ેસનોટ-૦૧

તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૯

----------રા ીય અ ય
ી અિમતભાઈ શાહની ગાંધીનગર લોકસભા સીટ પરની ઉમેદવારી માટે કે ીય ચૂટં ણી સમીિતનો
આભારી છુ ં અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છુ ં . - ી તુભાઈ વાઘાણી
----------ઉ ર દેશના મુ યમં ી ી યોગી આ દ યનાથ તારીખ ૨૬ માચના રોજ ગાંધીનગર ખાતેના િવજય સંક પ સંમલ
ે નમાં
ઉપિ થત રહેશે - ી તુભાઈ વાઘાણી
----------ગાંધીનગરના પાલ ખાતે ી વરદાિયની માતાના મં દરે દશન કરી ‘‘ઘર ઘર ચલો’’ સંપક અિભયાનનો ારંભ કરાવતા
ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી
----------આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનો પ ‘‘ભારત કે મન કી બાત’’ અને કે સરકારની જનક યાકારી
યોજનાઓની માિહતી કાયકતાઓ ઘર ઘર સુધી પહોચાડશે - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો તવા ી નરે ભાઇ મોદીનું નેતૃ વ અને ી અિમત શાહની સંગઠન કુનહ
ે
નવી ઊ આપશે - ી તુભાઈ વાઘાણી
----------ી અિમતભાઈ ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક પરથી ચૂટં ણી લડી ર ા છે , યારે સમ ગુજરાતના કાયકતાઓમાં અદ ય
જોશ અને ઊ નો સંચાર થયો છે - ી તુભાઈ વાઘાણી
-----------

આજરોજ ભાજપા દેશ મુખ ી તુભાઇ વાઘાણીએ સવારે ી વરદાિયની માતાના મં દર, પાલ, ગાંધીનગર ખાતે
દશન કરી ભાજપના ‘‘ઘર ઘર ચલો’’ સંપક અિભયાનના બી તબ કાનો ારંભ કરા યો હતો.
ગુજરાતમાં ‘‘મા ં ઘર ભાજપનું ઘર’’ મં ને ચ રતાથ કરતા દરેક કાયકતા-િવ તારકો આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
મોદીનો પ ‘‘ભારત કે મન કી બાત’’ અને કે સરકારની જનક યાકારી યોજનાઓની માિહતી ઘર-ઘર સુધી પહોચાડશે.
ી વાઘાણીએ ઇલે ોિનક મી ડયાને જણા યુ હતુ કે, ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણી એટલે અસ ય અને સ ય વ ચેનો
સંઘષ છે . ભારતીય જનતા પાટ હરહંમેશ રા ભિ ત, રા વાદ, સૌને યાય, વા તિવ તા, સ યતા અને ‘સૌનો સાથ સૌનો
િવકાસ’ને સાથે લઈને સકારા મક રાજનીિતમાં માને છે . સમ દેશમાં ક ેસની િતવાદ, ાંતવાદ, ભાગલાવાદી, પ રવારવાદ
અને તુિ કરણની નકારા મક રાજનીિતને કારો મ યો છે યારે ભાજપા સરકારની પારદશકતા, સુશાસન અને જનક યાણની
યોજનાઓની માિહતી આ સંપક અિભયાનમાં તમામ કાયકતાઓ વારા ઘર-ઘર સુધી પહોચાડી પ ર મની પરાકા ા સજશે.
ભાજપાની રા ય અને કે ની સરકાર વારા હંમેશા લોકો અને લોક ક યાણને કે માં રાખી અનેકિવધ યોજનાઓ
અમલમાં મૂકેલી છે જે નાથી ભાજપાના ‘સવજન સુખાય સવજન િહતાય’ના મં ને એક અદ ય વેગ મળી ર ો છે .
આ અિભયાન દર યાન સમ ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા ે માં આજ થી િવ તારકો મંડલ અને વોડમાં આવતા
તમામ બૂથો પર જઇ માિહતી પિ કા અને ટીકર િવતરણ કરશે.
આ સંગે ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, ભાજપા હંમેશાં ગુજરાતની જનતા જનાદનનો આભારી ર ો છે તથા
આવનારી લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપા સૌનાં સહયોગથી વલંત િવજય મેળવશે તેવો િવ વાસ ય ત કય હતો
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

-----------

તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૯

‘‘િવજય સંક પ સંમલ
ે ન’’
-----------

ભાજપા વારા તારીખ ૨૪ થી ૨૭ માચ, ૨૦૧૯ દર યાન ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર
િવજય સંક પ સંમલ
ે નો યો શે
----------ઉ ર દેશના મુ યમં ી ી યોગી આ દ યનાથ ૨૬ માચ ગાંધીનગર ખાતે યો નાર િવજય સંક પ સંમલ
ે નમાં
સિવશેષ ઉપિ થત રહેશે
-----------

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી – ૨૪ માચ મહેસાણા, ૨૫ માચ બારડોલી અને ૨૬ માચ સાબરકાંઠા તેમજ
પોરબંદર લોકસભા બેઠક પર ઉપિ થત રહેશે
-----------

ભાજપા દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણી – ૨૪ માચ સુરે નગર, ૨૫ માચ વડોદરા અને ૨૬ માચ
ગાંધીનગર બેઠક પર ઉપિ થત રહેશે
-----------

દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપા વારા આગામી લોકસભા ચૂંટણીના સંદભમાં
તારીખ ૨૪ થી ૨૭ માચ, ૨૦૧૯ દર યાન ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર િવજય સંક પ સંમેલનો યો શે.
ઉ ર દેશના મુ યમં ી ી યોગી આ દ યનાથ તારીખ ૨૬ માચ ગાંધીનગર ખાતે યો નાર િવજય સંક પ
સંમેલનમાં સિવશેષ ઉપિ થત રહી કાયકતાઓને માગદશન આપશે.
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તારીખ ૨૪ માચ મહેસાણા ખાતે, તારીખ ૨૫ માચ બારડોલી ખાતે, તારીખ ૨૬
માચ સાબરકાંઠા તેમજ પોરબંદર ખાતે ઉપિ થત રહી કાયકતાઓને માગદશન આપશે.
ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી તારીખ ૨૪ માચ સુરે નગર ખાતે, ૨૫ માચ વડોદરા ખાતે અને ૨૬
માચ ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક પર ઉપિ થત રહી કાયકતાઓને માગદશન આપશે.
કે ીય મં ી ી સુરેશ
ભુ ૨૬ માચ રાજકોટ ખાતે, કે ીય મં ી ી પરશો મભાઇ પાલા ૨૪ માચ સુરત ખાતે,
૨૫ માચ બનાસકાંઠા ખાતે અને ૨૬ માચ રાજકોટ ખાતે, કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા ૨૫ માચ જુ નાગઢ, ૨૬
માચ ભ ચ ખાતે તથા કે ીય મં ી ી જશવંત સહ ભાભોર ૨૬ માચ પંચમહાલ ખાતે અને ૨૭ માચ દાહોદ ખાતે ઉપિ થત
રહેશ.ે
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ ૨૪,૨૫ અને ૨૬ માચ અનુ મે મહેસાણા, પાટણ અને મનગર ખાતે
િવજય સંક પ સંમેલનમાં ઉપિ થત રહી માગદશન આપશે.
આ ઉપરાંત માન.મં ી ીઓ અને દેશના હો ેદાર ીઓ જે તે લોકસભામાં િવજય સંક પ સંમલ
ે નોમાં ઉપિ થત
રહેશ.ે
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

