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તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૧

ચટ
ું ણી એ લોકશાહીનો ઉત્સવ છે , નાદરસ્ત તબિયતના કારણે જનતા જનાર્દ નના ર્શદને ન
આવી શકવાનો રું જ મનમાું છે – શ્રી વવજયભાઈ રૂપાણી
ગજરાતમાું ભાજપા સરકાર વવકાસની નેમ સાથે આગળ વધી રહી છે - શ્રી વવજયભાઇ
રૂપાણી

--------ભ ૂતકાળમાું ગજરાતની જનતાએ કોંગ્રેસને લોકસભા, વવધાનસભા અને સ્થાવનક સ્વરાજ્યની
ચટ
ું ૂ ણીમાું
પ ૂણદ િહમતી આપેલ હોવા છતાું કોંગ્રેસ પોતાના શાસનમાું

જનહહતના કે વવકાસના કાયો કરી શકી નથી - શ્રી વવજયભાઇ રૂપાણી
----------

કોંગ્રેસના આંતરીક વવખવાર્ના કારણે

કોંગ્રેસના પાયાના કાયદકરોને ભરોસો ઉઠી ગયો છે - શ્રી વવજયભાઇ રૂપાણી
---------

ભાજપાને છે લ્લા ૨૫ વર્દથી જનતા જનાર્દ ને સત્તાન ું સકાન સોંપેલ છે ,
ત્યારથી ગજરાત રાજ્ય વવકાસની હરણફાળ ભરી

વવશ્વની હરોળમાું આવીને ઉભ ું રહી ગય ું છે . - શ્રી વવજયભાઇ રૂપાણી
----------

ગુજરાત રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી વવજયભાઇ રૂપાણીએ સોશ્યલ વમડીયાના માધ્યમથી યુ.
એન. મહેતા હોસ્પપટલ ખાતેથી ગુજરાતની ગરવી જનતાને સંબોધન કરતાં જણાવયુ ં હત ુ ં કે, રાજ્યની જનતાએ
અને ભાજપાના દરે ક કાયયકરે મારા માટે, મારા પવાપ્ય માટે પ્રાથયના કરી છે અને તેમની આ પ્રાથયના થકી
જ મારી તબબયત હવે સુધારા પર છે . ચુટણી
ં
એ લોકશાહીનો ઉત્સવ છે , નાદુરપત તબબયતના કારણે જનતા
જનાદય નના દશયને ન આવી શકવાનો રં જ મનમાં છે
કેન્દ્રમાં ગુજરાતના પનોતાપુત્રશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદીની સરકાર સંવેદનશીલ મુદાઓ પ્રત્યે શ્રેષ્ઠ
કામગીરી કરી રહી છે અને ગુજરાતમાં ભાજપા સરકાર વવકાસની નેમ સાથે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ
પથાવનક પવરાજ્યની ચ ંટણીમાં દરે ક મહાનગરપાબલકા, નગરપાબલકા, જજલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતમાં
ભાજપા તરફી જગી
ં મતદાન કરી વવજયના આવશિવાદ આપશે તેવો વવશ્વાસ શ્રી રૂપાણીજીએ ગુજરાતની ગરવી
જનતા સમક્ષ વયક્ત કયો હતો. ભતકાળમાં ગુજરાતની જનતાએ કોંગ્રેસને લોકસભા, વવધાનસભા અને
પથાવનક પવરાજ્યની ચ ંટણીમાં પણય બહમ
ુ તી આપેલ હોવા છતાં કોંગ્રેસ જનહહતના કે વવકાસના કાયો કરી

શકી નથી અને એટલેજ ગુજરાતની જનતા જનાદય ને કોંગ્રેસને છે લ્લા ૨૫ વર્યથી તેન ુ ં પથાન બતાવી દીધું છે .
કોંગ્રેસના આંતરીક વવખવાદના કારણે તેના પાયાના કાયયકરોને પણ કોંગ્રેસ ઉપરથી ભરોસો ઉઠી ગયો છે .
કોંગ્રેસ ગુજરાતમાંથી વેર વવખેર થવાની અણી ઉપર આવીને ઉભી રહી છે . ગુજરાતની જનતા જનાદય ને
જ્યારથી ભાજપાને છે લ્લા ૨૫ વર્યથી સત્તાનુ ં સુકાન સોંપેલ છે , ત્યારથી ગુજરાત રાજ્ય વવકાસની હરણફાળ
ભરી વવશ્વની હરોળમાં આવીને ઉભુ ં રહી ગયુ ં છે .

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સોશ્યલ વમડીયા દ્વારા તેમના સંબોધનથી ગુજરાતની જનતાને આગામી
હદવસોમાં યોજાનાર મહાનગરપાબલકા, નગરપાબલકા, જજલ્લા પંચાયત અને તાલુકાપંચાયની ચ ંટણીમાં જગી
ં
મતદાન કરી રાજ્યની ચારે ય હદશાઓના છે વાડા ગામ સુધી વવકાસ પહોંચાડી શકાય તે માટે ભાજપાના
ઉમેદવારોને વવજયી બનાવવા અપીલ કરી હતી.
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