભાિવક છે. ક>?ેસના કિપલ 
િસ[બલ કોટ4માં એવી દલીલ કરે કે ૨૦૧૯ સુધી રામમંHદર બનવા નZહ દેતાં 9યારે રામમંHદરની વાતો કરતાં િવપ�ના 
નેતાને હંુ કહંુ છંુ કે, ક>?ેસમાં Zહમત હોય તો તમારી પાટ]માં રામમHંદર માટેનો ઠરાવ કરીને બતાવો. અમારી પાટ]નો 
એજIડા તો 1પD છે કે રામમંHદર બનવું જ જોઇએ. 
 �ી વાઘાણીએ જણા2યંુ હતુ કે, જનતાની આશા અને અપે�ાઓ પૂણ4 કરવા માટે મુVયમ*ંી�ી િવજયભાઇ 
@પાણી અને નાયબ મુVયમ*ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલની સરકાર અથાગ પHર�મ કરી રહી છે. 9યારે, િવપ�ને પણ મારી 
િવનંતી છે કે, િવધાનસભા એ કોઇ રણસં?ામનંુ મેદાન નથી, ચૂંટણીઓ પૂરી થઇ છે. અંિહયા ગુજરાતના ભિવ^યની 
નીિતઓ િનધા4Hરત કરવા માટેની જવાબદારીઓ સ_ા પ� અને િવપ�ની છે. ગૃહમાં ધાંધલ-ધમાલ મચાવી 
કામગીરીને અટકાવવાનો �યાસ લોકત*ંને શોભે  તેવો નથી. મુ;યિન` જવાબદારી િનભાવવા માટે હંુ િવપ�ને 
િવનંતી કaં છંુ. ગૃહની ગHરમા અને ગૌરવશાળી ઇિતહાસ Aળવવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે. અમારી 
પાટ]ની સરકારનંુ મન ખુ;લુ ંછે તમારી પાસે કોઇ નવી યોજનાઓ હોય, નવા િવચારો હોય તો ગુજરાતના ઉ,જવળ 
ભિવ^ય માટે તમારા સચૂનો આવકારવામાં અમને જરા પણ છોછ નથી. ‘‘‘‘‘‘‘‘િસફ) હગંામા ખડા કરના હિસફ) હગંામા ખડા કરના હિસફ) હગંામા ખડા કરના હિસફ) હગંામા ખડા કરના હમારા મકસદ મારા મકસદ મારા મકસદ મારા મકસદ 
નKહનKહનKહનKહ, , , , હમારી કોહમારી કોહમારી કોહમારી કોશીષ યે હો Mક સરુત બદલની ચાહીશીષ યે હો Mક સરુત બદલની ચાહીશીષ યે હો Mક સરુત બદલની ચાહીશીષ યે હો Mક સરુત બદલની ચાહીએએએએ’’’’’’’’    

�ી વાઘાણીએ જણા2યંુ હતુ કે, આઝાદી બાદના આટલાં વષb પછી પણ આપણો દેશ િવકિસત દેશોની 
�ેણીમાં નથી આવી શcયો તે નરી વા1તિવcતા છે. પરંતુ ક>?ેસને એક dેHડટ આપી શકાય તેવું છે. તેઓએ આ દેશને 
ઓ1કાર એવોડ4 અપા2યો છે. ૫૦ વષ4નંુ તેમનંુ શાસન, ગામડાઓની શહેર તરફની દોટને લીધે જો ગામડાઓ તુfયા ં
ન હોત તો શહેરોમાં ઝંૂપડપfટીઓએ આકાર લીધો ના હોત અને ઝંૂપડપfટીઓ ના બની હોત તો િવદેશી ગોરાઓએ 
‘‘1લમડોગ િમિલયોનેર’’    નામની Hફ;મ ના બનાવી હોત અને તેને ઓ1કાર એવોડ4 પણ ના મMયો હોત. આ એવોડ4 
માટે તો ક>?ેસને અિભનંદન આપવા જ પડે. તેમની નીિતરીિતઓ અને રાજનીિતને કારણે આ દેશ ગરીબ રQો, 
પછાત માણસ પછાત રહે, ગરીબ વધુ ગરીબ બને, અભણ માણસ અભણ રહે તે �કારની જ રાજનીિત ક>?સેે કરી 
છે. 

//૩// 



 

//૩// 
 
 �ી વાઘાણીએ જણા2યંુ હતુ કે, ભારતને િવકાસશીલ દેશમાંથી િવકિસત દેશ તરફ લઇ જવા માટેનંુ પાયાનંુ 
કામ માનનીય અટલિબહારી બાજપાઇ ની સરકારે શ@ કયુ< હતું. વષb પછી આજે ,યારે દેશને એક �માિણક અને 
ઇમાનદાર સરકાર મળી છે 9યારે, �ધાનમ*ંી�ી નરેIjભાઇ મોદીના નેતૃ9વમાં ચાર જ વષ4માં ભારત આજે િવJવનંુ 
સૌથી ઝડપથી િવકસતું અથ4તં* બIયંુ છે. �ી નરેIjભાઇ મોદીની િવકાસનીિત અને ગૃડ ગવન4Iસની ચારે તરફ 
સરાહના  થઇ રહી છે. �ી નરેIjભાઇ મોદી એ ‘‘પાવરહાઉસ’’ છે ,યાંથી મા* વડનગરને નZહ, મા* મહેસાણાને 
નZહ, મા* ઉ_ર ગુજરાતને નZહ, મા* ગુજરાતને નZહ, મા* ભારતને નZહ પરંતુ સમ? િવJવને તેમાંથી         
‘‘‘‘‘‘‘‘વસધુવૈ કટુુબંકમ્વસધુવૈ કટુુબંકમ્વસધુવૈ કટુુબંકમ્વસધુવૈ કટુુબંકમ્’’’’’’’’ ની ભાવનાની ઉA4 �ાFત થઇ રહી છે. આજે ભારત િવJવમાં યુવાદેશ તરીકે ઓળખાય છે. દેશની 
૬૫ ટકા વ1તી યુવાન છે 9યારે, યુવાધન સકારા9મકતા સાથે આગળ વધે તે માટે માનનીય �ી નરેIjભાઇએ 
ડેમો?ાHફક HડિવડIડ એ ડેમો?ાHફક Hડઝા1ટર ન બને પરંતુ ડેમો?ાHફક સરFલસ બને તે માટે �યાસો હાથ ધયા4 છે. 
પરંતુ બહુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે કેટલાક લોકો પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવા માટે આવા યુવાધનને ભરમાવવાના ં
હીન �યાસો કરી રQા છે. 
 �ી વાઘાણીએ જણા2યંુ હતુ કે, રાlીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ9વમાં ભાજપા આજે દુિનયાની 
સૌથી મોટી રાજકીય પાટ] બની છે. સમ? દેશના ૧૯ જેટલા રા,યોમાં ભાજપાની સરકારો છે 9યારે, માનનીય 
બાજપાઇ એ ભાજપાની 1થાપના વખતે મુંબઇ અિધવેશનમાં બોલેલા શ[દો મારા હદયપટ પર આજે પણ અંHકત 
થયેલા છે ‘‘‘‘‘‘‘‘અધંરેા હટેઅધંરેા હટેઅધંરેા હટેઅધંરેા હટેગાગાગાગા, , , , સૂસસૂૂસૂરજરજરજરજ    િનકલગેાિનકલગેાિનકલગેાિનકલગેા, , , , કમલ ખીલગેાકમલ ખીલગેાકમલ ખીલગેાકમલ ખીલગેા’’’’’’’’. 
 �ી વાઘાણીએ જણા2યંુ હતુ કે, ગુજરાતના િવકાસની બે દાયકાની આ યા*ામાં માનનીય કેશુભાઇ, માનનીય 
નરેIjભાઇ મોદી, માનનીય આનંદીબને પટેલે િવકાસની જે કેડીઓ કંડારેલી છે તેના પર આજે મુVયમં*ી�ી 
િવજયભાઇ @પાણી અને નાયબ મુVયમ*ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ9વમાં ગજુરાત પૂરપાટ ઝડપે આગળ વધી 
રQું છે. ગુજરાત એ િવકાસનંુ ?ોથ એI ન બIયંુ છે 9યારે, આવો આપણે સૌ તમામ િવ�નોને પાર પાડી ગજુરાતના 
િવકાસને નવી mચાઇઓ પર લઇ જઇએ.  

‘‘બાધા એ આતી હૈ તો આયે, િઘરે �લય કી ઘોર ઘટાએ, 
પાંવો કે નીચે અંગારે, સીર પર બરસે યદી ,વાલાએ, 
િનજ હાથો મે હ1તે હ1તે, આગ લગાકર જલના હોગા, 
કદમ િમલાકર ચલના હોગા, કદમ િમલાકર ચલના હોગા’’     

   �ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા2યંુ હતુ કે, ગુજરાત વધ ુ વૈભવશાળી બને તે �યેય સાથે મર વા થઇને અમ ે
નીકMયા છીએ. ‘‘‘‘‘‘‘‘તેરા વભૈવ રહ ેમાંતેરા વભૈવ રહ ેમાંતેરા વભૈવ રહ ેમાંતેરા વભૈવ રહ ેમાં, , , , હમ Mદન ચાર રહ ેના રહેહમ Mદન ચાર રહ ેના રહેહમ Mદન ચાર રહ ેના રહેહમ Mદન ચાર રહ ેના રહે’’’’’’’’ આ મં*ને લઇને ભાજપાની સરકાર અિવરત કાય4રત 
રહેશે તેવી લાગણી 2યcત કરી તેમનંુ �વચન પૂણ4 કયુ< હતું. 
 

 (ડૉ. હષ4દ પટેલ) 
�દેશ કIવીનર - મીHડયા િવભાગ 
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�દેશ કાયા	લય �દેશ કાયા	લય �દેશ કાયા	લય �દેશ કાયા	લય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાત ે�દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ વાઘાણીખાત ે�દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ વાઘાણીખાત ે�દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ વાઘાણીખાત ે�દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ વાઘાણી, , , , મ�ુયમ ંી�ી િવજયભાઇ #પાણી તથા મ�ુયમ ંી�ી િવજયભાઇ #પાણી તથા મ�ુયમ ંી�ી િવજયભાઇ #પાણી તથા મ�ુયમ ંી�ી િવજયભાઇ #પાણી તથા નાયબનાયબનાયબનાયબ    
મ�ુયમ ંી�ી મ�ુયમ ંી�ી મ�ુયમ ંી�ી મ�ુયમ ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલનીિતનભાઇ પટેલનીિતનભાઇ પટેલનીિતનભાઇ પટેલની ની ની ની ઉપિ*થિતમા ંઉપિ*થિતમા ંઉપિ*થિતમા ંઉપિ*થિતમા ંપાલા	મ+ે,ી બોડ	ની પાલા	મ+ે,ી બોડ	ની પાલા	મ+ે,ી બોડ	ની પાલા	મ+ે,ી બોડ	ની બઠેક યો0ઇબઠેક યો0ઇબઠેક યો0ઇબઠેક યો0ઇ    
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ભાજપા �દેશ �વ�તા�ી ભરત પં�યાએ જણા�યંુ હતુ કે, આજરોજ �દેશ કાયા%લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે �દેશ 
અ-ય.�ી /તુભાઇ વાઘાણી, મુ2યમં3ી�ી િવજયભાઇ 5પાણી તથા નાયબ મુ2યમં3ી�ી નીિતનભાઇ પટેલની 
ઉપિ9થિતમાં પાલા%મે:;ી બોડ%ની બેઠક યો>ઇ હતી. 

�ી પં�યાએ જણા�યંુ હતુ કે, તાજેતરમાં જ ગુજરાતની ૭૫ ૭૫ ૭૫ ૭૫ નગરપાિલકાઓની ચૂંટણીઓ યો>ઇ હતી. જેમાંથી 
૪૭૪૭૪૭૪૭ નગરપાિલકાઓમાં ભાજપાનો ભ�ય િવજય થયો છે. ગઇકાલે �દેશ ભાજપા તરફથી જે-તે નગરપાિલકાઓમાં બે-બ ે
િનEર.કો મોકલવામાં આ�યા હતા, આ િનEર.કોએ  /Fલા/શહેરની સંકલન સિમિતઓ તથા ચૂંટાયેલા �િતિનિધઓ 
સાથેની બેઠકોમાં નગરપાિલકાઓના �મુખ-ઉપ�મુખોના નામો અંગેની ચચા%-િવચારણાઓ કરી હતી. 

આજરોજ મળેલી પાલા%મે:;ી બોડ%ની બેઠકમાં ૪૭૪૭૪૭૪૭ નગરપાિલકાઓના �ભારી મં3ી�ીઓ, �દેશ િનEર.કો તથા 
/Fલા/શહેર સંકલન સિમિતના સJયો ઉપિ9થત રKા હતા અને પાલા%મે:;ી બોડ% સમ. તેમનો અહેવાલ રજુ કયL હતો. 
નગરપાિલકાઓના �મુખ-ઉપ�મુખની ચૂંટણીના Eદવસે ભાજપા �દેશ તરફથી મે:ડેટ મોકલવામાં આવશે. 

�ી પં�યાએ મતદારોનો આભાર માનતા જણા�યંુ હતુ કે, ગુજરાત િવધાનસભામાં સતત છMઠી વખત જનતા 
જનાદ%નના આશીવા%દથી ભાજપાના િવજયી બ:યા બાદ સરપંચોની ચૂંટણીઓમાં ૭૫૭૫૭૫૭૫ ટકા ભાજપા સમNથત સરપંચો 
ચૂંટાયા છે Oયારબાદ થયેલી નગરપાિલકાઓની ચૂંટણીઓમાં ૪૭૪૭૪૭૪૭ નગરપાિલકાઓમાં ભ�ય િવજય થયો છે. તાજેતરમાં જ 
પૂણ% થયેલી /Fલા-તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણીઓમાં ભાજપાનો ભ�ય િવજય થયો છે.  

/Fલા પંચાયતોની ચૂંટણીઓમાં ભાજપાએ કુલ ૬૧૬૧૬૧૬૧ બેઠકો પર િવજય મેળ�યો છે. ૨૦૧૩ના પEરણામોની 
સરખામણીમાં આ વખતે ભાજપાની કુલ બેઠકોમાં ૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૪ બઠેકોનો વધારોબઠેકોનો વધારોબઠેકોનો વધારોબઠેકોનો વધારો    થયોથયોથયોથયો છે. /Fલા પંચાયત પેટા ચૂંટણીઓમાં ૦૫૦૫૦૫૦૫ 
માંથી ૦૩૦૩૦૩૦૩ બેઠકો ભાજપાને તથા તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂંટણીઓમાં પણ ૨૪૨૪૨૪૨૪ માંથી ૧૮૧૮૧૮૧૮ બેઠકો પર ભાજપાનો ભ�ય 
િવજય થયો છે. 

કQRેસનો ગઢ ગણાતા ખેડા /Fલામાં પણ ભાજપાનો ભગવો લહેરાયો છે. બે તૃOયાંસ બહુમિત સાથે ખેડા 
/Fલા પંચાયત ભાજપાએ કબજે કરી છે. ૨૦૧૩માં ખેડા /Fલા પંચાયતમાં ભાજપાના ૧૮૧૮૧૮૧૮ સJયો ચૂંટાયા હતા Uયારે 
આ વખતે    ૨૮૨૮૨૮૨૮ સJયો ભાજપાના ચૂંટાયા છે. તે જ રીતે બનાસકાંઠા /Fલા પંચાયતમાં પણ ૨૦૧૩માં ૨૬૨૬૨૬૨૬ સJયો 
ભાજપાના ચૂંટાયા હતા Uયારે આ વખતે ૩૦૩૦૩૦૩૦ સJયો ભાજપાના ચૂંટાયા છે. આ ઉપરાંત ૦૭૦૭૦૭૦૭ તાલુકા પંચાયતોમાં 
ભાજપાને સંપૂણ% બહુમિત મળી છે. ૦૨૦૨૦૨૦૨    /Fલા પંચાયત અને ૧૭ ૧૭ ૧૭ ૧૭ તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણીઓમાં ભાજપાના કુલ 
૨૨૨૨૬૭૬૭૬૭૬૭    સJયો િવજયી બ:યા. આ પEરણામ એ સમR ગુજરાતની Rામીણ જનતાના ભાજપા તરફી જનમતનું �િતVબબ 
છે 

�ી પં�યાએ અંતમાં જણા�યંુ હતુ કે, આજની આ પાલા%મે:;ી બોડ%ની બેઠકમાં �ી ભૂપે:WVસહ ચૂડાસમા, �દેશ 
સંગઠન મહામં3ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, �દેશ મહામં3ી�ી ભરતVસહ પરમાર, �ી શંભુ�સાદ/ ટંુડીયા, �ી કાના/, 
�ી રાજેશભાઇ ચૂડાસમા તેમજ �દેશ મહામં3ી�ી કે.સી.પટેલ અને �ી શXદશરણ YZભ[ટ ઉપિ9થત રKા હતા. 

  
(ડૉ. હષ%દ પટેલ) 
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