
 

ેસનોટ-૦૧               તા ૨૯.૦૧.૨૦૧૯ 
---------------- 

પટેા ચૂટંણીઓમા ં૧૨ માથંી ૧૦ બઠેક ઉપર ભાજપાનો ભ ય િવજય 
---------------- 

ક સેની ણ બઠેક પર ડપોઝીટ થઇ ડલૂ 
---------------- 

નગરપાિલકા અન ેમહાનગરપાિલકાના આજના પ રણામો આગામી લોકસભાની ચૂટંણીમા ંગજુરાતમા ંકસેરીયો 
લહરેાવાના સકંતે સમાન – ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
ભાજપાની િવચારધારા તથા કે  અન ેગજુરાત સરકારની િવકાસયા ા પર ગજુરાતની જનતા વારા મજૂંરીની મહોર  

– ી ભરત પં યા 
---------------- 

નગરપાિલકાના પટેા ચૂટંણીના પ રણામોએ ભાજપાન ેસાથ આપીન ેક સેના નકારા મકતાના ંહાથન ેનકારી દીધો છે  
– ી ભરત પં યા 
---------------- 

ભાજપાના દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ જણા યંુ હતુ ં ક,ે આજે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની ૦૧ અન ે
િવિવધ ૧૧ નગરપાિલકાઓની ૧૧ એમ કલુ ૧૨ પેટા ચૂંટણીઓના પ રણામોમાં ભાજપન ે૧૨ માંથી ૧૦ સીટ ઉપર 
ભ ય િવજય થયો છે. જયારે ક સેને મા  બ ેસીટ મળી છે. ક સેની ણ સીટ પર ડપોઝીટ પણ ડૂલ થઈ છે. ખડેા 
િજ લાની ન ડયાદ નગરપાિલકા વોડ નંબર-૦૭, ક છ િજ લાની ગાંધીધામ નગરપાિલકા વોડ નબંર-૨, ગીર-સોમનાથ 
િજ લાની સુ પાડા નગરપાિલકાની વોડ નબંર-૦૩, એમ કલુ ણ જ યાએ ક ેસને ડપોિઝટ ડૂલ થઈ છે.  

દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ગુજરાતની જનતાનો ભાજપાન ે િવજયી બનાવવા બદલ દયપૂવક 
આભાર માનતા જણા યુ હત ુ કે, નગરપાિલકા અને મહાનગરપાિલકાના આજના પ રણામો આગામી લોકસભાની 
ચંૂટણીમાં ગુજરાતમાં કસેરીયો લહેરાવાના સકંેત સમાન છે. ક ેસના અપ ચારની આધંીને ગુજરાતના રા વાદી મતદારો 
ભાજપા તરફી મતદાન કરીને ગજુરાતના ગૌરવ ી નરે ભાઇ મોદીને પુનઃ વડા ધાન તરીક ે થાિપત કરશે. સાથ ેસાથ ે
ભાજપાના િવજયી ઉમેદવારોને અિભનંદન પાઠ યા હતા. 

 ક ેસની નકારા મકતા, અપ ચાર, વેરઝેર અને અશાંિત ફેલાવનારી રાજનીિતને ગુજરાતની જનતાએ યારેય 
વીકારી નથી અને યારેય વીકારશે પણ નહ . 

ી પં યાએ જણા યુ હતુ ક,ે ગુજરાતમાં કોઈપણ પેટાચૂટંણીઓ હોય તેમાં ગુજરાતની જનતા ભાજપન ે
જનસમથન અન ેજનમત આપે છે. ભાજપાની િવચારધારા તથા કે  અને ગુજરાત સરકારની િવકાસયા ાને ગજુરાતની 
જનતાએ મંજૂરીની મહોર મારી છે. છે લે જસદણ િવધાનસભાની પેટા ચૂટંણી હોય ક ે સાથ-ેસાથ ે િજ લા પંચાયત 
તાલકુા પંચાયત નગરપાિલકાની પેટા ચૂટંણીઓના પ રણામો હોય યારે હમેંશા ભાજપાન ે સાથ આપીને ક ેસના 
નકારા મકતાનાં હાથન ેનકારી દીધો છે અને જુ ઠાણાને પરા ત કયા છે.  

 
 (ડૉ. હષદ પટેલ) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨               તા ૨૯.૦૧.૨૦૧૯ 
---------------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વમા ંકે ની ભાજપા સરકારે છે લા પાચં વષમા ંસમાજના દરકે વગ માં િવકાસ 
માટનેી ન કર યોજનાઓનુ ંઅમલીકરણ કરીન ે‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ના મં ન ેસાચા અથમા ંચ રતાથ કય  છે. 

---------------- 
‘‘ ી કમલમ’્’ ખાત ે બુ ધ નાગ રક સમંલેનની પવૂતયૈારી માટ ેબઠેક યો ઇ 

---------------- 
દેશ ભાજપા મી ડયા સલેની યાદી જણાવે છે ક,ે આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાત ેરા ીય 

ઉપા ય  અને લોકસભા ચૂટંણી ભારી ી ઓમ કાશ માથુર ની િવશેષ ઉપિ થિતમાં અન ે દેશ અ ય ી તુભાઇ 
વાઘાણીની અ ય તામાં બુ ધ નાગ રક સંમેલનની પૂવતૈયારી માટે બેઠક યો ઇ હતી. 

આગામી લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા સમ  ગજુરાતમાં ૨૬ લોકસભા િવ તારમાં લ ટર વાઇઝ ૯ જેટલા 
બુ ધ નાગ રક સંમેલનોનુ ંઆયોજન કરવામાં આ યુ છે.  

આજની બેઠકમાં િવ તૃત માગદશન આપતા રા ીય ઉપા ય  અન ે લોકસભા ચૂંટણી ભારી ી ઓમ કાશ 
માથુર એ જણા યુ હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં કે ની ભાજપા સરકારે છે લા પાંચ વષમાં 
સમાજના દરેક વગ માં િવકાસ માટેની ન કર યોજનાઓનું અમલીકરણ કરીને ‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ના મં ન ે
સાચા અથમાં ચ રતાથ કય  છે. બુ ધ નાગ રક સંમેલનો વારા છે લા પાંચ વષમાં તમામ મોરચ ે ધાનમં ી ી 
નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં ભારતને મળેલી સફળતાની િસિ ધઓ તેમજ જનક યાણ કાય નો િહસાબ જનતાની 
અદાલતમા ંરજુ કરવામાં આવશે. 

ી ઓમ  માથરુે જણા યુ હતુ ક,ે ‘‘સાફ નીયત, સહી િવકાસ’’ ના મં  સાથ ેકે  સરકાર ેપાંચ વષમાં સંપૂણ 
માિણકતા અને ખતંથી જનતા જનાદનની સેવા કરી છે. ગુજરાતમાં મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ 

મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ વમાં ગુજરાત સરકાર વારા જનજનના િવકાસ માટ ેકાયરત છે યારે ભાજપાએ 
કરેલા ન કર કાય  અને ભારતિવકાસની વાતો જનજન સધુી પહોચાડવાના મં  સાથ ેસૌ કાયરત બને અને ગજુરાતની 
તમામ ૨૬ બેઠકો પર ભાજપાના ભ ય િવજયને િનિ ચત બનાવીને રા િહત માટે ી નરે ભાઇ મોદીને પનુઃ 

ધાનમં ી બનાવીને ભ ય ભારતના િનમાણમાં સહયોગી બનીએ. 
આજની આ બેઠકમા ં દેશ સગંઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, દેશ મહામં ી ી ભરત સહ પરમાર, 

દેશ ઉપા ય ી ભાગવભાઇ ભ ટ, દેશ વ તા ી ભરતભાઇ પં યા અને બુ ધ નાગ રક સમેંલનના દેશ 
સંયોજક ી અનીલ પટેલ સિહત ગુજરાત ભાજપાના આગેવાનો ઉપિ થત ર ા હતા.   

 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


