
 

ેસનોટ-૦૫            તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

ભારતીય જનતા પાટ  સ ા માટે નહ , જનસવેા માટ ેકાય કર ેછે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

છે લા ૭૦ વષથી ક સે એક જ પ રવારની ચતા કરતી આવી છે. 
દશેના ગરીબોનુ ંક સે ેમા ન ેમા  શોષણ જ કય ુછે. 

દશેની ગરીબ જનતા યારેય ક સેન ેમાફ નહ  કર.ે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

છે લા ૨૬ વષ થી ગુજરાતમા ંક ેસ સ ા િવહોણી હોય, યનેકને કાર ેસ ા હાસંલ કરવા માટે તરફડીયા માર ે
છે – ી તુભાઇ વાઘાણી 

----------- 
દશેની સલામતી, સુર ા, સમૃ ધી તથા િવકાસ માટ ે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનુ ંનતેૃ વ આવ યક છે.  

-  ી તભુાઇ  વાઘાણી 
----------- 

નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વ વાળી સરકાર ેમિહલાઓ ઉપર િવશષે યાન આપીન ે વ છ ભારત અિભયાન અતંગત 
૯ કરોડ જેટલા શૌચાલયોના િનમાણ તમેજ દશેની ૭ કરોડ જેટલી ગરીબ મિહલાઓન ે 

ધાનમં ી ઉ વલા યોજના હઠેળ મફત ગેસ કને શન આપીન ે 
સમ  દશેની મિહલાઓને સ માન આપવાનુ ંભગીરથ કાય કરલે છે - ીમતી િવ યા રાહટકર  

--------- 
આગામી લોકસભા ચૂટંણી ચોકીદાર િવ ધ ચોરોની ચૂટંણી છે  - ીમતી િવ યા રાહટકર  

---------- 
  ગુજરાત દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ અમદાવાદ પૂવ 
લોકસભા બેઠક ઉપર િવજય સંક પ સંમેલન યો યું, જેમાં ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી, 
ભાજપા રા ીય મિહલા મોરચાના અ ય ા િવજયા રાહટકર  તેમજ ગૃહ રા યમં ી ી દપ સહ  ડે  
ઉપિ થત ર ાં હતાં.  

 ી તુભાઇ વાઘાણીએ સંમેલનમાં જનમેદનીને સંબોધતા જણા યું હતું કે, ભારતીય જનતા પાટ  સ ા 
માટે નહ , જનસેવા માટે કાય કર ેછે. ભાજપાના રા ીય અ ય  ી અિમતભાઇ શાહની ગાંધીનગર લોકસભા 
સીટ માટે ઉમેદવારી કરવાનું ન કી થતાંની સાથે જ ક ેસની ઘ હરામ થઇ ગઇ છે. ક ેસ વારા ન કી કરવામાં 
આવેલ  ઉમેદવારને  બદલવા પડે તેવી  પ રિ થતીનંુ  િનમાણ  થવા  પામેલ છે.  આ ઉપરાંત  ગુજરાતમાં  અ ય  
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લોકસભા સીટ ઉપર પણ આજ દન સુધી પોતાના ઉમેદવાર ન કી કરી શ યાં નથી. ભાજપા પાસે નરે ભાઇ 

મોદી પે સ મ, માિણક અને સાહિસક નેતૃ વ છે, યારે િવપ  પાસે દૂર દૂર સુધી સબળ નેતૃ વ કરી શકે તેવી 
નેતાગીરીનો અભાવ છે. દેશની સલામતી, સુર ા, સમૃ ધી તથા િવકાસ માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનંુ 
નેતૃ વ આવ યક છે. છે લા ૭૦ વષથી ક ેસ એક જ પ રવારની ચતા કરતી આવી છે. દેશના ગરીબોનું ક ેસે 
મા  ને મા  શોષણ જ કયુ છે. દેશની ગરીબ જનતા યારેય ક ેસને માફ નહ  કરે.  

ી તુભાઇ વાઘાણીએ વધુમાં જણા યું હતું ક,ે છે લા ૨૬ વષ થી ગુજરાતમાં ક ેસ સ ા િવહોણી 
હોઇ, યેનકેન કારે સ ા હાંસલ કરવા માટે તરફડીયા મારે છે અને કે  અને ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા 
પાટ ના નેતૃ વ ઉપર પાયા િવહોણા આ ેપો કરતી રહી છે.  

ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ ંહતું કે, કે માં સ મ નતેૃ વ આપવા માટે ગુજરાતમાંથી ૨૬ માંથી ૨૬ 
સીટો ઉપર જંગી બહુમતીથી ત અપાવવા માટે અમદાવાદ પૂવ લોકસભા સીટ ઉપરના િવજય િવ વાસ 
સંમેલનના મંચ ઉપરથી ગુજરાતની જનતાને આહવાન કયુ હતું.  
 ભાજપા મિહલા મોરચાના રા ીય અ ય ા ીમતી િવ યા રાહટકર એ િવજય સકં પ સંમેલનમાં 

સંબોધન કરતાં જણા યુ ંહતું કે, છે લા સાડા ચાર વષમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વવાળી સરકારે 

મિહલાઓ ઉપર િવશેષ યાન આપીને વ છ ભારત અિભયાન અતંગત ૯ કરોડ જેટલા શૌચાલયોના િનમાણ 

તેમજ દેશની ૭ કરોડ જેટલી ગરીબ મિહલાઓને ધાનમં ી ઉ વલા યોજના હેઠળ મફત ગેસ કને શન આપીને 

સમ  દેશની મિહલાઓને સ માન આપવાનું ભગીરથ કાય કરેલ છે.  

આગામી લોકસભા ચૂંટણી ચોકીદાર િવ ધ ચોરોની ચૂંટણી છે, અન ેદેશનો માહોલ જોતાં લાગી ર ું છે 
કે, દેશની જનતા ચોકીદાર ધાનમં ી સાથે અડીખમ ઉભી છે તેમ ીમતી રાહટકર એ અંતમાં જણા યુ હતુ. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


