ેસનોટ-૦૧

તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૮
------------------

જનતા જનાદનના
નના આશીવાદથી આગામી નગરપાિલકા,
નગરપાિલકા, તાલુકા પંચાયત તથા લા પંચાયતની
ચૂંટણીઓમાં ભાજપાનો
ભાજપાનો ભ!ય િવજય િનિ"ચત છે - %ી તુભાઇ વાઘાણી
------------------

ક()ે
ક()ેસ માટે સ+ા એ -.ાચારનું સાધન 0યારે ભાજપા માટે સ+ા એ સેવા માટેનું મા1યમ છે
- %ી તુભાઇ વાઘાણી
------------------

ભાજપાની 2ામાિણક
2ામાિણક અને િવકાસલ4ી શાસન!યવ5થાને
શાસન!યવ5થાને લીધે આજે ગુજરાતના નગરો પણ શહેર
સમક4 સુિવધાયુ
િવધાયુ7ત થયા છે .
------------------

ગુજરાતમાં સતત 9ણ દાયકાથી હારનાર ક()ેસ વા5તિવકતાથી દૂર ‘‘મુ
ં રે ીલાલ
‘‘મુગ
ીલાલ કે હસીન
સપને’’ની
’’’’ની જે મ નગરપાિલકાઓ તવાના <વાબ જોઇ રહી છે
-----------------ભાજપાના દેશ અ યી તુભાઇ વાઘાણીએ જણાયું હતુ કે, જનતા જનાદનના

આશીવાદથી આગામી નગરપાિલકા, તાલુકા પંચાયત તથા 'લા પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં ભાજપાનો
ભય િવજય િનિ,ચત છે . ભાજપાની ામાિણક અને િવકાસલી શાસનયવ0થાને લીધે આજે

ગુજરાતના નગરો પણ શહેર સમક સુિવધાયુ2ત થયા છે . તાજે તરમાં જ યો3યેલ િવધાનસભાની
ચૂંટણીઓમાં સતત છ4ઠીવાર 3એ ભાજપાની િવકાસલી રાજનીિત પર મહોર મારી છે .

ી વાઘાણીએ ક67ેસ પર આકરા હારો કરતાં જણાયું હતુ કે, ૧૯૯૫ પહેલા ગુજરાતમાં

ક67ેસના શાસનમાં ગામડાઓ તથા નગરોની હાલત અ<યંત દયનીય હતી. ક67ેસના શાસનમાં ગુજરાતના
ગામડાઓ તથા નગરોમાં પીવાના પાણી, રોડ-ર0તા, વીજળી જે વી ાથિમક સુિવધાઓ પણ શા માટે

ઉપલ?ધ નહોતી ? તેનો જવાબ ક67ેસ આપે. 7ાBય િવ0તારોના િવકાસ માટેની અબજો Cિપયાની 7ાDટ
ક67ેસના શાસનમાં 2યાં જતી રહેતી ? તેનો જવાબ ક67ેસ આપે.
//૨//

//૨//
ી વાઘાણીએ જણાયું હતુ કે, ગુજરાતમાં ક67ેસની સતત Gણ દાયકાથી હાર થઇ છે , ગુજરાતની

3 ક67ેસને 0વીકારવા તૈયાર નથી, ક67ેસ તેનો જનાધાર ખોઇ બેઠી છે છતાં, ક67ેસ વા0તિવકતાથી દૂર
‘‘મુંગેરીલાલ કે હસીન સપને’’ની જે મ નગરપાિલકાઓ તવાના Lવાબ જોઇ રહી છે . ક67ેસ MયારેMયારે સNા પર આવી છે <યારે, OPાચારે માઝા મુકી છે . ક67ેસ માટે સNા એ OPાચારનું સાધન Mયારે

ભાજપા માટે સNા એ સેવા માટેનું મા યમ છે . ક67ેસના જુ 4ઠાણાઓ અને ઠાલા વચનોને ગુજરાતની
જનતા સુપેરે ઓળખે છે . આગામી 0થાિનક 0વરાMયની ચૂંટણીઓમાં પણ ક67ેસનો કારમો પરાજય
િનિ,ચત છે .

ી વાઘાણીએ જણાયું હતુ કે, ગુજરાતના ત<કાિલન મુLયમંGીી નરેDRભાઇ મોદી Sવારા

‘‘શહેરી િવકાસ વષ’’ અંતગત ગુજરાતના નાના નગરોના િવકાસ માટેના કાયU હાથ ધરાયા હતા.
ભાજપાના ૨૨ વષના સુશાસનમાં ગુજરાતના ગામડા સમૃ ધ તથા સુિવધાસભર બDયા છે . આપણે 7ામ

સડક યોજના થકી દરેક ગામને શહેરો સાથે જોડવામાં સફળ રXા છીએ. Mયોિત7ામ યોજના થકી
ગામોમાં પણ ૨૪ કલાક વીજળી પૂરી પાડી રXા છીએ. ધાનમંGીી નરેDRભાઇ મોદી હંમેશા કહે છે કે,
‘‘ગામડું એ દેશની આ<મા છે ’’, <યારે 7ાBય િવકાસ થકી રાMય અને દેશનો િવકાસ કરવો એ ભાજપાની

ાથિમકતા રહી છે . દેશના નગરોમાં માળખાગત સુિવધાઓનો યાપ વધારવા માટે કેDR સરકારની અમૃત
િમશન યોજના અંતગત ગુજરાતના એક લાખથી વધુ વ0તી ધરાવતાં ૩૧ નગરોની પસંદગી કરાઇ છે . જે
અંતગત Cિપયા ૪,૫૫૩ કરોડના માળખાગત સવલતોના કામો હાથ ધરવામાં આયા છે .

ી વાઘાણીએ જણાયું હતુ કે, મુLયમંGીી િવજયભાઇ Cપાણી અને નાયબ મુLયમંGીી

નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃ<વમાં ગુજરાતની નગરપાિલકાઓ તેમજ ગામડાઓ આધુિનક માળખા[કય

સુિવધાસભર બને તે માટેની અનેક યોજનાઓ કાયાિDવત છે . તમામ નગરપાિલકાઓમાં સી.સી.રોડ,
ભૂગભ ગટર યોજના અને ઘરે-ઘરે નળ Sવારા પીવાના શુ ધ પાણીની સુિવધા તેમજ િચ'\ન પાક,
તળાવોનું ?યુટી[ફકેશન વગેરે જે વા િવકાસકાયU કરવામાં આયા છે .

(ડૉ. હષદ પટેલ)

દેશ કDવીનર - મી[ડયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૮

નગરપાિલકાની ચૂટં ણીઓ અગાઉ કેસના અણીઓ ભાજપામાં જોડાયા
----------------------------------દેશ મીડયા સેલની એક અખબારી યાદીમાં જણા!યાનુંસાર, આજરોજ દેશ કાયા%લય

‘‘'ી કમલમ્’’ ખાતે દેશ અ*ય+'ી ,તુભાઇ વાઘાણીની ેરક ઉપિ4થિતમાં ક67ેસ અમદાવાદ

,8લાના મહામં:ી મે;ભા ગોિહલ, સાણંદ નગરપાિલકાના સ=ય ઘન>યામ?સહ વાઘેલા અને

કરમસીભાઇ રબારી સિહત ક67ેસના દિ@વજય?સહ ગોિહલ, મેઘરાજ?સહ ગોિહલ કાય%કતા%ઓ
સાથે ભાજપામાં જોડાયા હતા.

આ સંગે દેશ અ*ય+'ી ,તુભાઇ વાઘાણીએ ભાજપાનો ખેસ પહેરાવીને સૌને

આવકાયા% હતા. મહામં:ી સવC'ી ભરત?સહ પરમાર, 'ી કે.સી.પટેલ, 'ી શDદશરણ EFભGટ,
અમદાવાદ ,8લા ભાજપા મુખ'ી આર.સી.પટેલ ઉપિ4થત રHા હતા.

(ડૉ. હષદ પટેલ)

દેશ કDવીનર - મી[ડયા િવભાગ

