
 

ેસનોટ-૦૩              તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના ગાધંીનગર લોકસભા મતિવ તારમા ંભાજપાના આગેવાનો અન ે
કાયકતાઓના લોકસપંક રાઉ ડ દર યાન નાગ રકોનો ઉમળકાભરે આવકાર 

----------- 
‘‘મા  ંઘર ભાજપનુ ંઘર’’ અન ે‘‘મારો પ રવાર ભાજપા પ રવાર’’ અતંગત લોકસપંક અિભયાનમા ંઘર-ેઘર ે

જઇ ભારતીય જનતા પાટ ના ટીકર, કમળ લગાવી ભારતીય જનતા પાટ નો વજ ફરકાવી 
લોકોન ેપાટ  સાથ ેજોડનારા ચાર કાય  હાથ ધરવામા ંઆ યા હતા 

----------- 
ગાંધીનગર લોકસભા મી ડયા િવભાગની એક અખબારી યાદીમાં જણા યાનુંસાર, ભારતીય જનતા પાટ ના રા ીય 

અ ય ી અિમતભાઈ શાહની ઉમેદવારીથી ગજુરાતની તમામ ૨૬ બેઠકોમા ં નવો જોશ અને ઉ સાહ આ યો છે. 
ગાંધીનગર લોકસભા મતિવ તારમાં ભ ય રોડ-શોને મળેલ ચંડ જન િતસાદથી ભારતીય જનતા પાટ ની ત િનિ ચત 
થઈ ચકુી છે. 

ી અિમતભાઈ શાહનું નામાંકન પ  દાખલ થતાની સાથે જ તમામ બથુ/શિ તકે ોમાં થાિનક વોડ સગંઠન 
વારા ડોર ટ ુ ડોર ચારનો ધમાકેદાર ારંભ થઈ ચુ યો છે. જનો વારા મળતા આવકારને લઈને રેકોડ કે લીડ 

મેળવી ભારતીય જનતા પાટ ને પ  બહુમતી મળે ત ે દશામાં ભારતીય જનતા પાટ ના કાયકતા જન-જનનો સંપક કરી 
ર ા છે. 

દેશના લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં ૨૦૧૪માં ચૂંટાયેલી NDAની સરકાર વારા 
થયેલા જનિહતના િવકાસ કાય ની યાદી સાથેની પિ કાઓ, ગુજરાતના લોકિ ય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીના 

ગિતશીલ િવકાસકાય  તથા થાિનક મહાનગર પાિલકાના મા યમથી થયેલા જનિહતના િવકાસ કાય  િવશેની માિહતી 
લોકો સધુી પહ ચાડવામાં આવી રહી છે. 

ભારતીય જનતા પાટ  લોકતાંિ ક પાટ  છે અન ેકાયકતા પાટ નો ાણ છે. ‘મા ં ઘર ભાજપનું ઘર’ અન ે‘મારો 
પ રવાર ભાજપા પ રવાર’ અંતગત લોકસંપક અિભયાનમાં ઘરે ઘર ેભારતીય જનતા પાટ ના ટીકર, કમળ લગાવી અન ે
ભારતીય જનતા પાટ નો વજ ફરકાવી લોકોન ેપાટ  સાથ ેજોડનારા ચાર કાય  હાથ ધરવામાં આ યા હતા. 

ગાંધીનગર લોકસભામાં તારીખ ૦૪/૦૪/૨૦૧૯ સધુી તમામ િવધાનસભાઓમાં ૧૦૦થી વધુ રાઉ ડમાં 
ધારાસ ય ીઓ, કાઉ સીલર ીઓ દેશ નતેૃ વની આગેવાનીમાં વોડ સંગઠનના કાયકતાઓ મોટી સં યામાં જોડાયા 
હતા. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 



 

ેસનોટ-૦૪              તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના વરદ્ હ ત ેઅમદાવાદ પિ ચમ લોકસભા બઠેકના મ ય થ કાયાલયનુ ંઉ ઘાટન 
----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના અડીખમ ચોકીદાર તરીક ેઅન ેઅમદાવાદ પિ ચમ લોકસભાના સાસંદ ી ડૉ. 
કીરીટભાઇ સોલકંીન ેતમેની િહત માટનેી યશ વી કામગીરી માટ ેઅિભનદંન – ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ડૉ. કીરીટભાઇ સોલંકી સતત ી  વખત જંગી બહુમતીથી તીન ેવડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના ‘નયા ભારત’ની 

સંક પના પ રપણૂ કરવા ક ટબ ધ છે – ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂટંણી બ ેિવચારધારાની ચૂટંણી છે, એકબાજુ આતકંવાદન ેસમથન આપનારા અન ેઆતકંવાદન ે
પોષનારા દશેિવરોધી ત વો છે તો બી  તરફ રા થમની ભાવના સાથ ેભારત માતાન ેિવ વગુ ના થાન ેિબરા ત 

કરવા માટ ે િતબ ધતા દશાવતી િવચારધારા ધરાવતી ભાજપા છે – ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક સે દશેની સનેાના જવાનોનુ ંઅપમાન કર ેછે અન ેદુ મન દશેના મી ડયામા ંતમેની વાહવાહી થાય છે 
----------- 

છે લી બ ેટમમા ં એ િવ વાસ મારી પર મુ યો છે, તે કરતા ંવધ ુિવ વાસથી ના આશીવાદ મને મળશ ેઅન ે ના 
સેવાય મા ંજોડાઇ ના િવ વાસન ેઅકબધં રાખીશ – ડૉ. કરીટ સોલકંી 

----------- 
આજરોજ પીકનીક હાઉસ, કાંકરીયા સામે આવેલ રાધેતુષાર લેટ ખાતે અમદાવાદ પિ ચમ લોકસભાના મ ય થ 

કાયાલયનું ઉ ઘાટન મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના વરદ્ હ તે થયુ હતુ. આજના આ સંગે દેશના ઉપા ય ી 
આઇ.કે. ડે , દેશ મહામં ી ી કે.સી.પટેલ તેમજ અમદાવાદ પિ ચમ લોકસભામાં આવતા તમામ િવધાનસભામાં આવતા 
ધારાસ ય ીઓ, કોપ રેટર ીઓ, બોડ-િનગમના ચેરમેન ીઓ, લોકસભા બેઠકના ભારી ી, ઇ ચાજ ી, સહઇ ચાજ ી 
ઉપિ થત ર ા હતા. 

િવશાળ જનમેદનીને સંબોધીને મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યુ હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના 
અડીખમ ચોકીદાર તરીકે અને અમદાવાદ પિ ચમ લોકસભાના સાંસદ ી ડૉ. કીરીટભાઇ સોલંકીને તેમની િહત માટેની 
યશ વી કામગીરી માટે અિભનંદન પાઠવંુ છંુ. સતત બે ટમથી ી ડૉ. ક રટભાઇ સોલંકી ની સેવા કરી ર ા છે અને ી વાર 
આપણે તેમને જંગી બહુમિતથી િવજય અપાવીને લોકસભામાં મોકલીએ અને વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીની નયા ભારતની 
સંક પનાને પ રપૂણ કરવા ક ટબ ધ બનીએ.  

ી પાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણી બે િવચારધારાની ચૂંટણી છે, એકબાજુ આતંકવાદને 
સમથન આપનારા અને આતંકવાદને પોષનારા દેશિવરોધી ગિતિવિધઓ કરનાર ત વો છે તો બી  તરફ રા થમની ભાવના સાથે 
ભારત માતાને િવ વગુ ના થાને િબરાજમાન કરવા માટે તમામ ય નો કરનાર ભાજપા છે. ક ેસ સતત દેશનંુ, દેશના 
નાગ રકોનંુ, દેશના ગરીબો-વંિચતો-શોિષત-પી ડતોનું િવિવધ છેતરામણી હેરાતો કરીને સતત મ ક ઉડાવે છે અને ક ેસ દેશની 
સેનાના જવાનોનંુ અપમાન કરે છે યારે દુ મન દેશના મી ડયામાં તેમની વાહવાહી થાય છે. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


