ેસનોટ-૦૧

તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯

તારીખ ૧૦ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતના વાસે

-----------

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની ૧૦ એિ લે જુ નાગઢ અને સોનગઢ ખાતે િવશાળ જનસભાને સંબોધન કરશે
– ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------

આવતીકાલે તારીખ ૬ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ભાજપાના રા ીય અ ય અને ગાંધીનગર લોકસભાના
ઉમેદવાર ી અિમતભાઇ શાહ અમદાવાદ ખાતે બે તબ કામાં ભ ય રોડ-શો યો શે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ઇલેક ોિનક મી ડયાને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, આગામી તારીખ ૧૦
એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતના વાસે પધારી ર ા છે , જુ નાગઢ અને સોનગઢ ખાતે
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી િવશાળ જનસભાને સંબોધન કરશે.
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની ૧૦ એિ લે સવારે ૯.૦૦ કલાકે જુ નાગઢ ખાતે જુ નાગઢ લોકસભા અને પોરબંદર
લોકસભા િવ તારની જનતાને સંબોધન કરશે તેમજ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે સોનગઢ ખાતે બારડોલી લોકસભા અને નવસારી લોકસભા
િવ તારની જનતાને સંબોધન કરશે.
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, આવતીકાલે તારીખ ૦૬ એિ લ, ૨૦૧૯ શિનવારે ભારતીય જનતા પાટ ના થાપના દન
િનિમતે ગાંધીનગર લોકસભાના ઉમેદવાર અને રા ીય અ ય
ી અિમતભાઈ શાહ સાહેબનો વેજલપુર અને સાબરમતી િવધાનસભામાં
લોકસંપક રેલી-રોડશો યો શે.
આવતીકાલે તારીખ ૬ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ભાજપાના રા ીય અ ય અને ગાંધીનગર લોકસભાના િવજયી ઉમેદવાર ી
અિમતભાઇ શાહ કણાવતી મહાનગરમાં બે તબ કામાં ભ ય રોડ-શો વારા લોકસંપક રાઉ ડમાં હ રો કાયકતાઓ સાથે પોતાના
મતિવ તારના લોકોનું અિભવાદન ઝીલશે.
આવતીકાલે સવારે ૯.૩૦ કલાકે વેજલપુર - વણઝાર - સરખેજ ગામ - રો - ીનંદનગર - વરાજપાક - દેવાશ લેટ વામીનારાયણ મં દર - યામલ ીજ - યામલ ૧૦૦ ટ રોડ - હરણ સકલ - ધા કુલ ચાર ર તા - જોધપુર ચાર ર તા - માનસી
સકલ - વ ાપુર શિહદ ચોક થઇ હવેલી મં દર ખાતે બપોરે ૧૨.૩૦ કલાકની આસપાસ થમ રાઉ ડનું સમાપન થશે.
વેજલપુરથી વ ાપુર સુધી તમામ ટ પર હ રોની સં યામાં થાિનકો, સામા ક સં થાઓ, ધમ થાનો, વેપારી મંડળો,
સહકારી આગેવાનો વારા િવિવધ થળોએ ી અિમતભાઇ શાહનું િવિવધ કારે વાગત કરવામાં આવશે.
આ રોડ-શો લોકસંપકનો બીજો તબ કો સાંજે ૫.૩૦ કલાકે શ થશે. જે રાણીપથી િનણયનગર ગરનાળા થઇ ચાંદલોડીયા
ઉિમયા હોલ - વંદે મારતમ્ રોડ - કંકુનગર - દૂગા કુલ - સરદાર ચોક - નવિનમાણ કુલ - રાણીપ બસ ટે ડ - ી રાધા વામી રોડ સાબરમતી પાવરહાઉસ - રામનગર - રામબાગ રોડ - નીલકંઠ મહાદેવ - હ રઓમ સોસાયટી (મહાવીર હોિ પટલ) - દેવભૂિમ રોડના
થળે સમાપન થશે.
વેજલપુર અને સાબરમતી િવ તારમાં આવનારા તમામ ટ પર િવિવધ થળોએ ઢોલ- ાંસા-નગારા- લહાર- લની
પાંદડીઓથી સાથે હદયના ડાણથી ી અિમતભાઇ શાહને ભ ય િવજયના શૂભાિષશ આપવા હ રોની સં યામાં જનમેદની ઉમટી
પડશે. િવિશ
કારના વાગત અને કાયકતાઓના ેમ અને ઉ સાહથી સમ માહોલ ભાજપામય બની રહેશે અને ગાંધીનગર
લોકસભા બેઠક પર ી અિમતભાઇ શાહ ઐિતહાિસક લીડ સાથે િવજયી બનશે.
ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, આવતીકાલે રા ી સમયે ી અિમતભાઇ શાહ ઘાટલોડીયા િવધાનસભાના બોપલ
મંડલમાં આવતાં િવિવધ સોસાયટીઓના રહેવાસીઓ સાથે બેઠક કરી સીધો સંવાદ કરશે.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯

----------ર ા મં ી ીમતી િનમલા સીતારામન
આવતીકાલે ૬ એિ લે સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વડોદરા ખાતે યુબલ
ે ી બાગ ખાતે
બુ ધ સંમલ
ે નમાં સંબોધન કરશે.
----------બપોરે ૩.૦૦ કલાકે ટાઉન હોલ આણંદ ખાતે મિહલા સંમલ
ે નમાં સંબોધન કરશે
----------સાંજે ૬.૩૦ કલાકે ગાંધીનગર લોકસભામાં આર.કે.રોયલ હોલ,સાય સ સીટી રોડ, અમદાવાદ ખાતે
બુ ધ નાગ રક સંમલ
ે નમાં સંબોધન કરશે.
----------ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ઇલેક ોિનક મી ડયાને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે,

આવતીકાલે તારીખ

૦૬ એિ લ, ૨૦૧૯ શિનવારના રોજ સાંજે ૬.૩૦ કલાકે ગાંધીનગર લોકસભામાં

આર.કે.રોયલ હોલ,સાય સ સીટી રોડ, અમદાવાદ ખાતે બુ ધ નાગ રક સંમેલનમાં સંબોધન કરશે. ભાજપા
રા ીય અ ય અને ગાંધીનગર લોકસભાના ભાજપાના ઉમેદવાર ી અિમતભાઈ શાહના ચાર અથ ર ામં ી
ીમતી િનમલા સીતારામન

બુ ધ નાગ રકો સાથે સીધો સંવાદ કરશે. જે માં ભારતીય જનતા પાટ ના

સુશાસનના ૦૫ વષની િસિ ધઓ તેમજ ભિવ યની યોજનાઓ અંગે િવચાર િવમશ કરશે.
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ર ામં ી
કલાકે વડોદરા ખાતે

ીમતી િનમલા સીતારામન

આવતીકાલે સવારે ૧૧.૦૦

યુબેલી બાગ ખાતે બુ ધ સંમેલનમાં સંબોધન કરશે. યારબાદ બપોરે ૩.૦૦ કલાકે ટાઉન

હોલ આણંદ ખાતે મિહલા સંમેલનમાં સંબોધન કરશે.

ીમતી સીતારામન ભારતીય સરહદોની સુર ા અથ

NDA સરકાર વારા અને ખાસ કરીને દેશના યશ વી ધાનમં ી ી નરે

મોદીના મ કમ મનોબળ અને ઢ

રાજકીય ઈ છાશિ તથી લેવાયેલા રા િહતના િનણયોથી નાગ રકોને અવગત કરશે.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯

----------વરા ય પછી હવે આપણે સુરા ય માટે લડવાનું છે – ી િવજયભાઇ પાણી

-----------

દેશમાં બેઠલ
ે ાં ૨૦૧૪ પહેલાંના શાસકોએ આતંકવાદને પોષવા માટે
ના નાણાંનો ઉપયોગ કરતાં હતાં – ી િવજયભાઇ પાણી

-----------

જે મ માછલી પાણી િવના તરફડે છે , તેમ ક સ
ે અને
તેને સમથન કરતાં પ ો સ ા િવના તરફડે છે – ી િવજયભાઇ પાણી

-----------

રાહુ લ ગાંધી સંસદ ઉપર થયેલ હુ મલાનો મા ટર માઇ ડ અફઝલ ગુ ની વરસી પર જે .એન.યુ.મા
ભારતના ટુકડે ટુકડા કરનારી ગગના સમથનમાં જોડાયા હતાં – ી િવજયભાઇ પાણી

-----------

આજરોજ ગો વદગુ ની ધરતી દાહોદ િજ લાના સુખપર ખાતે માન. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ

પાણીએ એક

િવશાળ જનમેદનીને સંબોધન કરી લોકસભાની ચૂંટણીના ીગણેશ કયા હતાં. આ સંગે િજ લા અ ય

ી શંકરભાઇ,

ભાજપાના લોકસભાના ભારી ી અિમતભાઇ ઠાકર, મિહસાગર િજ લાના મુખ ી જે . પી.પટેલ, ધારાસ ય ીઓ
તથા અ ય મહાનુભાવો ઉપિ થત ર ાં હતાં.
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ સભાને સંબોધીત કરતાં જણા યું હતું કે, ગો વદગુ એ અં ેજો સામે લડી દેશ
માટે બિલદાન આ યાં હતાં. તેઓ વરા ય માટે લ યાં હતાં. વરા ય પછી હવે આપણે સુરા ય માટે લડવાનું છે .
કે માં ભાજપાના શાસન પહેલાં ૧૦ વષથી યુ.પી.એ.ની રીમોટવાળી સરકાર ચાલતી હતી. આનાથી દેશને પેરાલીસીસ
થઇ ગયો હતો. આ દેશ

ાચારીઓનો બની ગયો હતો. આથી દેશની િવદેશની અંદર છબી ખૂબ જ ખરડાઇ હતી.

ભાજપાએ ૨૦૧૪માં એક સુ આ યું હતું કે, “અ છે દન આયગે” જે નાથી દેશમાં એક ઇમાનદાર ધાનમં ીની
માંગ ઉઠવા પામી હતી, પ રણામે દેશને એક ઇમાનદાર ધાનમં ી મ યાં છે . દેશની જનતાએ જોયેલા વ નને સાકાર
કયા છે . અગાઉના મુક ધાનમં ી ી મનમોહન સહની સરકારમાં આતંકવાદીઓએ મુંબઇને ૩ દવસ માટે બાનમાં લીધુ
હતુ,ં એ સમયે અસં ય િનદ ષોના મૃ યું થવા છતાં તેઓ કહેતાં હતાં કે, હમ દેખગે, હમ સોચગે,

યારે ૨૦૧૪ પછી

રચાયેલ ભાજપા અને એન.ડી.એ.ની સરકારે દેશમાં થયેલ ઉરી અને પુલવામા હુ મલામાં શહીદ થયેલ વીર જવાનોની
શહીદીને એળે ન જવા દઇ આતંકવાદ િવ ધ કડક કાયવાહી કરી સ કલ
..૦૨..

ાઇક અને એર

ાઇક કરી અસં ય

..૨..
આતંકવાદીઓનો ખા મો કય હતો. આ આતંકવાદ સામેની લડાઇ માટે દુિનયાના મોટાભાગના દેશો (ચીન િસવાય)
ભારતની સાથે ખભેખભા િમલાવી ઉભા ર ાં હતાં. ભારત વારા લેવાયેલ આવા આકરા પગલાંના કારણે િવદેશોમાં
ભારતની વાહવાહી થઇ. દેશમાં બેઠેલાં ૨૦૧૪ પહેલાંના શાસકોએ આતંકવાદને પોષવા માટે
કરતાં હતાં, જે ને આપણાં લોકલાડીલા ધાનમં ી ીએ રાતોરાત નોટબંધી

ના નાણાંનો ઉપયોગ

હેર કરી આતંકવાદની કમર તોડી નાંખી

હતી.
જે મ માછલી પાણી િવના તરફડે છે , તેમ ક સ
ે અને તેને સમથન કરતાં પ ો સ ા િવના તરફડે છે . આપણાં
લોકલાડીલા ધાનમં ી ી વારા દેશમાં

હેર કરેલ અસં ય સફળ યોજનાઓ કારણે વચેટીયાઓનો ધંધો બંધ કરાવી જે

તે યોજનાના લાભાથ ઓને મળતી સહાય બારોબાર તેમના ખાતામાં જમા કરાવે છે .

યારે અગાઉની સરકારોમાં

કે માંથી િનકળતો એક િપયો લાભાથ સુધી પહ ચતા ૧૫ પૈસા જ થઇ જતો હતો, બાકીના ૮૫ પૈસા સરકારમાં
બેઠલ
ે ા દલાલો ખાઇ જતાં હતાં. એક બાજુ ૫૫ વષનું યુ.પી.એ.નું શાસન છે , યારે બી

બાજુ ૫૫ મિહનાનું

એન.ડી.એ.નું શાસન છે . ૫૫ વષમાં જે કામ નથી થયું, તે પ૫ મિહનામાં આપણાં ધાનમં ી ીએ કરી બતા યું છે .
ભારતની જનતા સારી રીતે

ણે છે કે, ચોર કોણ છે અને ચોકીદાર કોણ છે .

ક સ
ે ના વતમાન અ ય

ી રાહુ લ ગાંધી સંસદ ઉપર થયેલ હુ મલાનો મા ટર માઇ ડ અફઝલ ગુ ની વરસી પર

જે .એન.યુ.માં ભારતના ટુકડે ટુકડા કરનારી ગગના સમથનમાં જોડાયા હતાં. આ ચૂંટણીમાં દેશની જનતાએ ન કી કરવાનું
છે કે તે આતંકવાદનો સફાયો કરનારા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાથે છે કે, આતંકવાદીઓને સમથન કરનારા રાહુ લ
ગાંધી સાથે ? આ ચૂંટણીમાં આપણે સૌએ ન કી કરવાનું છે કે આ દેશ કોના હાથમાં સલામત છે ? દેશિહત માટે તેવા
નેતૃ વને જ જં ગી બહુ મતીથી િવજયી બનાવીએ.
આગામી તા.૨૩ એિ લના રોજ ગુજરાતમાં યોજનારી લોકસભાની ચૂટં ણીમાં રા ભ ત

ધાનમં ી ી

નરે ભાઇ મોદીને મજબૂત બનાવવા ગુજરાતના ૨૬ માંથી ૨૬ કમળ ખીલવવા દાહોદ િજ લાના લોકસભાના
ઉમેદવાર ી જશવંત સહ ભાભોરને જં ગી બહુ મતીથી િવજયી બનાવવા હાકલ કરી હતી.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

-----------

તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯

ગુજરાત રા યની તમામ લોકસભામાં
ડી ટલ ડા સ ગ ટીમ (કુલ ૧૩ ટીમ) વારા
જનજન સુધી
ક યાણના કાય ની માિહતી પહ ચાડવામાં આવશે

----------ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ગુજરાત રા યની તમામ લોકસભામાં ભાજપાના
બહોળા ચાર- સાર તથા કે

સરકાર અને રા ય સરકારની લોકક યાણકારી યોજનાઓની

ણકારી વધુને વધુ

લોકો સુધી પહ ચે તે માટે ભાજપાના ચાર- સાર િવભાગે નવીનતમ્ અિભગમ અપનાવી કુલ ૧૩ જે ટલી
ડીઝીટલ ડા સ ગ ટીમ બનાવી છે .
આ ડીઝીટલ ડા સ ગથી ગુજરાતની તમામ લોકસભા િવ તારોમાં જઇ લોકો સુધી ભાજપા સરકારના
કાય ની માિહતી પહ ચાડશે.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

