
 

ેસનોટ-૦૫                તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯ 
------- 

ભાજપાની સરકાર સાથ ે લોકોની લાગણીઓ અન ેલોકોની ઇ છાઓ સકંળાયેલી છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
-------- 

ભાજપા સરકારે રા યની સમ  જનતાના ઉ થાન અન ેિવકાસ કાય ની વણ ર 

વણથભંી રીત ેઆગળ વધારી છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
-------- 

લોકોની વનશૈલી બદલવા માટ ેકે ની અન ેરા યની ભાજપા સરકાર 

હમંશેા કટીબ ધ રહીન ેત ે દશામા ંઅિવરત કાય કરી રહી છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
------- 

આગામી ચૂટંણી આતકંવાદ િવ ધ રા વાદ અન ેદશેનુ ંભિવ ય ન કી કરનારી ચંૂટણી છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
------- 

સમ  દશેમા ંઆ થક અન ેસમૃ ધ પ રિ થતીમાં પણ જો દેશ સરુ ીત નહ  હોય, 

તો દશેની જનતાની આ સમિૃ ધનુ ંકોઇ મૂ ય રહશે ેનહી – ી તભુાઇ વાઘાણી 
-------- 

સમ  િવ વમા ંભારત દશે એક મજબતૂ અથ યવ થા તરીક ેઉભરી આ યો છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
--------- 

 ભારતીય જનતા પાટ ના દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી આજરોજ અમરેલી લોકસભા હઠેળના લાઠી ખાત ે
ભાજપાના ઉમેદવાર ી નારણભાઇ કાછડીયાના મ ય થ કાયાલયના ઉદઘાટન કરી, એક િવશાળ જનસભાને સબંોધન 
કરતાં જણા યંુ હતુ ં ક,ે અમરેલી િવ તારન ે ખૂબ જ ગૃત એવા નારણભાઇ કાછડીયા ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીના  
ઉમેદવાર તરીકે મ યાં છે, યારે કિવ કલાપીની અન ેહમીર નો ઇિતહાસ ધરાવતી લાઠીની પિવ  ધરતી પર ઉભા રહીન ે
હું ગૌરવની લાગણી અનુભવી ર ો છંુ.  
 લાઠીમાં જ મા  બાળપણ િવ યંુ છે, અન ેધોરણ ૩ થી ૧૦ સધુીનુ ં શૈ િણક ઘડતર પણ થયંુ છે, એટલે નાની 
મોટી સમજણ કેળવવામાં મારા વનમાં લાઠીનો અમૂ ય ફાળો છે. રા યમાં ૧૯૯૫થી ભાજપાની સરકાર કાયરત છે. 
ભાજપાની સરકાર સાથ ે  લોકોની લાગણીઓ અન ે લોકોની ઇ છાઓ સકંળાયેલી છે. માન. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ 
મોદી હંમેશા કહે છે ક,ે ગજુરાત મારો આ મા છે, તો ભારત મારો પરમા મા છે.  આવા સમ પતતાના ભાવ સાથે જેમણે 
જનતા જનાદનની સવેા કરવાની ભેખ લીધી છે, અને દ ર નારાયણના ઘરની અંદર દપક ગટાવવાનું ભગીરથ કાય 
તેઓએ કયુ છે.  
 ભાજપાના શાસન પહલેાં અને ભાજપાના શાસન દર યાન લાઠીની છબી વયં પ  છે. ભાજપા સરકાર વારા 
રા યની સમ  જનતાના ઉ થાન અને િવકાસ કાય ની વણ ર વણથંભી રીત ેઆગળ વધારી છે. ભાજપાના શાસન 
પહેલાનંા  કુશાસન  દર યાન  સ ા ભૂ યા લોકોએ ખડેૂતોની ચતા ન કરી,  ગરીબો યે યાન ન આ યંુ,  પાણી  જેવી 
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ાથિમક જ રીયાત યે દુલ  સે યંુ, રોડ ર તાઓ પણ િબ માર હાલતમાં રા યાં જેના માઠા પ રણામો આપણી 

ભૂતકાળની પઢેીએ ભોગવવા પ યા ં છે. ૨૦૧૪ બાદ ભાજપા અન ે એન.ડી.એ.ની સરકાર રચાતા ગજુરાતના સપૂત 
એવા ી નરે ભાઇ મોદીની દુરંદેશીતા અને વરીત િનણય શિ તના કારણે માતા નમદાના નીર  યાં િવચાર ન પહ ચ ે
યાં  છેવાડાના માનવી સધુી પાણી પહ ચાડવામાં સફળ થયાં છે. ગરીબોના ઉ થાન માટે ઉ લા, ઉ વલા, ધાનમં ી 

આવાસ યોજના જેવી અનેક સફળ યોજના આપી છે. આ ઉપરાંત રા યના અને રા ીય ધોરી માગ નો ખૂબ જ િવકાસ 
થતાં પ રવહન ે ે ગિત આવી છે, ધધંા અને યાપારમાં જેની સીધી અસર હઠેળ સમૃિ ધ િવ તરી છે. લોકોની 

વનશૈલી બદલવા માટ ેકે ની અને રા યની ભાજપા સરકાર હંમેશા કટીબ ધ રહીને તે દશામાં અિવરત કાય કરી રહી 
છે.  
 ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતુ ં ક,ે જવાહરલાલ નહે  થી લઇને રાહુલ ગાંધી સધુીના બધાજ ક ેસી 
નેતાઓએ વંશવાદ, પ રવારવાદ, અન ેજુ ઠાણા ફલેાવાનું જ કામ કરેલ છે. ક ેસ અન ેયુ.પી.એની અગાઉની સરકારોમા ં
આતકંવાદ ખૂબ જ ચરમસીમાએ હતો, જેને આપણા ગુજરાતી સપૂત ેખા મો બોલવવામાં સફળતા મેળવી છે. આજે 
આતકંવાદ અન ેઆતંકવાદના આકાઓ ભારતદેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના નામ મા થી ફફડ ેછે, અને કહે છે 
ક,ે ભાજપા સરકાર જો ભારતમાં બનશે તો પા ક તાનમાં માતમ છવાશે.  
 સમ  દેશમાં આ થક અને સમૃ ધ પ રિ થતીમાં પણ જો દેશ સુર ીત નહ  હોય, તો દેશની જનતાની આ 
સમૃિ ધનું કોઇ મૂ ય રહેશે નહી. આગામી ચૂંટણી આતંકવાદ િવ ધ રા વાદ અને દેશનું ભિવ ય ન કી કરનારી ચૂંટણી છે. 
દેશની જનતાએ ન કી કરવાનું છે ક,ે સમ  િવ વમાં ભારતની છબી કોના નેતૃ વ હેઠળ વધુ સુ ઢ બનશે, અને દેશની 
સલામતી તથા સુર ા મજબૂત બનશે.  
 વષ  પહેલાં આતકંવાદીઓએ ીનગરના લાલચોકમાં િ રંગો ફરકાવવા માટેની ચલેે જ આપી હતી.અને ત ેસમયે 
ક સેના શાસન દર યાન િનભય રીત ેગુજરાતના સપતૂ એવા ી નરે ભાઇ મોદીએ આ ચેલે જ િ વકારી  ભાજપાના 
વરી  એવા ી મુરલી મનોહર જોષી સાથે મળીન ેતમેના નેતૃ વમાં યા ા કાઢી ીનગરના લાલચોકમાં િ રંગો ફરકા યો 
હતો.  
 ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યું હતુ ંકે, આજે સમ  િવ વમાં ભારત દેશ એક મજબતૂ અથ યવ થા તરીકે ઉભરી 
આ યો છે. આજે આતંરરા ીય તરે િવ વની મોટાભાગની મહાસ ાઓ ભારત સાથ ેખભેખભો િમલાવીને િવકાસની 
હરણફાળ ભરવા આતરુ હોય છે.સમય આ યો છે, માન. ી નરે ભાઇ મોદીને ફરીથી સ ા ઢ કરીએ અને ભારતને 
િવ વની મહાસ ાઓની હરોળમાં લઇ જવા માટ ેતેમને સહયોગ આપીયે. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 

 



 

ેસનોટ-૦૬                તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

અં ેજોની ગલુામીમાંથી મૂ ત થયા ંબાદ નહે ન ેબદલ ેસરદાર પટેલ જો વડા ધાન બ યા ંહોત તો  
ભારતની છબી દિુનયા સમ  કઇંક જુદી જ હોત – ી િવજભાઇ પાણી 

----------- 
ી નરે ભાઇ મોદીએ ગરીબ પ રવારોના સાચા હમદદ બની તમેન ેઉપર લાવવાનુ ંભગીરથ કાય કય ુ

– ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

એક જ પ રવારના લોકોએ સ ા ચલાવી તને ેકારણ ેદશે બરબાદ કરી નાં યો – ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ભારત દશેની િવકાસનીિત અન ેિવદશેનીિતના કારણ ેબહારના દશેોનુ ંમડૂી રોકાણ ભારતમા ંઆ યુ ંઅન ેઅનકે 
રોજગારીની નવી તકો ઉભી થઇ. દુિનયાની નવી ટકેનોલો ઓ ભારતમા ંઆવી. – ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
આજે દશેના સૈ યને નવી ટકેનોલો થી સ જ હિથયારો પુરા પાડી મજબતૂ કરવામા,ં  

કિૃષ ે  િવિવધ ટકેનોલો ના મા યમથી ઉ પાદન વધારવામા,ં  
વ છતા અિભયાનમા ંદિુનયાના અ ય દશેોની હરોળમા ંઆવીન ેઉભો ર ો છે 

----------- 
કો સે પાચં વષમાં જ સ ા િવહોણી રહેવાથી બબેાકળી બની ગઇ છે. – ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
 આજરોજ પંચમહાલ લોકસભા સીટના ભાજપાના ઉમેદવાર ી રતન સહ ચૌહાણના સમથનમાં કાલોલ ખાત ે
માન. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ િવશાળ જનસભા સંબોધી હતી. આ સંગે વતમાન સાંસદ આદરણીય ી 

ભાત સહ ચૌહાણ, ધારાસ ય ી સી. ક.ે રાઉલ  તથા િજ લાના ભારતીય જનતા પાટ ના સગંઠનના આગેવાનો અન ે
મહાનુભાવો ઉપિ થત ર ાં હતાં.  
 ભારત દેશ અં ેજોની ગલુામીમાંથી મૂ ત થયાં બાદ નહે ને બદલે સરદાર પટેલ જો વડા ધાન બ યાં હોત તો 
ભારતની છબી દુિનયા સમ  કંઇક જુદી જ હોત. કા મીરમાં ૩૭૦ની કલમ ન હોત અને કા મીર સમ યા પણ ન હોત. 
ભારત દેશ વા તવમાં “સોને કી િચડીયા” જેવો હોત. 

 ૨૦૧૪ પહેલાં યુ.પી.એ.ની સરકાર હતી. મનમોહન સહ વડા ધાન તરીક ેસ ા ઢ હતા,ં પરંત ુ ીમતી સોનીયા 
ગાંધીના રીમોટથી આ સરકારનું સંચાલન થતુ ં હતુ.ં એ વખત ે દેશનું માથુ ં શરમથી ઝૂકી ય તેવા ઉપરા ઉપરી અનેક 
કૌભાંડો થતાં હતાં. દેશ હતાશ હતો અને દેશની  પ રવતન ઇ છતી હતી, યારે ૨૦૧૪ની લોકસભાની સામા ય 
ચંૂટણીમાં “અબ કી બાર મોદી સરકાર” “હર હર મોદી ઘર ઘર મોદી” ના નારાએ દેશના લોકોમા ંએક નવી આશા, અપે ા 
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અને વ ન જગા યાં. હવે ી નરે ભાઇ મોદી જ કંઇક કરી શકશે, તેવા િવ વાસ સાથે દેશની જનતાએ તેમને 

વડા ધાન તરીક ેસ ા ઢ કયા. ી નરે ભાઇએ તમેના પહેલાં જ વ ત યમાં ક ું ક,ે હુ ં ધાનમં ી નથી, આ દેશનો 

ધાનસેવક બનીને દેશની સેવા કરવા ઇ છંુ છંુ. ી નરે ભાઇએ નબળા વગના લોકો માટ ેતેમજ પી ડત, શોષીત અન ે

વંિચતો માટે અનકે યોજનાઓ સફળતાપૂવક અમલ મૂકી. તેમને પાંચ વષમાં સાચા અથમાં ગરીબોની ચતા કરી જનધન 
યોજના, ઉ લા યોજના, ઉ વલા યોજના, શૌચાલયનું િનમાણ, ધાનમં ી આવાસ યોજના જેવી યોજનાઓ 

અમલમાં મૂકી ી નરે ભાઇ મોદીએ ગરીબ પ રવારોના ઉ થાન માટ ેભગીરથ કાય કયુ.  
 એક જ પ રવારના લોકોએ સ ા ચલાવી તેન ેકારણે દેશ બરબાદ કરી નાં યો. િવદેશોમાં ભારતની છબી ખરડાઇ 
હતી, યાં ભારતનું િચ  ભૂખમરો, ગંદકી, ગરીબી, અ પિવકસીત રા  તરીકનેું ઉપસી આ યંુ હતું. ૨૦૧૪ પછી ી 

નરે ભાઇ મોદીના સ ા ઢ થયા બાદ અનેક કડક પગલાંઓ વારા ભારત એક સશ ત રા , અન ેઝડપથી િવકાસ પામતા 

રા  તરીક ેઉપસી આ યંુ. ભારત દેશના આવા યોજનાબ ધ પગલાં લેવાના કારણે દુિનયાના મોટાભાગના દેશો ભારતની 
પડખે ખભેખભા િમલાવી ઉભા ર ા.ં ભારત દેશની િવકાસનીિત અન ેિવદેશનીિતના કારણે બહારના દેશોનું મૂડી રોકાણ 
ભારતમાં આ યંુ અને અનકે રોજગારીની નવી તકો ઉભી થઇ. દુિનયાની નવી ટેકનોલો ઓ ભારતમાં આવી. આજે 
ભારત દેશ રોજગારી ઉભી કરવામાં, મૂડી રોકાણ કરવામાં, દેશના સૈ યને નવી ટકેનોલો થી સ જ હિથયારો પુરા પાડી 

મજબતૂ કરવામાં, કિૃષ ે  િવિવધ ટકેનોલો ના મા યમથી ઉ પાદન વધારવામાં, વ છતા અિભયાનમાં, સંશોધન 
ે માં, અતં ર  ે માં પણ દુિનયાના અ ય દેશોની હરોળમાં આવીને ઉભો ર ો છે. ભારતીય જનતા પાટ  ૪૫ વષ 

સધુી િવપ મા ંરહી પરતં ુ યારેય માનિસક સતંુલન ખોયંુ ન હતુ,ં યારે કો સે પાંચ વષમાં જ સ ા િવહોણી રહવેાથી 

બેબાકળી બની ગઇ છે.  
 આગામી તા. ૨૩ એિ લના રોજ યો નારી લોકસભાની ચૂંટણીમાં દેશની જનતાએ ન કી કરવાનુ ં છે, કે હવે 

તેઓન ે ાચાર આચારનારી મજબૂર સરકાર જોઇએ ક ે ાચાર મૂ ત કડક િનણયો થકી રા ભ ત મજબૂત સરકાર 
જોઇએ. જેમની રગ ેરગમાં દેશભિ ત છે તેવા આપણાં સૌના લોકલાડીલા અને ગુજરાતના સપૂત એવા ી નરે ભાઇ 
મોદીને મજબતૂ બનાવવા માટ ે તેમજ ભારતના અિવભા ય અંગ એવા કા મીરને આતકંવાદથી બચાવવા માટે અન ે
દેશમાંથી આતકંવાદન ેભૂતકાળ બનાવવા માટ ેગુજરાતમાંથી તમામ ૨૬ કમળો ખીલવવા પંચમહાલ િજ લાના કાલોલ 
ખાતેથી ી િવજયભાઇ પાણીએ હાકલ કરી હતી.  

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 



 

ેસનોટ-૦૭                  તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ગાધંીનગર લોકસભા ફોમ ચકાસણી સમય ેક સેના આ પેો આધારહીન, જુ ઠા,ં બાલીશ અન ેહા યા પદ છે. – ી ભરત પં યા 
----------- 

ગુજરાતના સપતૂ અન ેભાજપાના રા ીય અ ય  ી અિમતભાઇ શાહ દશેનુ ંમજબતૂ રા ીય નેતૃ વ હોવાન ેકારણે તેમની સામ ેજૂઠા 
આ ેપો કરીને ચાર મા યમોમા ંચમકવાનુ ંઅપકૃ ય કર ેછે – ી ભરત પં યા 

----------- 
ક સે હતાશ છે, પોતાની િનિ ચત હાર ભાળી ચકૂી છે તથેી પાણીમાથંી પોરા કાઢીન ેભાજપાના નતેૃ વ સામ ેમા  અપ ચાર કરવાનુ ં

નદનીય કામ કર ેછે – ી ભરત પં યા 
----------- 

કોઈ પણ તપાસ કયા વગર જે લોન પરૂી થઇ ગયલે છે અને મોગજ રલીઝ થઈ ગયલે છે ત ેઅગંનેો તમેનો વાધંો હા યા પદ છે, આવા 
જુ ઠા ંવાધંાન ેકારણ ેક સેનો બદઇરાદો મા  યિ તન ેખોટી રીત ેબદનામ કરવાની છે ત ે પ  થાય છે – ી ભરત પં યા 

----------- 
ક સે હંમશેા ગુજરાત અન ેગજુરાતના નતેૃ વનુ ંસતત અપમાન અન ેઇષા કરતી આવી છે. 

ક સે ેપહેલા ંસરદાર પટલે, ી મોરાર ભાઇ દસેાઇની અવગણના-અપમાન અન ેઇષા કરતી હતી, હવ ે ી નરે ભાઇ મોદી અને ી 
અિમતભાઇ શાહના મજબતૂ નતૃે વની ઇષા કરીન ેતમેના પર બેબિુનયાદ અન ેજુ ઠા ંઆ ેપો વારા અપ ચાર કરી રહી છે  

– ી ભરત પં યા 
----------- 

ભાજપા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ ક ેસ મુખ ી અિમત ચાવડા અન ેક ેસ ગાંધીનગરના ઉમેદવાર ી સી.જે.ચાવડાના 
પાયા વગરના અને બેજવાબદાર આ ેપોને ફગાવીને તી  િત યા આપતાં જણા યું હતું કે, ભાજપાના રા ીય અ ય  ી અિમતભાઇ શાહ 
જે ગુજરાતના સપૂત અને ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર છે, તેમની સામે ફોમ ચકાસણી સમયે આધારહીન અને જુ ઠા ં
આ ેપો કરતો વાંધાપ  ક ેસે ચૂટંણી અિધકારી સમ  રજૂ કય  હતો. જેને ચૂંટણી અિધકારીએ ફગાવી દઇને ભાજપાના ઉમેદવારનંુ ફોમ 
કાયદાકીય રીતે સંપૂણ યો ય હોવાને લીધે તે વીકારી લીધેલ હતુ.  

ી પં યાએ જણા યંુ હતંુ કે, વષ થી રાજકારણમાં રહેલા ી સી.જે.ચાવડા અન ેક ેસને ચૂટંણીની યા અગંે સામા ય ણકારી 
ન હોય તેવું િતપા દત થાય છે, તેમણે ે માં માનનીય સુ ીમ કોટના ચુકાદાનું જ આધાર રજુ કરેલ છે, તેને તેમણે રજૂ કરેલા વાંધાઓ સાથે 
કોઈ સંબંધ નથી. ત ન બાિલશ કહી શકાય તેવા વાંધાઓ રજુ કરેલ છે. જે ચૂંટણી અિધકારીએ અમા ય ઠેરવેલ છે. ભાજપના ઉમેદવારના 
બકમાં મુકેલ મોગજની જવાબદારીનો િવષય રજૂ કય  હતો. સામા ય માણસને પણ ખબર પડે છે કે, મોગજ િમલકતની કોઇ નાણાકીય 
જવાબદારી યાં સુધી ડીફો ટ ન થાય યાં સુધી તે ઉ ભવે જ નહ . આવા જુ ઠાં વાંધાને કારણે ક ેસનો બદઇરાદો મા  યિ તને ખોટી 
રીતે બદનામ કરવાની છે તે પ  થાય છે. કોઈ પણ તપાસ કયા વગર જે લોન પૂરી થઇ ગયેલ છે અને મોગજ રલીઝ થઈ ગયેલ છે તે અંગેનો 
તેમનો વાંધો હા યા પદ છે. 

ી પં યાએ જણા યંુ હતંુ કે, ક ેસ હતાશ છે, પોતાની િનિ ચત હાર ભાળી ચૂકી છે, જનતાની વ ચે જતી નથી અને પાણીમાંથી 
પોરા કાઢીને મા  અપ ચાર કરવાનું નદનીય કામ કરે છે. ી અિમતભાઇ શાહ દેશનું મજબૂત રા ીય નતૃે વ હોવાને કારણે તેમની સામે જૂઠા 
આ ેપો કરીને ચાર મા યમોમાં ચમકવાનુ ંઅપકૃ ય કરે છે. ક ેસ હંમેશા ગુજરાત અને ગુજરાતના નેતૃ વની જુ ઠાં આ ેપો વારા સતત 
બદનામ કરવાનું કૃ ય કરતી રહી છે, ક ેસે પહેલા ંસરદાર પટલે, ી મોરાર ભાઇ દેસાઇની અવગણના-અપમાન અને ઇષા કરતી આવી છે, 
હવે ી નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઇ શાહ પર બેબુિનયાદ અને જુ ઠાં આ ેપો વારા અપ ચાર કરી રહી છે, પરંતુ ગુજરાત અને 
દેશની જનતા ક ેસના આ િવકૃત ઇરાદા ણી ચૂકી છે અને આગામી લોકસભા ચૂટંણીમા ંક ેસને જડબાતોડ જવાબ આપીને ભાજપાને 
ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભ ય િવજયી બનાવશે તેવો િવ વાસ છે.  

ક ેસના સોગંદનામામા ંકાયદાકીય િત હતી, જે તેના ઉમેદવારી પ નંુ ફોમ ભરવા અંગે તેમની અ ાનતાને દ શત કરતી હતી તેમ 
ી પં યાએ અંતમાં જણા યુ હતુ. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૮                તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી  
આવતીકાલ ેસુરત અન ેનવસારી ખાતે જંગી જનસભાન ેસબંોધશ.ે 

----------- 
ભાજપાના દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

આવતીકાલ ેપાટડી અન ેસાયલા ખાત ેજંગી જનસભાન ેસબંોધશ ે
----------- 

ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ગુજરાત રા યના માન. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
આવતીકાલે તા. ૦૬ એિ લ શિનવારના રોજ ૨૪ - સુરત લોકસભા  અને ૨૫-નવસારી લોકસભા મ ય થ કાયાલયનું ઉ ઘાટન 
કરી જંગી જનસભાને સંબોધન કરશે. માન. મુ યમં ી ીનો કાય મ નીચે મુજબ છે. 

તારીખ સમય કાય મની િવગત 
૦૬/૦૪/૨૦૧૯ સાંજે ૦૬-૦૦ કલાકે  મ ય થ કાયાલયનંુ ઉ ઘાટન અને જનસભા  

થળઃ૯, અંબા નગર, સોસીયો સકલ, ઉધના મગદ લા રોડ, સુરત.  
૦૬/૦૪/૨૦૧૯ રા ે ૦૮-૩૦ કલાકે  મ ય થ કાયાલયનંુ ઉ ઘાટન અને જનસભા  

થળઃ શૌરીન શોપસ, સધુ સેવા સિમિતની પાસે, નોવો એપે ની 
સામે, રાંદેર-અડાજણ સુરત.  

 
યારે ગુજરાત ભારત◌ીય જનતા પાટ ના દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી આવતીકાલે તા.૦૬ એિ લ શિનવારના રોજ 

સુરે નગર લોકસભાના પાટડી અને સાયલા ખાતે મ ય થ કાયાલયનું ઉ ઘાટન કરી જંગી જનસભાને સંબોધન કરશે. માન. દેશ 
અ ય ીનો કાય મ નીચે મુજબ છે. 

તારીખ સમય કાય મની િવગત 
૦૬/૦૪/૨૦૧૯  મ ય થ કાયાલયનંુ ઉ ઘાટન અને જનસભા  

થળ – કડવાપાટીદાર હોલ, મુ.પો. તા. પાટડી, િજ.  
          સુરે નગર 

૦૬/૦૪/૨૦૧૯ રા ે  ૦૮-૦૦ કલાકે  મ ય થ કાયાલયનંુ ઉ ઘાટન અને જનસભા  
થળ – મુ.પો. તા. સાયલા, િજ. સુરે નગર.  

 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 



 

ેસનોટ-૦૯            તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯ 

----------- 
ચટેીચડં-ગૂડી પડવાની શભુે છા પાઠવતા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ શિનવાર, તા. ૬ એિ લ-૨૦૧૯ એ ઉજવાનારા ચેટીચંડ અને ગૂડી 

પડવાના પાવન પવ સધી અને મરાઠી સમુદાયના સમ ત ભાઈ-બહેનોને દયપૂવકની શુભે છા પાઠવી છે.  

મુ યમં ી ીએ તેમના શુભે છા સંદેશમાં જણા યું છે કે ચેટીચંડ અને ગૂડી પડવાના મંગલ પવ નો આ 

સુભગ સમ વય સામાિજક સમરસતા, આપસી ેમ, શાંિત-ભાઈચારા અને સદભાવનાનો ઉ ીપક બનશે.  

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ેસનોટ-૧૦            તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯ 

----------- 
ચેટીચડં-ગૂડી પડવા િનિમ  ે જનોન ેમગંલ શુભકામનાઓ પાઠવતા  

ભાજપા દશે અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી 
----------- 

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ચેટીચંડ અને ગૂડી પડવાના પાવન પવ સધી અન ેમરાઠી 

સમુદાયના સમ ત ભાઈ-બહેનો અને રા યની સમ  જનતાને મંગલ શુભકામનાઓ પાઠવી છે.  

ી વાઘાણીએ તેમના શુભે છા સંદેશમાં જણા યુ ંછે કે, આ થાના તીક સમાન ી ઝુલેલાલ ભગવાનનંુ 

વન જ માનવ મા ને શાંિત, ભાઇચારા અને ેમથી વવાનો સંદેશ આપે છે.  

મરાઠી ભાઇઓ-બહેનોને ‘વષ િતપદા’ ગુડીપડવાના સંગે સમ  રા યમાં સુખ-શાંિત અને સમૃિ ધ 

થાિપત રહે તથા શિ તની આરાધના માટેના ચૈ ી નવરા ીના ારંભે સવ જનોને શુભે છાઓ પાઠવી હતી. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


