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

લોકસભા ચૂટંણીના પ રણામ પહલેા આવલે એ ઝીટ પોલમા ંએન.ડી.એ.ન ેમળલેી પ  બહુમતી એ મોદી સરકારના 
પાચં વષના પ ર મ વારા થયેલા જનક યાણકારી િવકાસકાય નુ ંપ રણામ છે - ી તુભાઇ વાઘાણી 

------------ 
ક સેના જુ ઠાણાઓંન ેદશેની જનતાજનાદન ેઓળખી લીધા છે.  

જે આજે એ ઝીટ પોલના પ રણામોના મા યમથી પ  થાય છે. - ી તભુાઇ વાઘાણી 
------------ 

ક સેના િવપ ના નતેાએ વીટ કરીન ેસમ  દશેની જનતાનુ ંઅપમાન કય ુછે ત ેખબૂજ શરમજનક બાબત છે.  
ક સેના નતેાએ દશેની જનતાન ેમખૂ કહી પોતાની જ મહામખૂતા ફરી એકવાર છતી કરી છે  

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
------------ 

જનતાન ેમખૂ કહવેા અન ેરા વાદ બાબત ેમ ક ઉડાવતા ંક સેના નતેાઓની આવી હીન હરકતોથી પ  થાય છે ક,ે 
ક સેના નતેાઓ આજે હારની હતાશામા ંમાનિસક સતંલૂન ગમુાવી ચૂ યા છે યાર ેઆગામી ૨૩ મ ેના પ રણામો બાદ 

ક સેના નતેાઓન ેકદાચ મે ટલ હોિ પટલમા ંદાખલ કરવા પડ ેતો તમેા ંનવાઇ નહી. 
 - ી તભુાઇ વાઘાણી 

------------ 
આઝાદી બાદ વષ  સધુી ક સે ેદશેમા ંરાજ કય,ુ દશેની જનતાએ વષ  સધુી ક સેન ેખોબલ ેન ેખોબલ ેમત આ યા 

પરતં ુભાજપાએ યારયે દશેની જનતા માટ ેઆવા શ દ યોગ કયા નથી - ી તભુાઇ વાઘાણી 
------------ 

ભાજપા માટ ેદશેની જનતા સવ પરી છે, યાર ેક સેના અહકંારી નતેાઓ દશેની જનતાન ેમૂખ સમજે છે. 
- ી તભુાઇ વાઘાણી 

------------ 
આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ઇલકે ોિનક મી ડયા સાથ ેવાત કરતા જણા યુ હતુ ક,ે 

લોકસભા ચૂંટણીના પ રણામ પહલેા આવેલ એ ઝીટ પોલમાં એન.ડી.એ.ન ેમળેલી પ  બહુમતી એ મોદી સરકારના 
પાંચ વષના પ ર મ વારા થયેલા જનક યાણકારી િવકાસકાય નું પ રણામ છે.  

 ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની િવકાસલ ી રાજનીિતને દેશભરમાં મળેલી પ  વીકિૃત અન ે ક ેસના 
ચંૂટણી ચારમાં તેના જુ ઠાણા અને િવવાદીત િનવેદનોનો દેશની જનતા સામે િવિવધ મી ડયાના મા યમો મારફતે 
પદાફાશ થઇ ચૂ યો છે. દેશભરમાં સાત ચરણમાં ચૂંટણીપવ યો યુ હત ુજેમા ંશાંિતપૂણ અને સકારા મક રીત ેમતદાન થયુ 
છે. સતત જનતા જનાદનની વ ચે રહેતા હોય યારે જનતાનો મૂડ - ખ ં સ ય અન ેહ કકત ણવા મળે તે વાભાિવક 
બાબત છે, યારે મળેલા ફડબકેમાં ણવા મ યુ હતુ ક ે આ ચૂંટણીમાં ક ેસ પધામાં હતી જ નહી ફ ત ક સેનુ ં
જુ ઠા ં જ પધામાં હતુ અને તે જુ ઠાણાન ેદેશની જનતાજનાદન ેસપૂેરે ઓળખી લીધ ુહત.ુ આ તમામ બાબતો આજે 
આપણી સામે એ ઝીટ પોલના પ રણામોના મા યમથી પ  થાય છે. આ એ ઝીટ પોલ એ દેશની જનતાનો જ ચકૂાદો 
છે તે અમે સહષ વીકારીએ છીએ.  

..૨.. 



 

..૨.. 
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ ક,ે દેશની ગ રમા અને દેશની જનતાને સવ પરી માનનાર ગુજરાતના સપતૂ અન ે

દેશના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સામે િવપ  કમજોર પુરવાર થઇ ચૂ યો છે. દેશભરમાં ક સે વારા ફેલાવેલા 
ઝેરીલા જુ ઠાણાંનો યાસ સંપૂણપણ ે િન ફળ િનવ યો છે. જેનુ ં િત બબ એ ઝીટ પોલના મા યમથી પ  થાય છે. 
સ ાલાલસામાં આકુળ- યાકુળ બનેલી ક સે આજે દેશની તમામ એજ સીઓન ેપણ ખોટી ઠરેવી રહી છે. પરંત ુ૨૩ મે 
એ યારે જનતાનો ચકૂાદો આવશે યારે દૂધનુ ંદૂધ અને પાણીનુ ંપાણી થઇ જશે. 

ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હત ુકે, ક સેના િવપ ના નેતાએ વીટ કરીન ેદેશની જનતાનુ ંઅપમાન કયુ છે 
તે ખૂબજ શરમજનક બાબત છે. ક સેના નેતાએ દેશની જનતાન ેમૂખ કહી પોતાની જ મહામૂખતા ફરી એકવાર છતી 
કરી છે. આઝાદી બાદ વષ  સધુી દેશમાં ક સે રાજ કયુ, દેશની જનતાએ વષ  સધુી ક સેને ખોબલે ન ેખોબલે મત 
આ યા પરતંુ ભાજપાએ યારેય દેશની જનતા િવશે આવા શ દ યોગ કયા નથી. આજે યારે સમ  દેશની જનતાએ 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની િવકાસલ ી રાજનીિતન ે સંપણૂ સમથન આપી, ભાજપાન ે મત આપી ઉ જવળ 
ભારતના સકં પન ેિસ ધ કરવા પુનઃ એકવાર દેશનું સકુાન ી નરે ભાઇ મોદીને સ પવા ક ટબ ધતા દશાવી છે યારે ી 
નરે ભાઇ મોદીના સ મ નેતૃ વ અને દેશના િવકાસ માટ ે મત આપનારી દેશની જનતાન ે મૂખ ગણાવી ક સેના 
િવપ ના નતેાએ દેશવાસીઓનું ઘોર અપમાન કયુ છે. લોકશાહીમાં હાર ક ે તને જનતાજનાદનનો ચૂકાદો સમ  
ખેલદીલીપવૂક દેશસેવા અને જનસેવાના કાય ને ાધા ય આપવંુ જોઇએ. જનતાન ે મૂખ કહેવા અને રા વાદ બાબતે 
મ ક ઉડાવતાં ક સેના નેતાઓની આવી હીન હરકતોથી પ  થાય છે કે, ક ેસના નેતાઓ આજે હારની હતાશામાં 
માનિસક સતંલૂન ગુમાવી ચૂ યા છે યારે આગામી ૨૩ મે ના પ રણામો બાદ ક ેસના નેતાઓન ે કદાચ મે ટલ 
હોિ પટલમા ંદાખલ કરવા પડે તો તેમાં નવાઇ નહી. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


