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----------ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહને ગાંધીનગરથી ચૂટં ણી લડાવવાના કે ીય પાલામે ી બોડ અને
આદરણીય ી નરે ભાઇ મોદીના િનણયને આવકારી આનંદ સાથે આભારની લાગણી ય ત કરતા દેશ અ ય
ી
તુભાઇ વાઘાણી
----------રા યભરમાં ભાજપાના કાયકરોએ આ િનણયને વધાવતાં ઢોલ-નગારા અને આતશબા સાથે ખૂશી ય ત કરી
----------કુશળ સંગઠક અને ભાજપાના રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહની ગુજરાતમાંથી ચૂટં ણી લડવાની હેરાત સાથે જ
ભાજપાના કાયકરોમાં નવી ઉ , ઉમંગ અને ઉ સાહનો અનેરો સંચાર થયો છે
- ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ગુજરાતના પનોતા પુ ી અિમતભાઇ શાહના નામની હેરાતથી ગુજરાતની જનતામાં પણ અભૂતપૂવ આનંદ અને
ઉ સાહની લાગણી ઉમટી છે જે આગામી લોકસભાની ચૂટં ણીમાં ભાજપાને તમામ ૨૬ બેઠકો પર િવજય ા ત કરવામાં
ચો કસપણે મદદ પ થશે - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ઇલે ોિનક મી ડયા સમ ભાજપાના રા ીય અ ય
ી
અિમતભાઇ શાહને ગાંધીનગરથી ચૂંટણી લડાવવાના કે ીય પાલામે ી બોડ અને આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
મોદીના િનણયને આવકારી આનંદ સાથે આભારની લાગણી ય ત કરી હતી.
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ગુજરાત દેશ ભાજપા ચૂંટણી સિમિતએ રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહ
ગાંધીનગર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડે તેવા આ હ અને િવનંતી સાથે ઠરાવ પસાર કય હતો, જે ને યાને લઇને ધાનમં ી ી
નરે ભાઇ મોદી, કે ીય પાલામે ી બોડ તથા વયં ી અિમતભાઇ શાહે આ લાગણીનો સહષ વીકાર કય હતો, જે
અમારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે .
ી વાઘાણીએ અંતઃકરણપૂવક ખૂશી ય ત કરતા વધુમાં જણા યુ હતુ કે, બૂથના કાયકતા તરીકે જનસેવાની શ આત
કરનાર ી અિમતભાઇ શાહ તેમની મહેનત, િવચ ણ બુિ ધ મતા અને સંગઠનની કુનેહના આધારે ભાજપાના રા ીય
અ ય બ યા છે .
આજે સમ દેશમાં ભાજપાના રા વાદી િવચાર અને જનસેવાના કાય ને જન-જન સુધી પહોચાડવા માટે કાયરત
એવા ગુજરાતના પનોતા પુ
ી અિમતભાઇ શાહની ગુજરાતમાંથી ચૂંટણી લડવાની હેરાત થતાંની સાથે જ ભાજપાના
કાયકરોમાં નવી ઉ , ઉમંગ અને ઉ સાહનો અનેરો સંચાર થયો છે તેમજ ગુજરાતની જનતામાં અભૂતપૂવ આનંદ અને
ઉ સાહની લાગણી ઉમટી છે જે આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપાને તમામ ૨૬ બેઠકો પર િવજય ા ત કરવામાં
ચો કસપણે મદદ પ થશે. રા યભરમાં ભાજપાના કાયકરોએ આ િનણયને વધાવતાં ઢોલ-નગારા અને આતશબા સાથે
ખૂશી ય ત કરી હતી.
ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, આજે કે ીય પાલામે ી બોડની બેઠક મળવા જઇ રહી છે , જે માં ગુજરાતની
બાકી રહેલ ૨૫ લોકસભા બેઠકો માટે ઉમેદવારોના નામની ચચા-િવચારણા કરવામાં આવશે.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૨૨.૦૩.૨૦૧૯

-----------

‘‘હુ મલાઓ તો થતાં રહે અને પુલવામાં હુ મલામાં પા ક તાન જવાબદાર નથી’’
આ કારનું ક સ
ે ના સામ િપ ોડાનું િનવેદન એ દેશ માટે આઘાતજનક છે - ી ભરત પં યા
----------હમેશાં ક સ
ે અને પા ક તાનની ભાષા એક સરખી કેમ હોય છે ?
દેશનાં જવાનો પા ક તાનમાં એર ાઈક કરે છે અને ક સ
ે અહ કોમામાં કેમ ય છે ?
દેશની જનતા જવાનો માટે ગૌરવ લઈ રહી છે , યારે ક સ
ે શોકમાં કેમ જતી રહે છે ?
- ી ભરત પં યા
----------દેશ માટે આઘાતજનક - દુભા યપૂણ િનવેદન પછી ક સ
ે ના સામ િપ ોડા પુનઃ શરમજનક િનવેદન કરે છે કે, હુ ં નેતા નહ પરંતુ
‘‘નાગ રક’’ બનીને સવાલ પુ યો હતો. તો હુ ં તેમને પુછવા માંગુ છુ કે, તેમણે કયા દેશના નાગ રક બનીને સવાલ પૂ યો હતો ?
શું ‘‘પા ક તાનના નાગ રક’’ તરીકે સવાલ પૂ યો હતો ? - ી ભરત પં યા
----------ક ેસનાં િવચારો, િનવેદનો, ભાષા એ દેશિહતમાં હોતા નથી - ી ભરત પં યા
----------દેશનાં જવાનો અને દેશનું અપમાન કરનાર ક સ
ે ને ગુજરાત કે દેશની જનતા કયારેય માફ નહ કરે - ી ભરત પં યા
----------ક ેસના નેતા સામ િપ ોડાનાં િનવેદન સામે તી
યાઘાત આપતાં ભાજપ દેશ વ તા ી ભરત પંડયાએ જણા યું
હતું કે, ‘‘હુ મલાઓ તો થતાં રહે અને પુલવામાં હુ મલામાં પા ક તાન જવાબદાર નથી’’ - આ કારનું સામ િપ ોડાનું િનવેદન એ
દેશ માટે આઘાતજનક છે . તેઓ રાહુ લ ગાંધીની થી કટે ક ગણાય છે અને િવદેશમાં પણ તેમનાં કાય મોનાં સંયોજક હોય છે . તેમનું
આ કારનું દેશ િવરોધી િનવેદન એ ક ેસ અને રાહુ લ ગાંધીનાં િવચારો અને ભાષા છે .
ી પં યાએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, દુિનયાનાં દેશો પુલવામા હુ મલામાં ‘પા ક તાન જવાબદાર છે ’ તેમ વીકારીને ભારતને
સંપૂણ સમથન આપી ર ાં છે યારે, દેશનો િવપ -ક ેસ ‘પા ક તાન જવાબદાર નથી’ તેમ કહે છે . હમેશાં ક ેસ અને
પા ક તાનની ભાષા એક સરખી કેમ હોય છે ? દેશનાં જવાનો પા ક તાનમાં એર ાઈક કરે છે અને ક ેસ અહ કોમામાં કેમ
ય છે ? દેશની જનતા જવાનો માટે ગૌરવ લઈ રહી છે , યારે ક ેસ શોકમાં કેમ જતી રહે છે ?
ક ેસ પર આકરા હાર કરતા ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, સ કલ ાઈક અને એર ાઈક વખતે પુરાવા માંગતાં
ક ેસનાં િનવેદનો એ દેશનાં જવાનો અને શહીદોનું અપમાન છે . ક ેસનાં િનવેદનોનો ઉપયોગ પા ક તાનનાં નેતાઓ - લ કર આતંકવાદીઓ કરે છે અને પા ક તાની મી ડયામાં હેડલાઇન થાય છે તે જ બતાવે છે કે, ક ેસનાં િવચારો, િનવેદનો, ભાષા એ
દેશિહતમાં હોતા નથી. ક સ
ે ભલે તેનાં િવચારો અને વલણ પા ક તાન તરફી રાખે પરંતુ ભાજપના િવચારો, ટે ડ અને એ શન
હમેશાં દેશ, જવાનો અને દેશની જનતા તરફી જ છે અને રહેશે.
દેશ માટે આઘાતજનક - દુભાગયપૂણ િનવેદન કયા બાદ પણ ક ેસના નેતા સામ િપ ોડા તેમના િનવેદન પર કાયમ રહીને
ફરી શરમજનક રીતે કહી ર ા છે કે, તેઓએ ક ેસના નેતા નહ પરંતુ ‘‘નાગ રક’’ બનીને સવાલ પુ યો હતો. તો હુ ં તેમને પુછવા
માંગુ છુ કે, તેમણે કયા દેશના નાગ રક બનીને સવાલ પૂ યો હતો ? શું પા ક તાનના નાગ રક તરીકે સવાલ પૂ યો હતો ?
દેશનાં જવાનો અને દેશનું અપમાન કરનાર ક ેસને ગુજરાત કે દેશની જનતા કયારેય માફ નહ કરે તેમ ી ભરત પંડયાએ
અંતમાં જણા યું હતું.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ
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----------આજરોજ ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે
ભાજપા આઇ.ટી. અને સોશીયલ મી ડયા િવભાગના રા ીય સંયોજક
ી અિમત માલવીય ની ઉપિ થિતમાં
ગુજરાત ભાજપા આઇ.ટી. અને સોશીયલ મી ડયા િવભાગની બેઠક યો ઇ
-----------

ભાજપા મી ડયા સેલની ખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’
ખાતે ભાજપા આઇ.ટી. અને સોશીયલ મી ડયા િવભાગના રા ીય સંયોજક

ી અિમત માલવીય ની

ઉપિ થિતમાં ગુજરાત ભાજપા આઇ.ટી. અને સોશીયલ મી ડયા િવભાગની બેઠક યો ઇ હતી.
આજની આ બેઠકમા અમદાવાદ પૂવ, અમદાવાદ પિ ચમ અને ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકના આઇ.ટી.
અને સોશીયલ મી ડયા િવભાગના કાયકરો ઉપિ થત ર ા હતા, જે મને

ી અિમત માલવીય એ આગામી

લોકસભા ચૂંટણી અંતગત િવશેષ માગદશન આ યુ હતુ.
આજની આ બેઠકમાં

દેશ અ ણી

ી મહેશ કસવાલા, ગુજરાત ભાજપા આઇ.ટી. અને સોશીયલ

મી ડયા િવભાગના સંયોજક ી પંકજ શુ લા અને ી ત ણભાઇ બારોટ ઉપિ થિત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

