
 

ેસનોટ-૦૧            તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

તારીખ ૩૦ માચના રોજ ગાધંીનગર લોકસભા બઠેક પર ઉમદેવાર તરીક ે 
રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ નામાંકન પ  દાખલ કરશ ે

----------- 
ભાજપાના રા ીય અ ય  ી અિમતભાઇ શાહના ૪ કલોમીટરના ભ ય રોડ-શોના ટનુ ંિન ર ણ કરતા ં

ભાજપાના રા ીય મહામં ી ી ડૉ. અિનલ જૈન 
----------- 

રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના ભ ય અન ેઐિતહાિસક રોડ-શોમા ંકે ીય નતેૃ વ અન ેમં ી ી 
નીિતન ગડકરી , ગહૃમં ી ી રાજનાથ સહ , શીવસનેાના અ ય ી ઉ ધવ ઠાકરે  તથા પં બના 

પવૂમુ યમં ી ી કાશ સહ બાદલ સિહતના મહાનભુાવો િવશષે ઉપિ થત રહશે ે- ી ડૉ. અિનલ જૈન 
----------- 

ગુજરાત દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, તારીખ ૩૦ માચના રોજ ગાંધીનગર લોકસભા 
બેઠક પર ઉમેદવાર તરીકે રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ નામાંકન પ  દાખલ કરવાના હોઇ તેના સંદભમાં નારણપુરા ખાતેના 

ી શાહના જુના િનવાસ થાનેથી શ  થનાર આશરે ૪ કલોમીટરના ભ ય રોડ-શો ટના િન ર ણ માટે આજરોજ રા ીય 
મહામં ી ી ડૉ. અિનલભાઇ જૈન વારા સમ  ટનંુ િન ર ણ કરાયુ હતુ. ડૉ. અિનલ જૈન સાથે ભાજપા દેશ સંગઠન 
મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, ગૃહમં ી ી દપ સહ ડે , મહામં ી ી કે.સી.પટેલ, લોકસભાના ઇ ચાજ ી 
હષદભાઇ પટેલ, મહાનગર અ ય ી જગદીશ પંચાલ, અમદાવાદ લા ભાજપા અ ય ી આર.સી.પટેલ તથા કણાવતી 
મહાનગર અને ગાંધીનગર લોકસભાની યવ થા ટીમ સિહત મોટી સં યામાં કાયકરો જોડાયા હતા.    
 ડૉ. અિનલ જૈને ઇલે ોિનક મી ડયાને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, માનનીય રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના ભ ય 
અને ઐિતહાિસક રોડ-શોમાં કે ીય નેતૃ વ અને મં ી ી નીિતન ગડકરી , ગૃહમં ી ી રાજનાથ સહ , શીવસેનાના અ ય ી 
ઉ ધવ ઠાકરે  તથા પં બના પૂવમુ યમં ી ી કાશ સહ બાદલ સિહતના મહાનુભાવો િવશેષ ઉપિ થત રહેશે. 
 ી જૈને વધુમાં જણા યુ હતુ કે, સરદાર પટેલ મારકથી સરદાર પટેલ ચોક સુધીની આશરે ૪ કલોમીટર સુધીની આ 
પદયા ા સમ  ગુજરાતમાં સરદાર અને ગાંધી ના મહ વને િતપા દત કરે છે. આગામી તારીખ ૩૦ માચના રોજ સવારે ૯.૦૦ 
કલાકે સરદાર પટેલની િતમાને પુ પાંજલી કરી માન. રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ નામાંકન પ  દાખલ કરવા માટેના ભ ય  
રોડ-શોની શ આત કરશે. િવશાળ સં યામાં કાયકરો, ધમગુ ઓ, સામા ક સં થાઓના આગેવાનો અને સમાજના િતિ ત 
આગેવાનોની હાજરીમાં ઢોલ-નગારા અને શરણાઇ સાથે શંખનાદના પિવ  વાતાવરણમાં હષ અને ઉ લાસ સાથે આ રોડ-શો 
આગળ વધશે.   
 આ ચૂંટણી ગાંધીનગર માટે ઐિતહાિસક બની રહેશે કારણ કે, ી અિમતભાઇ શાહ એવા કાયકર છે કે જેઓએ આજ 
િવ તારના બૂથ મુખ તરીકે, નારણપુરા વોડના મુખ તરીકે અને અમદાવાદના બે િવ તારના ધારાસ ય તરીકે, ગૃહમં ી તરીકે 
સેવાઓ આપેલ છે. હવે તેઓ સંસદસ ય તરીકે પોતાનંુ યોગદાન આપવા જઇ ર ા છે, ભાજપા જ એકમા  એવી પાટ  છે જેના 
બૂથ તરના સામા ય કાયકર પણ ભાજપાના રા ીય અ ય  બની શકે છે, આમ આ બાબત ભાજપાની આંત રક લોકશાહીનંુ 
ઉ મ ઉદાહરણ પૂ ં પાડે છે, આ લોકતાંિ ત પાટ માં ી અિમતભાઇ શાહ અનેક કાયકરો માટે ેરણા ોત બની રહેશે તેમ ી 
ડૉ. અિનલ જૈને અંતમાં જણા યુ હતુ.    

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨            તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

કે ીય મં ી ી મનસખુભાઈ માડંવીયાની ઉપિ થિતમા ં 
અમરલેી લાના ક ેસના સહકારી આગવેાન દપક માલાણી સિહત  

ક ેસના ૩૦૦ કાયકરો ભાજપામા ંજોડાયા 
----------- 

ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ કે ીય મં ી ી મનસખુભાઈ 

માંડવીયાની ઉપિ થિતમાં અમરેલી લાના સાવરકુંડલા માક ટગ યાડ ખાતે ભાજપા કાયકતા સંમેલન યો ય ુ

હતુ.  

કો ેસ મુખ અન ેસહકારી આગેવાન ી દીપક માલાણી તથા ૩૦૦ કાયેકરો સાથે ક ેસ સાથે છેડો ફાડી 

ભાજપમાં જોડાયા હતા યારે ક ેસના િવપ  નેતા પરેશ ધાનાણીના િવ તારમાં સૌથી મોટંુ ગાબડું પ યુ અન ે

ભાજપામાં વેશથી અમરેલી લામાં ભાજપાની શિ તમાં વધારો થયો છે.  
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૩           તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

ગજુરાત અને દશેની જનતા ી નરે ભાઈ મોદીન ેફરીથી ધાનમં ી બનાવવા ંઈ છે છે 
– ી ભરત પં યા 

----------- 
આજે ક સે સાથે તનેા કોઇ સાથી પ ો બસેવા ંતયૈાર નથી 

ક સેના નતેૃ વની નીિતરીિતથી તેના સાથી પ ો અને નેતાઓ છૂટા પડી ર ા ંછે 
 – ી ભરત પં યા 

----------- 
ગજુરાતની જનતા થડ પાટ ને કયારેય સમથન આ યું નથી અન ેઆપશે પણ નહી 

 – ી ભરત પં યા 
----------- 

ગુજરાતની ૨૬ લોકસભા બેઠક પરથી એન.સી.પી. ચૂંટણી લડવાની છે તે સામે િત યા આપતાં 
ભાજપના દેશ વ તા ી ભરતભાઇ પંડયાએ જણા યું હતુ ં ક,ે આ લોકશાહી માટે સારી વાત છે. ક ેસન ે
મહાગઠબંધનમાં એક વધ ુઝટકો પડયો છે. યુપી, દ હી સિહત અલગ રાજયોમાં પણ ક ેસ સાથે કોઈ બેસવાં 
તૈયાર નથી. નેતૃ વની નીિતરીિતથી ક ેસમાંથી સાથી પ ો અને નેતાઓ પણ છૂટા પડી ર ાં છે. ગુજરાતની 
જનતા થડ પાટ ને કયારયે સમથન આ યંુ નથી અને આપશે પણ નહી. 

 ‘શું નેશનલ ક ેસ પાટ  (એન.સી.પી.) ભાજપની બી-ટીમ બનીન ે કામ કરશે ?’ તેનાં જવાબમાં          
ી ભરત પંડયાએ જણા યું હતું કે, નેશનલ ક ેસ પાટ  (એન.સી.પી.) તો ક ેસની એ-ટીમ છે. 

ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, એકબાજુ નેતૃ વિવિહન, દશાિવહીન ગઠબંધન છે અને બી  બાજુ         
ી નરે ભાઈ મોદીનંુ મજબૂત અને નવાં ભારતનાં િનમાણ માટે ગિતલ ી નેતૃ વ છે. એકબાજુ મા  

પરીવારવાદી અને ાચારી ગઠબંધન છે અને બી  બાજુ સામા ય પરીવારમાંથી આવતાં ામાિણક અને 
પરી મી ી નરે ભાઈનું નેતૃ વ છે. ગુજરાત અને દેશની જનતા ી નરે ભાઈ મોદીને ફરીથી ધાનમં ી 
બનાવવાં ઈ છે છે એટલે ગુજરાતની જનતા તમામ ૨૬ બેઠકો પર ભાજપને ભ ય મતોથી તાડશે તેવો 
િવ વાસ છે. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


