પ્રેસનોટ-૧

તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૧

ભાજપાના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી. આર. પાટીલે અમદાવાદ ખાતેની જનસંપર્ક યાત્રા દરમ્યાન
ુ બ
દરે ર્ નાગરરર્ોને તા. ૨૧.૦૨.૨૦૨૧ના રોજ ર્ોરોનાની ગાઇડલાઇન મજ
સાગમટે મતદાન ર્રવાની અપીલ ર્રી હતી.
------------

ુ રાત ભાજપાના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી. આર. પાટીલના
ગજ
આજના અમદાવાદ ખાતેની જનસંપર્ક યાત્રાને અભ ૂતપ ૂવક પ્રતતસાદ મળ્યો હતો.
------------

જનસંપર્ક યાત્રા દરમ્યાન "ભારત માતા ર્ી જય", "વંદે માતરમ્" અને "જય શ્રીરામ"નો
જયઘોષ જનતાએ ર્યો હતો.
------------ભાજપાના ઉમેદવારોને જનતા જનાદક નના મળતાં અભ ૂતપ ૂવક આવર્ાર અને પ્રેમના ર્ારણે
અત્યારે એવ ંુ લાગી રહ્ ં ુ છે ર્ે, ૯૦ ટર્ાથી પણ વધ ુ બેઠર્ો
ભારતીય જનતા પાટી જીતીને એર્ ઇતતહાસ બનાવવા જઇ રહી છે .
------------સ્થાતનર્ સ્વરાજ્યની ચટ
ં ૂ ણીમાં ભાજપાના દરે ર્ ઉમેદવારોને અર્લ્પનીય બહુમતી મળવાનો તવશ્વાસ છે .
------------ભાજપામાં ઉમેદવાર નહીં પરં ત ુ ભાજપાન ંુ સંગઠન અને ભાજપાનો દરે ર્ ર્ાયકર્ર પોતાના પરરવારનો સભ્ય ચટ
ં ૂ ણી
લડે છે તેમ સમજી ર્ાયકરત રહેતો હોય છે .
-----------ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મિડીયા મિભાગની એક અખબારી યાદી જણાિે છે કે, આજ તા.
૧૯.૦૨.૨૦૨૧ના રોજ સાાંજે ૫.૦૦ કલાકે ૬ િહાનગરપાલલકાઓની ચર્ટાં ણી પ્રચારના પડઘિ શાાંત થિાના છે ત્યારે
ગુજરાત ભાજપાના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી. આર. પાર્ટીલના આજના અિદાિાદ ખાતેની જનસાંપકક યાત્રાને અભતપિક
પ્રમતસાદ િળ્યો હતો. શ્રી પાર્ટીલની જનસાંપકક યાત્રાને અિદાિાદ િહાનગરના ૩૬ જેર્ટલાાં સ્થળોએ ભવ્યામતભવ્ય
સ્િાગત કરિાિાાં આવ્્ુ ાં હતુ ાં અને આ જનસાંપકક યાત્રાિાાં સ્િયાંભ શહેરીજનો મશસ્તબધ્ધ રીતે જોડાયા હતાાં. આ યાત્રા
દરમ્યાન "ભારત િાતા કી જય", "િાંદે િાતરમ્" અને "જય શ્રીરાિ"નો જયઘોષ જનતાએ કયો હતો.
તા. ૨૧.૦૨.૨૦૨૧ને રમિિારના રોજ ૬ િહાનગરપાલલકાઓના ૧૪૪ િોડક ના ૫૭૬ ઉિેદિારો િાર્ટે િતદાન
થનાર છે . કણાકિતી િહાનગરના ઉિેદિાર શ્રીિતી લિન્દાબેન સુરતી લબન હરીફ થઇ ચક્ાાં છે . ભાજપાએ મિજયના
શ્રી ગણેશ કરી લીધાાં છે . ભાજપાના ઉિેદિારોને જનતા જનાદક નના િળતાાં અભતપિક આિકાર અને પ્રેિના કારણે

અત્યારે એવુ ાં લાગી રહ્ુાં છે કે, ૯૦ ર્ટકાથી પણ િધુ બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતીને એક ઇમતહાસ બનાિિા જઇ
રહી છે . આ સ્થામનક સ્િરાજ્યની ચર્ટાં ણીિાાં ભાજપાના દરે ક ઉિેદિારોને અકલ્પનીય બહિ
ુ તી િળિાનો મિશ્વાસ છે .
પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી. આર. પાર્ટીલના પેજ કમિર્ટીના આહિાન અને સોશ્યલ િીડીયા - િીડીયા મિભાગના
િહત્તિ ઉપયોગ થકી ભાજપા ગુજરાતના એકે એક નાગરરકનો જનસાંપકક કરી શકી છે . કેન્ર સરકાર તેિજ રાજ્ય
સરકારની યોજનાઓના લાભો જન જન સુધી પહોંચાડી શકી છે . ભાજપાિાાં ઉિેદિાર નહીં પરાં ત ુ ભાજપાનુ ાં સાંગઠન
અને ભાજપાનો દરે ક કાયકકર પોતાના પરરિારનો સભ્ય ચર્ટાં ણી લડે છે તેિ સિજી કાયકરત રહેતો હોય છે . ભાજપાના
ઉિેદિારોએ તેિજ કાયકકતાકઓએ રે લી થકી, ગૃપ બેઠકો થકી, રાઉન્ડ થકી જનસાંપકક કરી સ્થામનક નાગરરકોના
આમશિિાદ િેળવ્યાાં છે . ભાજપાની જીત નક્કી જ છે અને પરરણાિોિાાં િાત્ર એ ગણત્રી કરિાની રહેશે કે, કેર્ટલી બેઠકો
ઉપર કોંગ્રેસના ઉિેદિારોની ડીપોઝીર્ટ ડલ થઇ છે .
ભાજપાના પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી. આર. પાર્ટીલે આ જનસાંપકક યાત્રા દરમ્યાન દરે ક નાગરરકોને તા.
૨૧.૦૨.૨૦૨૧ના રોજ કોરોનાની ગાઇડલાઇન મુજબ સાગિર્ટે િતદાન કરિાની અપીલ કરી હતી.

ડૉ.યજ્ઞેશ દવે
પ્રદે શ મીડડયા કન્વીનર,

