ેસનોટ-૦૧

તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯

----------ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહને જં ગી બહુ મતીથી િવજયી બનાવવા માટે
ગાંધીનગર લોકસભા મતિવ તારના લોકોનું ચંડ સમથન
----------ગાંધીનગર લોકસભા િવ તારમાં ભાજપાના ઘર-ઘર સંપક અિભયાનને જનતાનો ઐિતહાિસક આવકાર
----------ગાંધીનગર લોકસભા મતિવ તારના ભાજપા િમડીયા િવભાગની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપાના રા ીય અ ય

ી અિમતભાઇ શાહે ભ ય રોડ શો યો ને પોતાનું ઉમેદવારી પ ક દાખલ કયુ યારથી જ તેમનો ભ ય િવજય ન કી થઇ ગયો છે .
ગાંધીનગર લોકસભાના સાણંદ, વેજલપુર, ઘાટલોડીયા, નારણપુરા, સાબરમતી, ગાંધીનગર ઉ ર અને કલોલ િવધાનસભા
િવ તારના કાયકરો વારા ઘર ઘર સંપક અિભયાનનો ારંભ કરાયો છે . ઘર ઘર સંપક અિભયાનને જનતાનો ચંડ આવકાર મળી
ર ો છે . ‘વંદે માતરમ્’ ‘ભારત માતા કી જય’ના નારા સાથે કાયકરો જનતાની વ ચે જઇ ર ા છે .
ગાંધીનગર મતિવ તાર એ હંમેશા રા ીય નેતૃ વને ખોબલે-ખોબલે મત આપીને સ મ અને મજબૂત ભારત બનાવવામાં
સહયોગ આપતું આ યું છે . એિ લ ૨૩ ૨૦૧૯ના રોજ યો નારી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ગાંધીનગરના રા વાદી મતદારો માટે
સોનામાં સુગંધ ભળી છે . ભાજપાના નારણપુરા િવ તારના બુથલેવલના કાયકરથી ભાજપાના રા ીય અ ય તરીકે સફળ કાય કરી
રહેલા

ી અિમતભાઇ શાહ લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે મ યા છે . ગાંધીનગર બેઠક પરથી

ી અિમતભાઇ શાહને જં ગી

બહુ મતીથી િવજયી બનાવવા માટે કાયકરો અને મતદારોમાં અનેરો ઉ સાહ જોવા મળી ર ો છે તેમજ ગાંધીનગર લોકસભા
ે ના લોકોનું ચંડ સમથન ા ત થઇ ર ું છે .
ગાંધીનગર લોકસભા મત ે માંથી ભારતના પૂવ વડા ધાન
નાયબ વડા ધાન ી લાલકૃ ણ અડવાણી

ી વ. અટલ િબહારી વાજપેઇ

ચૂંટાયા હતા. ૨૩ મેના રોજ ભાજપાના રા ીય અ ય

ચૂંટાયા હતા. ભારતના
ી અિમતભાઇ શાહ પણ

જં ગી બહુ મતીથી િવજે તા થશે.
૨૦૧૭ની િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ લોકસભા ે ની ૭ માંથી ૫ બેઠકો પર ભાજપા ન ધપા મતોની સરસાઇથી
યું છે . તેનાથી અનેક ગણી સરસાઇથી સાતેય િવધાનસભા બેઠકો પર ભાજપા

તશે. જે િનિ ચત છે .

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

-----------

તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯

આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી તથા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની ઉપિ થિતમાં
છોટાઉદેપરુ લોકસભા બેઠકના ભાજપાના મિહલા ઉમેદવાર ીમતી ગીતાબેન રાઠવાએ નામાંકન પ ભયુ.
-----------

દેશની જનતા આતંકવાદથી

ત છે , યારે ક સ
ે ે તેના ચૂટં ણી ઢંઢરે ામાં આતંકવાદને સમથન આપવાનું મહાપાપ કયુ છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ી નરે ભાઇ મોદીએ ક સ
ે ના શાસનમાં દુિનયા સમ ભારતની ખરડાયેલી છબીને સુધારી,
ાચાર પી
બદનામીમાંથી બહાર લાવી, િવ વ સમ દેશનની આગવી ઓળખ ઉભી કરી, ના મુમકીનમાંથી મુમકીન કરી બતા યુ.ં
- ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ક સ
ે ે આ દવાસી જે વા ભોળા સમાજને ખોટા વચનો આપીને મા તેમની વોટબક ઉભી કરવાનો ય ન કય છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ક સ
ે ની નાવ તેના ખોટા વચનો,

ાચાર અને પ રવારવાદના કારણે જ ડૂબે છે . – ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર ઉ ોગપિતઓ કે એક જ પ રવારની સરકાર નથી કે રીમોટ ક ોલથી ચાલતી સરકાર નથી.
- ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ઇટાલીયન મામા અને વચેટીયાઓ મળીને દરેક સોદામાંથી કટકી કરી ર ાં હતાં, જે હવે િબલકુલ બંધ થઇ ગયેલ છે .
વચેટીયાઓનો ધંધો ફરીથી ચાલુ થાય તે માટે ક સ
ે સ ા મેળવવા માટે ધમપછાડા કરે છે .
- ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ક સ
ે વાયદા કરે છે ,

યારે અમે યવ થા કરીએ છીએ. – ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી તથા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી આજરોજ છોટાઉદેપુર
લોકસભા બેઠકના ભાજપાના મિહલા ઉમેદવાર ીમતી ગીતાબેન રાઠવાના નામાંકન સમયે ઉપિ થત ર ાં હતાં. ીમતી
રાઠવાના નામાંકન સમયે છોટાઉદેપુરના સાંસદ કે જે ઓ છે લા ૨૫ વષથી વધુ સમયથી સેવા કરનાર ી રામ સહભાઇ
રાઠવા, દેશ મહામં ી ી શ દશરણભાઇ
ભ ટ, ભાજપાના દેશ અ ણી ીઓ,
લા/મહાનગરના
મુખ/મહામં ી ીઓ, મં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ યો અને ભાજપાના હ રો સંિન કાયકરોની
ઉપિ થતીમાં એક ભ ય રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.
આદરણીય મુ યમં ી ીએ એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધન કરતાં જણા યું હતું કે, છોટાઉદેપુર લોકસભા
બેઠકના ઉમેદવાર ીમતી ગીતાબેન રાઠવા ભારે બહુ મતીથી િવજયી બનશે. ૨૦૧૪ પહેલાં ૧૦ વષ સુધી ક સ
ે અને
યુ.પી.એ. સરકારના મુક ધાનમં ી ી મનમોહન સહની સરકાર સોનીયા ગાંધીના રીમોટ ક ોલથી ચાલતી હતી.
યુ.પી.એ.ના શાસનમાં દેશ લુટાયો, અનેક કૌભાંડો થયાં, ખૂબ જ
ાચાર થયો. એક ડઝન જે ટલાં મં ીઓ જે લમાં ગયા,
..૨..

..૨..
ભારત દેશ દુિનયામાં
ાચારી દેશ તરીકે બદનામ થયો. યુ.પી.એ.ને પેરાલીસીસ થઇ ગયો હતો. લોકોમાં હતાશા,
િનરાશા હતી, યારે ભારત દેશને દુિનયા સમ
ાચાર પી બદનામીમાંથી બહાર લાવી, દેશની દુિનયા સમ આગવી
ઓળખ અપાવી ના મુમકીનમાંથી મુમકીન કરી બતા યું. દેશની મિહલાઓને શિ તનું વ પ માનવામાં આવે છે , યારે
દુગા જે વી શિ તશાળી ભારતમાતા બને અને લ મી જે વી સમૃિ ધવાળી બને તેવા રા ના િનમાણ માટે ભારતના સપૂત
એવા ી નરે ભાઇ મોદી કટીબ ધ છે .
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ ક ું હતું કે, હુ ં ધાનમં ી નહ , ધાનસેવક છુ ં . મારી સરકાર ગરીબોની,
આ દવાસીઓની, વંિચતો, પી ડતો, શોિષતોની છે . તેમણે ગરીબો માટે જનધન યોજના, ઉ લા યોજના, ઉ વલા
યોજના, સૌભા ય યોજના, આવાસ યોજના જે વી અનેક યોજનાઓના મા યમથી ગરીબો લોકોની સેવા કરી છે .
ી િવજયભાઇ પાણીએ વધુમાં જણા યું કે, આ ઉ ોગપિતઓની કે એક જ પ રવારની કે રીમોટ ક ોલથી
ચાલતી સરકાર નથી. ક ેસના ગઇકાલે િસ ધ થયેલ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં આતંકવાદના સમથન સામે ી નરે ભાઇ
મોદીની આગામી ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીબાદ રચાતી સરકાર આતંકવાદને દેશમાંથી ન યત કરનારી હશે, જે ક સ
ે
અને તેના સમથનમાં આવતાં પ ોને મંજૂર નથી. દેશની જનતા આતંકવાદથી ત છે , યારે ક સ
ે ે તેના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં
આતંકવાદને સમથન આપવાનું મહાપાપ કયુ છે , દેશ ોહ કય છે , રાજ ોહ કરનારને અમે િશ ા નહ કરીએ, સેનાના
કોઇ ઉપરી અિધકારી ઉપર કોઇપણ તની પરવાનગી વગર કેસ ચલાવવામાં આવશે. ક સ
ે વારા આપવામાં આવેલ
આવા વચનોથી સેનાનું મોરલ તોડવાનું અને આતંકીઓના આકાને દેશમાં આતંકવાદ ચલાવવાનો છૂ ટોદોર આપવાનું
મહાપાપ દેશની જનતા સમ કયુ છે , યારે દેશની જનતા તેઓને કદાપી જનાદેશ નહ આપે. ક સ
ે ની નાવ તેના ખોટા
વચનો અને પ રવારવાદના કારણે જ ડૂબે છે . ક સ
ે ે આ દવાસી જે વા ભોળા સમાજને ખોટા વચનો આપીને મા તેમની
વોટબક ઉભી કરવાનો ય ન કય છે . વષ પહેલાંથી જ દેશમાં ક ેસ અને યુ.પી.એ.ના કુશાસન થકી બેકારીની ફોજ
ઉભી થયેલી છે . પૂવ વડા ધાન વ. ઇ દીરા ગાંધીએ ગરીબી હટાવોનું સૂ આપેલ હતુ,ં પરંતુ કુશાસનના પ રણામે
ગરીબી હટી નહ , ગરીબો જ હટી ગયા. પૂવ વડા ધાન વ. રા વ ગાંધીએ કબુ યુ હતું કે, કે માંથી િનકળેલો એક
િપયો ગરીબો સુધી પહ ચતા ૧૫ પૈસા થઇ ય છે , પરંતુ વચેટીઓના કારણે ૮૫ પૈસા તેમની સરકારમાં જ ચવાઇ
જતાં હતાં. ૨૦૧૪માં વડા ધાન તરીકે ી નરે ભાઇ મોદીએ શાસનની ધુરા સંભાળી યારથી જ વચેટીયાઓને નાબૂદ
કરી કે થી િનકળતો પુરેપરુ ો િપયો સીધા ગરીબોના ખાતામાં જમાં થાય છે . ઇટાલીયન મામા અને વચેટીયાઓ મળીને
દરેક સોદામાંથી કટકી કરી ર ાં હતાં, જે હવે િબલકુલ બંધ થઇ ગયેલ છે . વચેટીયાઓનો ધંધો ફરીથી ચાલુ થાય તે માટે
ક સ
ે સ ા મેળવવા માટે ધમપછાડા કરે છે .
૨૦૧૪માં ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર આવતાં દેશમાં ગરીબો માટે જનધન એકાઉ ટ, ગરીબોને મફત ગેસ
કને શન, બાર િપયામાં બે લાખનો િવમો જે વી અનેક યોજનાઓને દેશમાં સફળ િતસાદ મ યો છે . ભારત સરકાર
વારા જનતા સમ મૂકવામાં આવેલ આયુ યમાન યોજના થકી દેશમાં ૨૫ લાખ કુટુંબોને . ૫ લાખ સુધીની તબીબી
સહાય આપવામાં આવી છે . ક સ
ે વાયદા કરે છે , યારે અમે યવ થા કરીએ છીએ. ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણી
દેશનું ભિવ ય ન કી કરશે. જનતા પોતે ન કી કરશે કે તેઓને આતંકવાદને સમથન કરતું કુશાસન જોઇએ છે કે
આતંકવાદને દેશમાંથી કારો આપી શાંિત, સલામતી અને સુર ાસભર સુશાસન જોઇએ છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯

-----------

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને રા યના કેબીનેટ મં ી ી ગણપતભાઇ વસાવા બારડોલી ખાતે લોકસભાના ઉમેદવાર
ી ભુભાઇ વસાવાના નામાંકન સમયે ઉપિ થત ર ાં હતાં

-----------

ક ેસે પોતાના ચૂટં ણી ઢંઢરે ામાં આતંકવાદીઓની દલાલી કરી રહી છે , તેવું પ પણે દેખાઇ આવે છે
– ી િવજયભાઇ પાણી

----------પા ક તાન સાથેના સંબધ
ં ો માટે મિણશંકર ઐયર અને સામ િપ ોડા

ણીતા છે – ી િવજયભાઇ પાણી

----------પા ક તાન આ ચૂટં ણીથી ચિતત છે, કારણ કે ભાજપા આવશે તો પા ક તાનમાં માતમ છવાશે – ી િવજયભાઇ પાણી

----------જે મ સોનું તાપમાં તપીને શુ ધ બને છે , તેમ આપ સૌ ગરમીમાં તપીને બારડોલી લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી ભુભાઇ
વસાવાને જં ગી બહુ મતીથી

ત અપાવશો – ી િવજયભાઇ પાણી

-----------

આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને રા યના કેબીનેટ મં ી ી ગણપતભાઇ વસાવા બારડોલી ખાતે લોકસભાના
ઉમેદવાર ી ભુભાઇ વસાવાના નામાંકન સમયે ઉપિ થત ર ાં હતાં. બારડોલી લોકસભા બેઠકના ઉમેદવારના સમથનમાં એક િવશાળ
જનમેદનીને સંબોધતા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યું હતું કે, આ વખતની ચૂટં ણીમાં એક તરફ ચોકીદાર છે , તો બી તરફ
ચોરોની જમાત છે . એક તરફ દેશને લુટં નારા છે , તો બી તરફ દેશ ભ તોની ફોજ છે . હાલમાં ક ેસે પોતાના ચૂટં ણી ઢંઢેરામાં
આતંકવાદીઓની દલાલી કરી રહી છે તેવું પ પણે દેખાઇ આવે છે . આ ચૂંટણીમાં એક તરફ રાજ ોહનો કેસ કાઢી નાંખીશુ તેવું કહેનારા છે ,
યારે ભાજપા બી તરફ દેશમાંથી આતંકવાદીઓ અને ઘુસણખોરોને હાંકી કાઢવા ક ટબ ધ છે . ક ેસ બાં લાદેશી ઘુસણખોરો માટે
લાલ જમ પાથરનારી છે , તો બી તરફ ઘુષણખોરોને ખદેડી નાંખનારા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી છે . એક તરફ હજરત બાલમાં
આતંકવાદીઓને િબરયાની િપરસનારાઓ છે , તો બી તરફ આતંકવાદીઓનો ખા મો કરવા માટેની ચંડ ઇ છાશિ ત ધરાવતા ધાનમં ી ી
નરે ભાઇ મોદી છે .
પા ક તાન સાથેના સંબંધો માટે મિણશંકર ઐયર અને સામ િપ ોડા ણીતા છે , જે ખુ લેઆમ પા ક તાનની તરફેણ કરીને
પા ક તાની મી ડયામાં વાહવાહી મેળવી ર ાં છે .પા ક તાન આ ચૂટં ણીથી ચિતત છે કારણ કે, ભાજપા આવશે તો પા ક તાનમાં માતમ
છવાશે. મનમોહન સહ જે ભારતના મુક વડા ધાન તરીકે ઓળખાય છે , તેમની સરકારમાં દેશમાં ઠેર ઠેર આતંકવાદી હુ મલાઓ અને બો બ
ધડાકા થતાં હતાં, યારે તેઓ કહેતા કે હમ દેખગે - હમ સોચગે. યારે ૫૬ની છાતીવાળા આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ
આતંકવાદી હુ મલા બાદ આતંકીવાદી કે પોનો તેમના ઘરમાં ઘુસીને સફાયો કરી નાં યો. રામ મં દર ભાજપ જ બનાવશે, પછી ભલેને કિપલ
િસ બલ જે વા તેમાં ગમે તેટલાં અવરોધો ઉભા કરે. કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ દૂર થઇ ય તેવું દેશવાસીઓ ઇ છે છે , યારે ક ેસ આ
કલમ રાખવા માંગે છે .
બારડોલીના લોકો ક ેસને ધોબી પછાડ આપવા માટે કચકચાવીને ઇ.વી.એમ. ઉપર કમળનું બટન દબાવે. ી નરે ભાઇ મોદીને
વડા ધાન બનાવવા યારે સૂયનારાયણ તપી ર ાં છે , યારે જે મ સોનું તાપમાં તપીને શુ ધ બને છે , તેમ આપ સૌ ગરમીમાં તપીને બારડોલી
લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી ભુભાઇ વસાવાને જં ગી બહુ મતીથી ત અપાવવા માટે કટીબ ધ થશો તેવી મને ધા છે .

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯

----------આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી તથા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની ઉપિ થિતમાં છોટાઉદેપરુ
લોકસભા બેઠકના ભાજપાના મિહલા ઉમેદવાર ીમતી ગીતાબેન રાઠવાએ નામાંકન પ ભયુ.
----------ક ેસે પોતાના ચૂટં ણી ઢંઢરે ામાં દેશને તોડવાની વાત કરી છે , યારે ભાજપા દેશની એકતાની વાત કરે છે
– ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------પા ક તાન પો સડ આતંકવાદ વૃિ ખતમ કરવા માટે ક સ
ે ના મેનીફે ટોમાં યાંય કોઇ જોગવાઇ નથી.
– ી

તુભાઇ વાઘાણી
-----------

ક ેસના ચૂટં ણી ઢંઢરે ાથી પા ક તાનમાં ખૂશીનો માહોલ છવાઇ ગયો છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------દેશના જવાનોને અપમાનીત કરવા અને દેશિવરોધી ત વોને ો સાિહત કરવા એ ક સ
ે નો વભાવ બની ગયો છે .
– ી

તુભાઇ વાઘાણી
-----------

૨૦૧૯ની ચૂટં ણી રા વાદ િવ ધ રા ને તોડનારા પરીબળો સામે છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી તથા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી આજરોજ છોટાઉદેપુર લોકસભા બેઠકના
ભાજપાના મિહલા ઉમેદવાર ીમતી ગીતાબેન રાઠવાના નામાંકન સમયે ઉપિ થત ર ાં હતાં. ીમતી રાઠવાના નામાંકન સમયે
છોટાઉદેપુરના સાંસદ કે જે ઓ છે લા ૨૫ વષથી વધુ સમયથી સેવા કરનાર ી રામ સહભાઇ રાઠવા, દેશ મહામં ી ી શ દશરણભાઇ
ભ ટ, ભાજપાના દેશ અ ણી ીઓ,
લા/મહાનગરના મુખ/મહામં ી ીઓ, મં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ યો અને
ભાજપાના હ રો સંિન કાયકરોની ઉપિ થતીમાં એક ભ ય રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.
દેશ અ ય
ી તુભાઇ વાઘાણીએ છોટાઉદેપુર ખાતે િવશાળ જનસભાને સંબોધતા જણા યું હતું કે, ક ેસે પોતાના ચૂટં ણી
ઢંઢેરામાં દેશને તોડવાની વાત કરી છે , યારે ભાજપા દેશની એકતાની વાત કરે છે . ક ેસ તેના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં દેશ ોહ માટેની કલમ ૧૨૪એ રદ કરવાની વાત કરે છે . તેથી અલગાવવાદી, માઓવાદી, ન સલવાદીઓને ો સાહન મળશે અને દેશમાં આતંકવાદી વૃિ ઓમાં વધારો
થશે. ક ેસના આ ચૂટં ણી ઢંઢેરાથી પા ક તાનમાં ખૂશીનો માહોલ છવાઇ ગયો છે .
પા ક તાન પો સડ આતંકવાદ વૃિ ખતમ કરવા માટે ક ેસના મેનીફે ટોમાં યાંય કોઇ જોગવાઇ નથી. દેશના જવાનોને
અપમાનીત કરવા અને દેશિવરોધી ત વોને

ો સાિહત કરવા એ ક ેસનો વભાવ બની ગયો છે . આજે તેમના મેનીફે ટોમાં Armed

Forces (Special Powers) Acts (AFSPA) ના કાયદાને નાબૂદ કરી દેશની અખં ડતતા અને સાવભૌમ વને જોખમમાં મૂકી
આતંકવાદને સમથન આપવાનું કામ ક ેસ કરનાર ક ેસને દેશની જનતા ચૂટં ણી પ રણામોથી જવાબ આપશે. ૨૦૧૯ની ચૂટં ણી રા વાદ
િવ ધ રા ને તોડનારા પરીબળો સામે છે , આવા કટોકટીના સમયે દેશની જનતા રા િહત માટે પુનઃ વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીને
આશીવાદ આપશે.
૨૦૧૯ની ઐિતહાિસક ચૂટં ણીમાં ગુજરાતમાંથી તમામ ૨૬ કમળ જે માં ભાજપાના છોટાઉદેપુર લોકસભાના મિહલા ઉમેદવાર
ીમતી ગીતાબેન રાઠવાને જં ગી બહુ મતીથી િવજયી બનાવીને ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના હાથ મજબૂત કરવા ી વાઘાણીએ અપીલ
કરી હતી.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૫

તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯

----------ી સુરે કાકાના માગદશનમાં વષ થી તૈયૂ ાર કરવામાં આવતાં ચાર સાિહ યમાં ૫૧ કારની નાની-મોટી િચજવ તુઓનું આજે િનદશન
કરવામાં આ યુ – ી ભરત પં યા
----------ભાજપા હંમશ
ે ા લોકસેવા, લોકસંપક અને લોક ગૃિતના કાય મો થકી જનતાની વ ચે રહેવામાં અ ેસર ર ુ છે .
– ી ભરત પં યા

----------ભાજપા ઉમેદવારો હેર કરવામાં હંમશ
ે ાઅ સ
ે ર રહી છે , યારે ચુટં ણીના એક વષ પહેલા ઉમેદવારોનુ લી ટ હેર કરી દઇશુનાં બણગાં
કં નાર ક સ
ે આજે પણ ઉમેદવારોના નામ હેર કરી શકતી નથી, તેના ઉમેદવારોને ખાનગીમાં મે ડેટ વહચવા મજબૂર બની ગઇ છે .
– ી ભરત પં યા
----------‘‘ ફર એક બાર, મોદી સરકાર’’, ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ અિભયાન સાથે ભાજપા સોશીયલ મી ડયામાં અ સ
ે ર છે
યારે જનતા વ ચે રહેવામાં તથા ઉમેદવારોના નામ

હેર કરવામાં ક ેસ ખૂબ પાછળ છે – ી ભરત પં યા

----------ભાજપા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ ઇલેક ોિનક મી ડયાની ઉપિ થિતમાં જણા યુ હતુ કે, આજરોજ દેશ કયાલય “ ી
કમલમ” ખાતે ભાજપા વારા આગામી લો સભા ચુંટણી અંતગત ચાર- સાર અથ તૈયાર કરાયેલ કીટનુ િનદશન યો યું હતું. આ સંગે
દેશના વ ર નેતા અને કોષા
આદરણીય ી સુરે ભાઇ પટેલ, દેશ વ તા ી ભરત પં યા, દેશ અ ણી ી મહેશભાઇ કસવાલા
અને દેશ િમડીયા ક વીનર ી શાંત વાળા ઉપિ થત ર ા હતા.
ી પ્ંડયાએ જણા યુ હતુ કે, લોકસેવા, લોકસંપક અને લોક ગૃિતના કાય મો થકી જનતાની વ ચે રહેવામાં ભાજપા હંમેશા
અ ેસર ર ુ છે . જનસંપક હોય કે લોકમન-લોકસૂચનો માટે ‘‘ભારત કે મન કી બાત, મોદી કે સાથ’’ કાય મ હોય, કે ઘર-ઘર સંપક અિભયાન
કાય મ હોય કે યોજના થકી લાભાથ સંપક વારા કે કમલ દપ કાય મ હોય કે િવધાનસભા સઃ બાઇકરેલી કે લોકસભા સઃ િવજય સંક પ
સંમેલન હોય, ભાજપા હંમેશા અ ેસર ર ું છે .
ભાજપા ઉમેદવારો હેર કરવામાં હંમેશા અ ેસર રહી છે , યારે ચુટં ણીના એક વષ પહેલા ઉમેદવારોનુ લી ટ હેર કરી દઇશુનાં
બણગાં ંકનાર ક ેસ આજે પણ ઉમેદવારોના નામ હેર કરી શકતી નથી. એટલું જ નહ પરંતુ મી ડયામાં આવતા સમાચારો મુજબ આજે
ક ેસ તેના ઉમેદવારોને ખાનગીમાં મે ડેટ વહચવા મજબૂર બની ગઇ છે . એક બેઠક પર કોને કેટલા ફોમ ભરવાનું કહે છે તે પણ ખબર હોતી
નથી.
ભાજપા જનતાની સાથે જનતાની વ ચે છે તેવી જ રીતે સોશીયલ મી ડયામાં પણ ‘‘ ફર એક બાર, મોદી સરકાર’’, ‘‘મ ભી
ચૌકીદાર’’, જે વા સકારા મક અિભયાન સાથે સાત ટે લો રથનું થાન કરા યું જે માં કે તથા રા ય સરકારની જનક યાણકારી િસિ ધઓ
ે રત ગીતો વારા ચાર- સારમાં આગળ છે . તેમજ ભાજપા તેની પિ કાઓ મારફતે જનતાને તેના યેક કાય નો િહસાબ આપે છે ,
યારે ૫૫ વષના શાસનમાં ક ેસે જનતાને યારેય િહસાબ સુ ધાં આ યો નથી.
ી ભરત પં યાએ ચાર સાર અથ તૈયાર કરાયેલ કીટ િવશે માિહતી આપતા જણા યુ હતુ કે, ી સુરે કાકાના માગદશનમાં
વષ થી તૈયાર કરવામાં આવતી ભાજપાની ચાર સાિહ ય કીટમાં ૫૧ કરતા વધુ વ તુઓનો સમાવેશ કરવામા આવેલ છે જે મા મિહલાઓ
માટે લેડીઝ પસ, પે ડલ, બ કલ, કાંસકા, સાડી પીન, માથાનુ બોરીયુ સિહતની ઘણી બધી વ તુઓનો સમાવેશ કરવામા આ યો છે . યુવાનો
માટે પોકેટ ડાયરી, ટી-શટ, ર ટ બે ટ સિહતની ચીજ વ તુઓનો સમાવેશ કરવામા આ યો છે . ગરમીથી ર ણ મેળવવા માટે ચ મા, હાથ
પંખા, ટોપી જે વી ચીજવ તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે , આ ઉપરાંત ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને રા ીય અ ય ી
અિમતભાઇ શાહના કટ આઉ સ તેમજ ફેસમા ક, ઘરે લગાવવા માટે ભાજપાના ઝં ડા, ટીકર, પિ કા તેમજ તોરણ જે વી વ તુઓનો
સમાવેશ કરવામાં આ યો છે . ગુજરાતના તમામ લોકસભા ે માં બૂથસઃ કીટનું િવતરણ કરવામાં આવશે.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૬

તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯

-----------

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા ભાજપાના દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણી

તા. ૦૪ એિ લના રોજ બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશ.ે
-----------

આવતીકાલે તા.૪ એિ લના રોજ

કેિ યમં ી ી પરસો મભાઇ પાલા આવતીકાલે સુરત લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી દશનાબેન જરદોશના
નામાંકન સંગ,ે
કેિ યમં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા આવતીકાલે અમદાવાદ પૂવ લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવારના નામાંકન સંગ,ે
નાયબમુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ, રા યસરકારના દંડક અને પાટણ લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી ભરત સહ ડાભી
આવતીકાલે મહેસાણા લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી શારદાબેન પટેલના નામાંકન સંગે
નાયબમુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ, રા યસરકારના મં ી ી દલીપભાઇ િવરા

ઠાકોર આવતીકાલે ઝા િવધાનસભા

બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવારના નામાંકન સંગે
----------ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આગામી લોકસભા ચૂટં ણી અંતગત ભાજપાના લોકસભાના
ઉમેદવારોના નામાંકન ભરવાની

યા ચાલી રહી છે , અ યાર સુધીમાં ભાજપાના કુલ ૨૨ ઉમેદવારોના નામાંકન ભરવાની

યા

પૂણ થયેલ છે .
આવતીકાલ તા. ૪ એિ લ ૨૦૧૯ના રોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા ભાજપાના દેશ અ ય
વાઘાણી તા. ૦૪ એિ લના રોજ બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર

ી

તુભાઇ

ી પરબતભાઇ પટેલના નામાંકન સંગે ઉપિ થત

રહેશે.
યારે કેિ યમં ી ી પરસો મભાઇ પાલા આવતીકાલે સુરત લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી દશનાબેન
જરદોશના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે.
કેિ યમં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા આવતીકાલે અમદાવાદ પૂવ લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવારના નામાંકન
સંગે ઉપિ થત રહેશે.
નાયબમુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ, રા યસરકારના દંડક અને પાટણ લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી ભરત સહ ડાભી
આવતીકાલે મહેસાણા લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી શારદાબેન પટેલના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે.
નાયબમુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ, રા યસરકારના મં ી ી દલીપભાઇ િવરા

ઠાકોર આવતીકાલે ઝા િવધાનસભા

બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવારના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૭

તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯

-----------

લોકસભા ૨૦૧૯ની ચૂટં ણી અંતગત દેશ મી ડયા િવભાગની
િવિવધ ટીમોનું ગઠન કરવામાં આ યું – ી શાંતભાઇ વાળા
----------ભારતીય જનતા પાટ મી ડયા િવભાગના દેશ ક વીનર ી શાંતભાઇ વાળાએ આગામી લોકસભા
૨૦૧૯ની ચૂંટણીને અનુલ ીને આજરોજ ભાજપા મી ડયા િવભાગની જુ દી જુ દી યવ થા ટીમની હેરાત
કરતા જણા યુ હતુ કે, ઝોન ક વીનર ીઓ,

દેશ મી ડયા ટીમ, લોકસભા મી ડયા

ભારી ીઓ, લોકસભા

મી ડયા ઇ ચાજ ીઓ તથા દેશ મી ડયા કાયાલય યવ થા ટીમ બનાવવા આવી છે . આગામી લોકસભા
૨૦૧૯ની ચૂંટણીની કામગીરી સરળતા પૂવક અને અસરકારક રીતે કરી શકાય તે માટે મી ડયા િવભાગની ટીમનું
ગઠન કરવામાં આ યું છે . ગુજરાત લોકસભાની તમામ ૨૬ બેઠકો પર ભાજપાની ત િનિ ચત છે યારે આ
તમાં ભાજપા મી ડયા િવભાગ પણ અસરકારક રીતે કાય કરી પોતાની સહભાગીતા ન ધાવશે.
વધુમાં ી વાળાએ જણા યુ હતુ કે, ભાજપા મી ડયા િવભાગ ફ ત પાટ ના ચાર- સારનું જ કામ નથી
કરતું, પરંતુ કે સરકાર તથા રા ય સરકારની િવિવધ
લ ી ક યાણકારી યોજનાઓ કે જે નો સીધેસીધો લાભ
ને મળે છે તે તમામ યોજનાઓ જનજનસુધી પહ ચાડવા માટે ભાજપા મી ડયા િવભાગ િતબ ધ છે .
ભાજપા માટે સ ા હંમેશા સેવાનું સાધન ર ુ છે . ભાજપા માટે અંિતમ લ ય સ ા નહ પરંતુ સેવા છે . ભાજપા
યારેય વોટબકની રાજનીિત કરતી નથી પરંતુ ભાજપા તમામ સમાજ અને વગ નો સવાગી િવકાસ થાય તે
દશામાં
ક યાણના કાય િનરંતર કરવા માટે ભાજપાના લાખો કાયકતાઓ કાયરત છે . આદરણીય
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વવાળી કે સરકાર તથા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના નેતૃ વવાળી
રા ય સરકારની િવિવધ
લ ી ક યાણકારી યોજનાઓ જનજન સુધી અસરકારક રીતે પહ ચાડવા માટે
ભાજપા મી ડયા િવભાગ મા યમ બનીને વધુ અસરકારક રીતે કાય કરી શકે તે માટે ભાજપા મી ડયા િવભાગ
વારા જુ દી જુ દી યવ થા ટીમ બનાવવામાં આવી છે જે ની યાદી આ સાથે pdf ફાઇલ વ પે સામેલ છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

