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આજરોજ �દેશ કાયાલય આજરોજ �દેશ કાયાલય આજરોજ �દેશ કાયાલય આજરોજ �દેશ કાયાલય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી 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$ંી�ી િવજયભાઇ &પાણીમ"ુયમ$ંી�ી િવજયભાઇ &પાણીમ"ુયમ$ંી�ી િવજયભાઇ &પાણીમ"ુયમ$ંી�ી િવજયભાઇ &પાણી, , , , 
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�દેશ કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’ ખાતે આજરોજ �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણી, મુ(યમ*ંી�ી િવજયભાઇ 
,પાણી, નાયબ મુ(યમં*ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ અને કાય�કતા�ઓની ઉપિ1થિતમાં કણા�ટક િવધાનસભા ચૂટંણીમા ં
ભાજપાને મળેલી ભ7ય સફળતા બદલ િવજયો9સવ ઉજ7યો હતો. 

િવજયો9સવ બાદ પ*કાર પ;રષદને સંબોધતાં મુ(યમં*ી�ી િવજયભાઇ ,પાણીએ જણા7યુ હતુ કે, ક>?ેસના 
હાથમાંથી એક પછી એક તમામ રાAયો સરકી રBા છે. દેશની જનતા ક>?ેસને ;રજેCટ કરી રહી છે. કણા�ટકની 
જનતાએ ભાજપાને સૌથી વધુ બેઠકો આપી િવજય અપા7યો છે. વડા�ધાન�ી નરેGHભાઇ મોદી અને રાIીય 
અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ9વમાં સમ? દેશમાં ભાજપા આગળ વધી રહી છે. આજના પ;રણામથી 
૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણીના પ;રણામો 1પM રીતે દેખાઇ રBા છે. વડા�ધાન�ી નરેGHભાઇ મોદીના નેત9ૃવમા ં
૨૦૧૯માં �ચંડ બહુમિતથી સરકાર બનાવશે. પ>ડીચેરી અને મીઝોરમમાં લોકસભાની મા* એક-એક બેઠક જ છે. 
ક>?ેસ પાસે પંOબ સીવાય કોઇ મોટંુ રાAય રBુ નથી. ક>?ેસે પોતાના પગ ગુમાવી દીધા છે.   

//૨// 



 

//૨// 
�ી ,પાણીએ વધુમાં જણા7યુ હતુ કે, દેશની જનતા િવકાસને વરેલી છે. મોદી�ના નેતૃ9વમાં િવકાસ થઇ શક ે

તે �1થાિપત થઇ રBુ છે. Oિતવાદ, ધમ� અને ભાગલાવાદી છેQલી ક�ાનંુ રાજકારણ ક>?ેસ દેશમાં કરી રહી છે. સRા 
માટે દેશની SાિતOિત વTચ ેવગ�િવ?હ થાય તેવા િનUફળ �યાસ ક>?સે કરી રહી છે તે દેશની જનતા Oણી ચૂકી છે. 
હમણા જ ગજુરાતના પ;રણામો અને આજે આવલે કણા�ટકના પ;રણામોએ 1પM કરી દીધુ છે કે, જનતા િવકાસને 
ચાહે છે. દેશમાં હવે નવા યુગની શ,આત થઇ ચકૂી છે. સંસદ ન ચાલવા દેવી, દેશની Gયાયપાિલકાનંુ અપમાન કરવુ, 
સંવૈધાિનક સં1થાઓનંુ અપમાન કરવુ, એ ક>?ેસની માનિસકતા રહી છે. આજના કણા�ટકના મેGડેટ એ ક>?સે માટે 
‘‘‘‘Jક KJક KJક KJક Kવવવવ’’’’ નો મેGડેટ છે. આજે વડા�ધાન�ી નરેGHભાઇ મોદીના નેતૃ9વમાં દેશ આગળ વધી રBો છે. તેની આ 
1વીકિૃત છે. મુ(યમ*ંી�ીએ કણા�ટકની જનતા અને ભાજપાના લાખો કાય�કતા�ઓના પ;ર�મને બીરદા7યો હતો અને 
અિભનંદન પાઠ7યા હતા. 

�દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ આજના આ �સંગે જણા7યુ હતુ કે, કણા�ટકમાં ભાજપાનો િવજય 
દિ�ણના રાAયમાં ન>ધપા* િવજય છે. વડા�ધાન�ી નરેGHભાઇ મોદી ‘‘‘‘પોલી9ટ:સ ઓફ પફLમDસપોલી9ટ:સ ઓફ પફLમDસપોલી9ટ:સ ઓફ પફLમDસપોલી9ટ:સ ઓફ પફLમDસ’’’’ અને સવા�િધક 
લોકિ�યતાને દેશની જનતાએ મહોર મારી છે. રાIીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ નેતા તરીકે નિહ પરંતુ સતત એક 
કાય�કતા�ની ભૂિમકામાં હંમશેા સંગઠના9મક કાયW કરતા રહે છે. �ી અિમતભાઇ શાહની 1Xેટે�ના કારણે ૨૦૧૪ પછી 
૧૪ જેટલા રાAયોમાં ભાજપા ચૂંટણીઓ �તી છે અને િવકાસની રાજનીિતની 1વીકિૃતનો નવો દોર દેશમાં શ, થયો 
છે. ક>?ેસ Zવારા અપ�ચાર કરવામાં આ7યો, �પંચો ફેલાવવામાં આ7યા, લોભામણી Oહેરાતો કરવામાં આવી છતા ં
દેશની જનતાએ આવી ભાગલાવાદી નીિતઓને Oકારો આપી ભાજપાની િવકાસની રાજનીિતને 1વીકારી છે. 
કણા�ટક હારીને ક>?ેસે પોતાની રહી સહી આબ[ ગુમાવી દીધી છે છતાં ક>?ેસ પ\તરા રચી રહી છે. ક>?ેસે રાહુલનો 
હાથ છોડી દેવો જોઇએ. આ અગાઉ ગુજરાતમાં પણ ક>?ેસે વગ�િવ?હ ફેલાવવાનો િનUફળ �યાસ કયW પરંત ુ
ગુજરાતની શાણી-સમજુ જનતાએ છ]ઠી વખત ભાજપાને સેવા કરવાનો મોકો આ^યો.  

�ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા7યુ હતુ કે, વડા�ધાન�ી નરેGHભાઇ મોદી અને ભાજપાના રાIીય અ�ય��ી 
અિમતભાઇ શાહ એ ગજુરાતના છે તેનંુ ગજુરાતને ગૌરવ છે. ચૂંટણીઓમાં િવજય પછી પાટ_ કાય�કતા� તરીકે લોકોની 
આશા અને અપે�ાને પુણ� કરવાની જવાબદારીઓ વધી જતી હોય છે. અમે જવાબદારી પૂવ�ક જનતા જનાદ�નની 
આશા અને અપે�ાઓ પર ખરા ઉતરીશુ. ભાજપાનો િવજય રથ ગુજરાતથી આગળ વધીને દિ�ણમાં પહોTયો છે 
અને હવે આવનારી તમામ ચૂંટણીઓમાં િવજય મેળવવા આગળ વધી રBો છે તેમ �ી વાઘાણીએ જણા7યુ હતું.   

     
     
      (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 

�દેશ કGવીનર - મી;ડયા િવભાગ 


