ેસનોટ-૦૧

તા. ૨૪.૦૩.૨૦૧૯

----------િવજય સંક પ સંમલ
ે નમાં િવજયનો શંખનાદ કં ીને ૨૬ બેઠકો તવાનો િનધાર ય ત કરતા
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક સ
ે શાસનમાં કૌભાંડો, હતાશા, િનરાશા, અરાજકતા, આતંકવાદી હુ મલાઓ તથા પોલીસી પેરાલીસીસને
લીધે ભારતની િત ાનું િવ વમાં ધોવાણ થયુ હતુ - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ પુલવામાંના હુ મલા બાદ ક ું હતુ કે, ‘હુ ં કોઇને છોડીશ નહી’ અને સેનાને
પરા મ કરવા કા મીર સહીત પા ક તાન પર કાયવાહી માટે છુ ટો દોર આ યો. આજે લોકોને સુર ાનો અહેસાસ
થયો છે ‘‘મોદી હૈ તો મુમકીન હૈ’’ નો િવ વાસ પેદા થયો છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------તીવાદ, ાિતવાદ, વંશવાદ અને સગાવાદને પોષનારાઓ આજે ‘‘મોદી હટાવો’’ના નારા સાથે એક થયા છે
યારે આપ ં લ ય છે ગરીબી હટાવો, આતંકવાદ હટાવો અને
ાચાર હટાવો - ી િવજયભાઇ પાણી
----------માં ભારતીને શિ ત વ પે દુગા, ધનધા ય વ પે અ નપુણા, સમૃિ ધમાં માં લ મી, ાનમાં માં સર વતી એવી
ભારત માતા બને તે માટે આપણે સૌ કૃતિન ચયી બની ભ ય ભારતના િનમાણ માટે ક ટબ ધ બનીએ
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------આજરોજ મહેસાણા ખાતે આયો ત ભાજપાના િવજય િવ વાસ સંમેલનને સંબોધતા મુ યમં ી
ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક ેસે ૫૫ વષમાં સુધી દેશ પર રાજ કયુ હતુ. દેશનું ભલુ કરવાને
બદલે મા એક પરીવારનું ભલુ થયુ.
ક ેસ શાસનમાં કૌભાંડો, હતાશા, િનરાશા, અરાજકતા, આતંકવાદી હુ મલાઓ તથા પોલીસી
પેરાલીસીસને લીધે ભારતની

િત ાનું િવ વમાં ધોવાણ થયુ હતુ. પાંચ વષમાં નરે ભાઇના શાસનમાં નવી

ચેતના ગટી છે . જે શ ય ન હતુ એ હવે શ ય બ યુ છે . અગાઉ દેશમાં મુંબઇ, અયો યા, દ લી, અમદાવાદ,
જયપુર વગેરે જ યાએ બો બ ધડાકાઓ થયા છે . કોઇ કાયવાહી થતી નહોતી. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ
પુલવામાંના હુ મલા બાદ ક ું હતુ કે, ‘હુ ં કોઇને છોડીશ નહી’ અને સેનાને પરા મ કરવા કા મીર સહીત
પા ક તાન પર કાયવાહી માટે છુ ટો દોર આ યો. આજે લોકોને સુર ાનો અહેસાસ થયો છે ‘‘મોદી હૈ તો મુમકીન
હૈ’’ નો િવ વાસ પેદા થયો છે .
..૨..

..૨..
કંદહાર કાંડ અંગે ક ેસને આડેહાથે લેતા ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, અગાઉ ક ેસ શાસનમાં થયેલા
અપહરણમાં મુ તી મહમદ સઇદ અને ગુલામનબી આઝાદના સગાઓને છોડાવવા ાસવાદીઓને ક ેસ વારા
મુ ત કરાયા હતા. કંદહારનો િનણય એ સવદલીય બેઠકમાં લેવાયો હતો. ક ેસ આ બાબતે જુ ઠાણા ફેલાવવાનું
બંધ કરે.
મહાગઠબંધન અંગે તેઓ ી જણા યુ હતુ કે, એક સામા ય ચા વાળો વડા ધાન બને તે આ લોકોને પચતું
નથી.

તીવાદ, ાિતવાદ, વંશવાદ અને સગાવાદને પોષનારા આજે ‘‘મોદી હટાવો’’ના નારા સાથે એક થયા છે .

આપ ં લ ય છે ગરીબી હટાવો, આતંકવાદ હટાવો અને

ાચાર હટાવો.

ી નરે ભાઇ મોદીની સરકારે ગરીબો માટે કામ કયુ છે . આરો ય માટે આયુ યમાન, સૌભા ય યોજના
અંતગત ઘેર ઘેર વીજળી, જનધન યોજના, ઉજવલા યોજના હેઠળ ગેસ કનેકશન તથા લાખો ખેડત
ુ ોના ખાતામાં
સીધા િપયા જમા થયા છે .
ક ેસના શાસનમાં ગુજરાતને થયેલા અ યાયને યાદ કરતા જણા યું હતુ કે, ૭ વષ સુધી નમદાના
દરવા ની મંજુરી આપી ન હતી. નરે ભાઇએ મા ૧૭ દવસમાં મંજુરી આપી અને નમદાનું કામ પૂણ કયુ
હતુ. કૃડ રોય ટીનો

ન ઉકેલીને ૧૦,૦૦૦ કરોડ મંજુર કયા. ગુજરાતને એઇ સ આપી આ િસવાય નેશનલ

હાઇવેના કામ, ધોલેરા માટે ણ હ ર કરોડ આ યા. ૧૦,૦૦૦ કરોડના ખચ બુલેટ ેનનો ોજે ટ શ થઇ
ચુ યો છે . અગાઉ ક ેસ શાસનમાં થતા ગુજરાતના અ યાયને હવે યાય મ યો છે .
ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યુ હતુ કે, ૨૦૧૯ની ચૂંટણી એ બે િવચારધારની લડાઇ છે . એક તરફ
રા વાદની િવચારધારા છે તો બી

તરફ ભાગલાવાદી િવચારધારા છે . આ ચુંટણી દેશનું ભા ય બદલનારી છે .

નીિત, ધમ અને સ ય સાથે રહીને આ ઐિતહાિસક ચૂંટણીમાં સા ી બનવાનો આપણને સૌને મોકો મ યો છે . માં
ભારતીને શિ ત વ પે દુગા, ધનધા ય વ પે અ નપુણા, સમૃિ ધમાં માં લ મી,

ાનમાં માં સર વતી એવી

ભારત માતા બને તે માટે આપણે સૌ કૃતિન ચયી બની ભ ય ભારતના િનમાણ માટે ક ટબ ધ બનીએ.
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ િવજય સંક પ સંમેલનમાં િવજયનો શંખનાદ ંકીને ૨૬ બેઠકો
તવાનો િનધાર ય ત કય હતો.
આ સંમેલનમાં ભાજપાના દેશ અ ણી ીઓ, સાંસદ ી, ધારાસ ય ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ તથા
મહેસાણા

લા ભાજપાના અ ણી ીઓ તથા હ રોની સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૨૪.૦૩.૨૦૧૯

----------સુરે નગર ખાતે ભાજપાના િવજય સંક પ સંમલ
ે નમાં હ રો કાયકરોએ ભ ય િવજયના સંક પ લીધા
----------૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂટં ણી માં ભારતીને િવ વગુ પદે થાિપત કરવાની ચૂટં ણી છે .
દેશનું સુદં ર ભાિવ સુિનિ ચત કરવા માટેની ચૂટં ણી છે – ી તુભાઇ વાઘાણી

-----------

૧૯૯૨માં આતંકના ઓથાર વ ચે ીનગરના લાલચોકમાં િ રંગો ફરકાવનાર જવામદ ી નરે ભાઇ મોદીનું સમથ
નેતૃ વ પુનઃ ા ત કરવાની આ ચૂટં ણી છે .
દેશની સુર ા અને સલામતી માટે સમથ અને સ મ નેતૃ વ પસંદ કરવા માટેની આ ચૂટં ણી છે
– ી તુભાઇ વાઘાણી

-----------

આજના સંમલ
ે નમાં ક સ
ે ના સુરે નગર
લા પંચાયતના કારોબારી ચેરમેન સિહત ચાર
લા પંચાયતના સ ય અને
પૂવ િવપ ના નેતા તેમના સાથી કાયકરો સાથે ભાજપામાં જોડાયા

-----------

આજરોજ સુરે નગર ખાતે િવજય સંક પ સંમેલનમાં ઉપિ થત હ રો કાયકરોને ભાજપા
અય

ી

દેશ

તુભાઇ વાઘાણીએ તેમની આ મક શૈલીમાં આવનારી લોકસભાની ચૂંટણી તથા િવધાનસભાની પેટા

ચૂંટણી માટે ેરક માગદશન પુ પા યું હતુ.
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણી માં ભારતીને િવ વગુ પદે

થાિપત કરવાની

ચૂંટણી છે . દેશનું સુંદર ભાિવ સુિનિ ચત કરવા માટેની ચૂંટણી છે . ૧૯૯૨માં આતંકના ઓથાર વ ચે

ીનગરના

લાલચોકમાં િ રંગો ફરકાવનાર જવામદ ી નરે ભાઇ મોદીનું સમથ નેતૃ વ પુનઃ ા ત કરવાની આ ચૂંટણી છે . દેશની
સુર ા અને સલામતી માટે સમથ અને સ મ નેતૃ વ પસંદ કરવા માટેની આ ચૂંટણી છે .

સુરે નગર લોકસભાની બેઠક માટે ડૉ. મહે

મુંજપરાની પસંદગી અંગે આનંદ ય ત કરતા

દેશ

મુખ ીએ જણા યુ હતુ કે, છે લા ૫૦ વષમાં સાડા આઠ લાખ દદ ઓની સેવા થકી ડૉ. મુજ
ં પરાએ સમ
સુરે નગર પંથકમાં પોતાના સ કાય ની સુવાસ ફેલાવેલી છે . ડૉ. મુંજપરાની પસંદગીથી ક ેસવાળા મું ઇ
ગયા છે . સુરે નગર િવધાનસભાની પેટાચૂંટણી માટે પોતાના મત ે માં સેવાકાય કરનાર
સાબ રયાના સ કાય નો પણ

દેશ

મુખ ીએ આ

ી પુ ષો મ સાબ રયાનો િવજય િનિ ચત છે .
..૨..

સંગે ઉ લેખ કય હતો. ડૉ. મહે

ી પુ ષો મ
મુંજપરા અને

..૨..
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક ેસ નેતૃ વિવિહન છે .

તો દુર પરંતુ પોતાના કાયકરોની લાગણીને

સમજવામાં પણ ક ેસ િન ફળ રહી છે . તેથી જ ક ેસના અનેક આગેવાનો, કાયકરો આજે ભાજપામાં જોડાઇ
ર ા છે .
આજથી ૧૫-૨૦ વષ પહેલા સુરે નગર પાણીની, મૂળભુત સુિવધાઓની શું પ રિ થિત હતી ? તે િવશે
દેશ

મુખે સૌને યાદ અપાવી હતી. પાણીના ટે કરોનું રાજ હતુ. પાણીની બાબતોએ પડાશીઓ વ ચે

વાદિવવાદ થતા. ભાજપાનું શાસન આ યા પાછી સુરે નગરમાં પીવા તથા સચાઇના પાણીની યવ થા સુચા
પે ગોઠવાઇ છે . પરંતુ ક સને તે બાબતોનોય યેનકેન કારે િવરોધ કરવો છે . સા કામ કરવું નથી અને કોઇ સા
કાય કરે તો તેનો િવરોધ કરવો તે ક ેસની નીિત રહી છે .
ભારત કહે અને દુિનયા કરે – તેવા ગૌરવવંતા દેશના િનમાણ કરવાનું નેતૃ વ

ી નરે ભાઇ મોદીના હાથમાં

સ પવાની આ ચૂંટણી છે , ક સ
ે તેનાથી થાય તેટલા તમામ ય નો કરી લે પરંત,ુ ભાજપાના કાયકતાઓના સંક પથી
ક સ
ે ના ભાંગીને ભુ કા થવાના છે તે બાબત ન કી છે .
આવો, મા ભારતીને પરમ વૈભવના િશખરે લઇ જવાના સંક પ સાથે

ની વ ચે ભાજપાની િવચારધારાને

આ મિવ વાસથી લઇ જઇએ અને ભ ય િવજય ા ત કરીએ – તેવી હાકલ કરીને દેશ મુખ ીએ તેમનું વ ત પૂણ કયુ
હતુ.
આજના સંમેલનમાં ક સ
ે ના સુરે નગર

લા પંચાયતના કારોબારી ચેરમેન સિહત ચાર

લા પંચાયતના

સ ય અને પૂવ િવપ ના નેતા તેમના સાથી કાયકરો સાથે ભાજપામાં જોડાયા હતા.
આજના આ િવજય સંક પ સંમેલનમાં સુરે નગર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ડૉ. મહે

મુજ
ં પરા,

િવધાનસભાની પેટાચૂંટણીના ઉમેદવાર ી પુ ષો મ સાબ રયા, ઉ મં ી ી સૌરભભાઇ પટેલ, રા યસભાના સાંસદ ી
શંભુનાથ

ટુંડીયા, પૂવ મં ી ી ક રટ સહ રાણા, ભાજપા દેશ અ ણી ીઓ, પૂવ સાંસદ, પૂવ ધારાસ યો સિહત

સુરે નગરના તમામ અ ણીઓ તથા સંગઠનના હો દે ારો સિહત હ રો કાયકરો ઉપિ થત ર ા હતા.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

-----------

તા. ૨૪.૦૩.૨૦૧૯

‘‘િવજય સંક પ સંમલ
ે ન’’
-----------

ભાજપા વારા આજ 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
----------આજરોજ મહેસાણા લોકસભા બેઠક પર મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી
નીિતનભાઇ પટેલની ઉપિ થિતમાં િવજય સંક પ સંમલ
ે ન યો યું
----------આજરોજ સુરે નગર લોકસભા બેઠક પર ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમાં િવજય
સંક પ સંમલ
ે ન યો યું
-----------

દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આગામી લોકસભા ચૂંટણી અંતગત આજરોજ ૨૪

માચ થી ૨૭ માચ, ૨૦૧૯ દર યાન ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપા વારા િ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.
આજરોજ મહેસાણા લોકસભા બેઠક પર મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી
નીિતનભાઇ પટેલની ઉપિ થિતમાં િવજય સંક પ સંમેલન યો યું હતુ, જે અંતગત મુ યમં ી ી િવજયભાઇ
પાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલે િવજય સંક પ સંમેલનમાં ઉપિ થત સૌ કાયકતાઓને માગદશન
આ યુ હતુ.
આજે સુરે નગર લોકસભા બેઠક પર ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમાં
િવજય સંક પ સંમેલન યો યો હતો, જે માં ી વાઘાણીએ ઉપિ થત સૌ કાયકતાઓને માગદશન આ યુ હતુ તથા

કે ીય મં ી ી પરશો મભાઇ પાલાએ સુરત ખાતે ઉપિ થત રહી કાયકતાઓને માગદશન આ યુ હતુ.
આ ઉપરાંત માન.મં ી ીઓ અને દેશના હો ેદાર ીઓ જે તે લોકસભામાં િવજય સંક પ સંમેલનોમાં ઉપિ થત
ર ા હતા.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

