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રાજયLુ ં Mુ ં ટણીOચC
રાજયની Qથાિનક Qવરાજયની Mુ ં ટણીઓની મતગણતર7

હવે

Wિતમ તબ&ામાં

પહYચી છે [યાર3 સ\ાવાર ર7તે Qપ]ટ થઈ રહ3 ^ ુ OચC જોઈએ તો હાલ મળ7 રહ3 લા અહ3વાલો
અLુ સાર ૩૧ bcલા પંચાયતની ૯૮૦ બે ઠકોમાંથી ૭૭૭ બેઠકો પર ભાજપે િવજય મે ળgયો છે.
૧૬૫ બેઠકો કYiેસને મળ7

છે . જયાર3 આપને ૨, અને અFયોન ૮ બેઠકો મળ7 છે . તા^ુ કા

પં ચાયતની ૪૭૭૪ બે ઠકોમાંથી ભાજપનો ૩૨૪૦ બેઠકો પર િવજય થયો છે . જયાર3 કYiે સને
૧,૨૦૧ બે ઠકો મળ7 છે . આપને ૩૧ બે ઠકો અને અFયોને ૧૩૨ બેઠકો મળ7 છે .
જયાર3 નગર પાOલકાની lુ લ ૨૭૨૦ બે ઠકોમાંથી ભાજપને ફાળે ૨૦૩૫ બે ઠકો , કોiે સને
ફાળે ૩૭૬ ,આપને ૯ અને અFયોને ૧૯૮ બેઠકો મળ7 છે .

........................................................................................................................

કnછ oજcલા પંચાયત, તા^ુ કા પં ચાયતLુ ં OચC
કnછ oજcલા પં ચાયતની ૪૦ બે ઠકો પૈક7 ૩૭ બે ઠકનાપqરણામો rહ3 ર થયા છે . >માંથ ી
૩૧ બે ઠકો ભાજપે

અને

૮ બે ઠક પર કYiે સની bત થઈ છે . જયાર3 કnછની

પં ચાયતોના પqરણામ જોઈએ તો

૧૦ તા^ુ કા

sુજ તા^ુ કા પં ચાયતની ૩૨ બે ઠકોમાંથી ૨૩ પર ભાજપ

અને ૮ બે ઠક પર કYiે સનો િવજય થયો છે . જયાર3 ૩ બેઠક Mુ ં ટણી tુ વuજ ભાજપની તરફ3ણમાં
Oબન હર7ફ rહ3ર થઈ હતી. ભચાઉ તા^ુ કાની ૨૦ બેઠકોમાંથી ૧૬ ભાજપને જયાર3 ૪ કોiે સને
ફાળે ગઈ છે . રાપર તા^ુ કા પં ચ ાયતની lુ લ ૨૪ બે ઠકોમાંથી ૨૦ બેઠકો પર ભાજપનો િવજય
થયો છે જયાર3 કYiેસને ફાળે ૨ બે ઠકો આવી છે . લખપત તા^ુ કા પં ચાયતની ૧૬ બે ઠકોમાંથી ૭
ભાજપને જયાર3 ૯ બે ઠકો પર કYiે સે િવજય મે ળgયો છે.

અબડાસા તા^ુ કાની

lુ લ ૧૮

બે ઠકોમાંથી ૮ ભાજપને તો ૧૦ બે ઠકો પર કYiેસે િવજય મેળgયો છે . Iુ Fxા તા^ુ કામાં lુ લ ૧૮
બે ઠકોમાંથી ૧૦ પર ભાજપની bત થઈ છે , જયાર3 ૮ બે ઠકો પર કYiેસે bત મેળવી છે . Wrર
તા^ુ કા પં ચાયતનીમાં lુ લ ૨૦ બે ઠકોમાંથી ૧૫ બે ઠકો પર ભાજપે જયાર3 ૫ બે ઠકો કYiેસે bત
મેળવી છે .

નખCાણા તા^ુ કાની

ફાળે જયાર3 ૬ કYiે સને,

yQથિત જોઈએ તો lુ લ ૨૦ બે ઠકોમાંથી ૧૪ પર ભાજપને

bત મે ળવી છે . માંડ વીમાં

lુ લ ૨૦ બે ઠકોમાંથી ૧૭ ભાજને ૨

કYiેસને અને ૧ બે ઠક અપzને ફાળે ગઈ છે .જયાર3 ગાંધીધામ તા^ુ કાની yQથિત જોઈએ તો lુ લ

૧૬ બે ઠકોમાંથી ૧૫ના પqરણામ rહ3 ર થયા છે જયાર3 ૧ બેઠક Oબન હર7ફ rહ3ર થઈ હતી.
>માંથી ૧૧ બે ઠક ઉપર ભાજપનો િવજય થયો છે . જયાર3 ૩ બેઠકો પર કYiસેનો િવજય થયો
છે . ૧ બે ઠક અFયને ફાળે ગઈ છે.
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નગર પાOલકાઓLુ ં OચC
Qથાિનક Qવરા{યની Mુ ં ટણીઓના પર7ણામો આ> rહ3 ર થયા છે . ભાજપ-કYiે સ અને
|શીક આપના વnચે ખેલાયે લા આ જ ં ગમાં એકદં ર3 કnછની નગરપાOલકાઓમાંભાજપ ~ારા જ
સ\ા rળવી રાખાઈ છે .

આ બાબતે rણવા મળતી વ€ુ િવગતો અLુ સાર પાંચ

નગરપાલીકાઓમાં Wrર નગર પાOલકાની lુ લ ૩૬ બે ઠકોમાંથી ૩૪ના પર7ણામો rહ3ર થયા
છે . >માં ૨ બે ઠકો Oબનહર7ફ rહ3 ર થઈ હતી જયાર3 ભાજપને ફાળે ૩૩ અને કYiે સને ફાળે ૧
બે ઠક ગઈ છે . sુજ નગર પાOલકાની lુ લ ૪૪ બે ઠકોમાંથી ૪૦ના પર7ણામો rહ3 ર થયા છે . >માં
૪ બે ઠકો Oબનહર7ફ rહ3 ર થઈ હતી જયાર3 ૩૨ બે ઠકો પર ભાજપે અને ૮ બે ઠકો પર કYiેસે
bત મળે વી છે . ગાંધીધામ નગર પાOલકાની lુ લ ૫૨ બે ઠકોમાંથી ૪૭ બે ઠકો ભાજપના ફાળે
જયાર3 ૫ બે ઠકો કYiેસના ફાળે ગઈ છે . જયાર3 માંડવી નગર પાOલકની lુલ ૩૬ બે ઠકોમાંથી
૩૧ બે ઠકો પર ભાજપે જયાર3 ૫ બે ઠકો પર કYiેસ િવજય મેળgયો છે. IુFxા નગર પાOલકાની
lુ લ ૨૮ બે ઠકોમાંથી ૧૯ બે ઠકો ભાજપના ફાળે જયાર3 ૯ બે ઠકો કYiેસના ફાળે ગઈ છે . આમ,
કnછમાં ૫ નગર પાOલકાની lુ લ ૧૯૬ બે ઠકોમાંથી ભાજપે ૧૬૨ બેઠકો પર અને કોiે સે ૨૮
બેઠકો મેળવી છે . જયાર3 ૬ બે ઠકો Oબનહર7ફ rહ3 ર કરાયેલી હતી.
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sુ જ-યોગ સંવાદ
ભારત સરકારના આ,ુ ષ મં Cાલય ~ારા ‚ુ જરાત રાજય યોગ બોડƒ ~ારા આયોoજત
યોગમય ‚ુ જરાત Wતગƒત “યોગ સંવાદ” qર„3શર તાલીમ સCL ુ ં આયોજન ‚ુ જરાતના દર3 ક
oજcલાઓમાં થઇ રહ,ુ ં છે. >ના ભાગ†પે કnછ મ‡યે sુ જ ખાતે આગામી તા. ૩b માચƒ એટલે ક3
આવતીકાલે ˆુ ધવારના સવાર3 ૮ થી ૧૨ ‰ુ ધી sુ જ નગરપાOલકાના ટાઉનહોલ ખાતે યોrનાર
છે .
સમi કાયƒŠમની gયવQથા કnછના યોગ કોચ, તેમજ યોગ ‹3નરો ~ારા કરવામાં આવી
રહ7 છે . યોગ ‹3 નર બનવા માટ3 www.gsyb.in પર રbQ‹3શન કરાવવાLુ ં હોય છે તે Œ ુ ં sુ જના
‚ુ જરાત રાજય યોગ કોચ•ી િવજયભાઇ શેઠની યાદ7માં જણાવા,ુ ં છે.
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