ેસનોટ

તા.
તા.૨૩/
૨૩/૦૨/૨૦૨૧
જનતા જનાદન જનાદેશ
ગુજરાત છે મ કમ ભાજપા સાથે અડીખમ

આજરોજ ખાનપુર મહાનગર ભાજપા કાયાલય જે .પી ચોક ખાતે ભાજપાનો ૬ મહાનગરપાિલકાની
મહાનગરપાિલકાની થાિનક
વરા યની ચુટં ણીમાં ભ ય િવજય થતા િવજયો સવ મનાવવામાં આ યો હતો.
હતો.
-----જનતાએ જે િવ વાસ ભાજપા પર છે લા ૩૦ વષથી
વષથી મુ યો છે તે િવ વાસને ટકાવી રાખવા ભાજપાનો એક
એક કાયકર

ની વ ચે રહીને
રહીને સેવા કાય કરશે તેની હુ ં ખાતરી આપું છુ .

– ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ

ભાજપાનો કાયકતા િવરોધીઓની નબળાઈ પર નિહ પરંતુ પોતાના કાય ના બળ પર ત મેળવે છે .
- ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ
આ જં ગી

ત ભાજપાના કમળ અને લાખો કાયકતાઓના સાથ અને સહકારની

ત છે .

- ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ
ભાજપાનો કાયકર પ માટે હમશા સવસવા ર ો છે અને ભિવ યમાં પણ સવસવા રહેશ.ે
- ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ
ભાજપાએ અિવરત િવકાસના
નડતી નથી.
નથી.

લ ીી- ગરીબલ
ગરીબલ ી કાય કયા છે . જે ના કારણે ભાજપાને એ ટીઇ કમબે
કમબે સી
- ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ

ક સ
ે ની સૌથી બુરી હાલત આજના દવસે જોવા મળી છે . અમુક મહાનગરોમાં તો ક સ
ે નું ખાતું પણ નથી
ખુ યું અને અમુક મહાનગરોમાં ક સ
ે બે આંકડામાં પણ નથી પહ ચી.
- ી િવજયભાઈ પાણી
ચી.
એક સ
ે ને િવરોધપ
િવરોધપ માટે પણ રજે ટ કયા છે .

- ી િવજયભાઈ પાણી
પાણી

કણાવતી મી ડયા િવભાગની અખબાર યાદીમાં જણા યાનુસાર, આજરોજ ખાનપુર મહાનગર ભાજપા
કાયાલય જે .પી ચોક ખાતે ભાજપાનો ૬ મહાનગરપાિલકાની થાિનક વરા યની ચુંટણીમાં ભ ય િવજય થતા
િવજયો સવ મનાવવામાં આ યો હતો. જનતા જનાદન જનાદેશ અને ગુજરાત છે મ કમ ભાજપ સાથે અડીખમના
સુ ો સાથે ઉપિ થત સૌ કાયકરોએ મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી, દેશ અ ય ી સી.આર. પાટીલ, નાયબ
મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટેલનો વાગત કયુ હતું. મહાનુભાવો જયારે કાય મમાં પધાયા યારે થાિનક વરા યની
ચુંટણીમાં િવજે તા થયેલ કોપ રેટર ીઓએ ખેસ લહેરાવી, કમળની િતકૃિતથી વાગત કયુ હતું. ઢોલ નગારા ાંસા
તેમજ આતશબા કરીને સૌ મહાનુભાવોનું વાગત કરવામાં આ યું હતું.
આજના આ િવજયો સવમાં દેશ અ ય ી સી.આર.પાટીલે જણા યું હતું કે, આજના આ િવજયમાં
કાયકતાઓની ખુબ મહેનત લાગેલી છે . તમામ કાયકતાઓને વંદન સાથે અિભનંદન પાઠવું છુ . કણાવતી મહાનગરમાં
ગઈવખતે ૨૦૧૫માં ૧૪૨ બેઠકો હતી તેની સામે આ વખતે ૧૫૯ બેઠકો કણાવતીની જનતાએ આપી છે તે બદલ
કણાવતી મહાનગરની જનતાનો આભાર માનું છુ . સમ છ મહાનગરપાિલકામાં કુલ ૫૭૬ બેઠકો માંથી ૪૮૪ જે ટલી

બેઠકો પર ભાજપાના ઉમેદવારોને િવજય અપાવવા બદલ જનતા જનાદનનો આભાર માનું છુ . જનતાએ જે િવ વાસ
ભાજપા પર છે લા ૩૦ વષથી
થી મુ યો છે તે િવ વાસને ટકાવી રાખવા ભાજપાનો એક એક કાયકર
ની વ ચે રહીને
રહી
સેવા કાય કરશે તેની હુ ં ખાતરી આપું છુ .
ીપાટીલે નવા ચૂંટાયેલા ઉમેદવારોને માગદશન આપતા જણા યું કે, આવતીકાલથી
થી જ િવ તારમાં જઈને સૌ
ઉમેદવાર ીઓ
ની સેવામાં લાગી ય.
ય ભાજપાનો કાયકતા િવરોધીઓની નબળાઈ પર નિહ પરંતુ પોતાના
કાય ના બળ પર ત મેળવે છે . સૌ િવજયી ઉમેદવારોને
વારો અિભનંદન આપતા દેશ મુખ ી સી.આર.પાટીલે
સી
જણા યું
કે, આપણી આ જં ગી ત ભાજપાના કમળ અને લાખો કાયકતાઓના સાથ અને સહકારની ત છે . ભાજપાનો
કાયકર પ માટે હમશા સવસવા ર ો છે અને ભિવ યમાં પણ સવસવા રહેશ.ે વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી અને
મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીના
ના નેતૃ વમાં ભાજપાએ અિવરત િવકાસના
લ ી- ગરીબલ
ગરીબ ી કાય કયા છે . જે ના
કારણે ભાજપાને એ ટીઇ કમબે સી નડતી નથી દર વખતે ચુંટણીમાં ગઈવખત કરતા વધુ બેઠકો અને વધુ લીડથી
ભાજપા તે છે . સૌ ઉમેદવારોને સેવા કત વૃિ કરી એક આગવું થાન
ના મનમાં ઉભું કરવાન અપીલ કરી
હતી.
ી પાટીલે આજના આ િવજયો સવના સંગે ક ેસ પર હાર કરતા જણા યું કે, ક ેસ કોઈપણ ચુંટણી
વખતે તૂટે છે અને પ રણામ પછી ક ેસને કાયકતા પણ મળતા નથી. થાિનક વરા યની આ ચુંટણીમાં સૌ કોઈએ
કરેલ પેજ કમીટીના
ના કાયની આ ભ ય ત છે . સમય ઓછો હતો જે ના કારણે બાકી રહેલ પેજકમીટીનું કાય ઝડપથી
પૂણ કરવા હાકલ કરી હતી.
આજના આ િવજયો સવ સંગે મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ
એ ભાજપા વતી ગુજરાતની ગૌરવશાળી
જનતાનો આભાર મા યો હતો. જનતા જનાદને ભાજપાને અમુક મહાનગરોમાં ૨૫-૩૦
૨૫
વષથી તો અમુક
મહાનગરોમાં ૪૫-૫૦ વષ થી િવજય ીના
ી
લહાર પહેરાવીને સેવા કરવાનો મોકો આ યો છે . પાલામે ટરી બોડના
િનણય અંતગત પાટ ના સની , સીનીયર કાયકતાઓને ટીકીટ ન મળી છતાં ચારમાં જોડાઈ પાટ એ હેર કરેલ
ઉમેદવારને તાડવા તન-મન-ધનથી
ધનથી જોતરાઈ
જો
ગયા હતા. ક ેસ પર કટા કરતા મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ
જણા યું કે, ક ેસની સૌથી બુરી હાલત આજના દવસે જોવા મળી છે . અમુક મહાનગરોમાં તો ક ેસનું ખાતું પણ
નથી ખુ યું અને અમુક મહાનગરોમાં ક ેસ બે આંકડામાં પણ નથી પહ ચી.
ચી ક સે ભૂતકાળમાં
વ ચે વેર-ઝેર
ફેલવવાના િન ફળ ય નો કયા. અ યારે દ હીમાં પણ કસાન આંદોલનને ભટકાવી રહી છે . કોરોના કાળમાં સરકારની
કામગીરી પર ખોટા નો કયા પરંતુ શાણી,
શાણી સમજુ
એ ભાજપાની નીિત, િનણય, નેતૃ વ પર િવ વાસ કયુ અને
ફરીવાર સેવા કરવાનો મોકો આ યો. આ વખતના પ રણામમાં તો ક ેસ િવરોધ પ માં પણ બેસી શકે તેટલા મતો પણ
એ આ યા નથી. આમ
એ ક ેસને િવરોધપ
િવરોધ
માટે પણ રજે ટ કયા છે . આ તો મા એક ેઇલર હતું હજુ
૨૦૨૨ની
ની િવધાનસભાની ચુંટણીઓમાં િવરોધીઓને તેમનું અસલી થાન બતાવી દેશે.
આ િવજયો સવમાં નાયબ
યબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઈ પટેલે સંગોિચત
ોિચત સંબોધન કરતા જણા યું કે,
વડા ધન ી નરે ભાઈ મોદી, કે ીયગૃહ મં ી ી અિમતભાઈ શાહ અને રા યના સંવદે નશીલ મુ યમં ી ી
િવજયભાઈ પાણીના
ણીના નેતૃ વમાં ભાજપા સતત જં ગી બહુ મતીથી ત મેળવી ર ું છે . ગુજરાતના મતદારોએ કરેલા
મતદાનથી ભાજપાનું મનોબળ મજબુત થાય છે અને વધુ મજબુતીથી જન કાય માં જોડાઈ જઈએ છીએ.
છીએ
કણાવતી મહાનગરના ભારી ી અને થાિનક વરા ય ચુંટણીના ચાજ ી આઈ.કે
આઈ . ડે એ સૌ િવજયી
ઉમેદવારને આવકાયા હતા અને જં ગી ત બદલ કણાવતી મહાનગરની
મહાનગર જનતાનો
નો આભાર મા યો હતો તેમજ
કાયકતાઓએ કરેલ ચુંટણી અંતગતની કાયવાહીને િબરદાવી હતી.
હતી
આ િવજયો સવમાં ગૃહમં ી ી દીપ સહ ડે એ કણાવતી મહાનગરના કાયકતાઓને િબરદાવી આ
િવજયો સવને વધાવી લીધો હતો. વાગત વચન શહેર અ ય ી જગદીશ પંચાલે કયુ હતુ.ં
.

લી
ડૉ.
ડૉ.અિમત

યોિતકર

(ક વીનર મી ડયા િવભાગ – કણાવતી મહાનગર)
મહાનગર)

