ેસનોટ-૦૧

તા. ૦૯.૦૪.૨૦૧૯

----------ભાજપાની ક મીર અંગન
ે ી નીિત ખૂબજ પ છે , ભાજપા ૩૭૦ની કલમ અને આ ટકલ ૩૫એ ને હટાવીને જ રહેશે
– ી િવજયભાઇ પાણી

----------૧૩૦ કરોડ દેશવાસીઓના સપનાનું ભારત - સશ ત ભારતના િનમાણ માટે ભાજપ ક ટબ ધ છે

યારે ક સ
ે ે દેશને ખોખલા વાયદા-

ઠાલા વચનો સમ યાઓની વણઝાર જ આપી હતી – ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક સ
ે ના ૬૦ વષ સામે ી નરે ભાઈના મા ૬૦ મિહનાના શાસનમાં શું તફાવત છે તે દેશની જનતાએ અનુભ યું છે . અગાઉ
યુ.પી.એ.ની મનમોહન સહની મૌન સરકારમાં ફ ત

ાચારનું જ આચરણ હતુ – ી િવજયભાઇ પાણી

----------િતવાદ, વંશવાદ અને પ રવારવાદનું ઉ ભવ થાન એટલે ક સ
ે તેની સામે ધાનમં ી ી નરે ભાઇની એન.ડી.એ. સરકાર વારા
છે લા પાંચ વષ
ાચાર સામે સીધુ યુ ધ છે ડીને
ાચારમુ ત ભારતનું ભિગરથ અિભયાન શ કયુ છે .
----------ી સશિ તકરણની દશામાં આગળ વધતાં રા ની ગિત અને સમૃિ ધમાં સમાન પે મિહલાઓને લાભાથ અને ભાગીદાર બનાવવાની
ક ટબ ધતા તથા આગામી ૫ વષમાં ‘‘િવમેન વક ફોસ’’ વધારવા એક િવ તૃત રોડમેપ
– ી િવજયભાઇ પાણી
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે પ કાર પ રષદને સંબોધતા
જણા યુ હતુ કે, ભાજપા વારા હેર થયેલ સંક પ પ ૨૦૧૯ ભાજપાના આ સંક પપ ભાજપાના ‘‘ભારત કે મન કી બાત’’
કાય મ વારા દેશભરમાંથી મળેલા સૂચનો અને િતભાવોનો સમાવેશ કરીને જનજનની અપે ાઓ અને આકાં ાઓ પ રપૂણ કરવા
માટેનું સંક પપ છે . ૩ ફે ુઆરી ૨૦૧૯ના રોજ ‘‘ભારત કે મન કી બાત મોદી કે સાથ’’ અિભયાનની શ આત રા ીય અ ય
ી
અિમતભાઇ શાહ તથા ગૃહમં ી રાજનાથ સહની ઉપિ થિતમાં થઈ હતી. કુલ ૩૦૦ રથ અને ૭૭૦૦ સૂચન પેટીઓ લઈને દેશના
૪૦૦૦ િવધાનસભા ે ોમાં આ મહાઅિભયાન હાથ ધરાયું હતું અને ૧૧૦ જે ટલી િવિશ સંવાદ સભાના આયોજન વારા તથા
સોિશયલ તથા ડિજટલ મી ડયાના મા યમથી થકી
જનોના સૂચનો મેળ યા હતા. માનનીય ગૃહમં ી ી રાજનાથ સહ ની
અ ય તામાં બાર સ માનનીય સ યોની એક ટીમે આ િવ તૃત સંકલપ અને આખરી ઓપ આ યો હતો.
ભાજપાનું સં લપપ એ ખેડત
ુ ો, મ યમ અને ગરીબ વગની આશા અને અપે ાઓને મૂ તમંત કરવા માટેનું ન કર આયોજન
સાથેનું વા તિવક સંક પ પ છે . રા વાદ એ અમારી ેરણા છે , અં યોદય એ અમા ં દશન અને સુશાસન અમારો મં છે આ મૂળમં ને
સાચા અથમાં િત બિબત કરતું આ સંક પપ ‘‘એક ભારત ે ભારત’’ માટેનો રોડમેપ છે .
૧૩૦ કરોડ દેશવાસીઓના સપનાનું ભારત - સશ ત ભારતના િનમાણ માટે ભાજપ ક ટબ ધ છે . ક ેસે દેશને ખોખલા
વાયદા-ઠાલા વચનો સમ યાઓની વણઝાર જ આપી હતી. છે લા પાંચ વષમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં સરકારે
કરેલી કામગીરીથી પ થયુ છે યારે ક ેસના ૬૦ વષ સામે ી નરે ભાઈના મા ૬૦ મિહનાના શાસનમાં શું તફાવત છે તે દેશની
જનતાએ અનુભ યું છે . અગાઉ યુ.પી.એ.ની મનમોહન સહની મૌન સરકારમાં ફ ત
ાચારનું જ આચરણ હતુ. િતવાદ, વંશવાદ
અને પ રવારવાદનું ઉ ભવ થાન એટલે ક ેસ. તેની સામે ધાનમં ી ી નરે ભાઇની એનડીએ સરકાર વારા છે લા પાંચ વષ
ાચાર સામે સીધુ યુ ધ છે ડીને
ાચારમુ ત ભારતનું ભિગરથ અિભયાન શ કયુ છે . આ ઉપરાંત દેશના યેક નાગ રકોને
માળખાગત સુિવધાઓ ઉપલ ધ કરાવી ન કર પગલાંઓ ભરીને દેશવાસીઓ સમ ભાજપની સરકારે ક ટબ ધતા ય ત કરી છે .
ભાજપા વારા હેર કરાયેલા સંક પપ માં ભારતને સમૃ ધ બનાવવા તથા લોકતાં ીક મુ યોને ો સાિહત કરવા ‘‘વન નેશન
વન ડાયરે શન’’ની નેમ સાથે ગુડ ગવન સ, ઇ-ગવન સ અને ા ફોમશનના આધારે માનવ િવકાસ સૂચકાંકને લ યમાં રાખીને
સંક પપ નું ઘડતર કરવામાં આ યુ છે .
..૨..

..૨..

૨૦૩૦ સુધીમાં ભારતને િવ વની ી મોટી અથ યવ થા બનાવવાની િતબ ધતા આ સંક પપ માં ય ત કરીને
ભાજપાની રા થમની ભાવના ઉ ગર કરવામાં આવી છે . આજે િવ વમાં પાણી એક સૌથી િવકટ સમ યા છે , જે ને લ યમાં રાખીને
ભારતના ઇિતહાસમાં થમવાર જળશિ ત મં ાલયની થાપના કરવાની દૂરંદેશીતા અને છુ ટક કારોબારના િવકાસ માટે રા ીય છુ ટક
યાપાર નીિત તૈયાર કરવા ‘‘રા ીય યાપારી ક યાણ બોડ’’ની રચના કરવાનું લ ય િનધારણ આ સંક પપ માં કરેલ છે .
દેશના તમામ કસાનોના સશિ તકરણના ભાગ પે ધાનમં ી કસાન સ માન નીિધ અંતગત આ થક સહાય સુિનિ ચત
કરવાની દશામાં કાય સાથે સાથે મોટા શહેરોની જ રીયાતોની પૂતતા કરવા અને ખેડુતોના સહકારી સંગઠનોના મા યમથી ફળો,
શાકભા , દૂધ અને મ ય ઉ પાદનોની સીધી માકટ ગ કરીને એક સુ ઢ ણાિલ થાિપત કરવાનો એક તૃ ય યાસ સંક પપ માં
યકત થાય છે , નાના અને િસમાંત ખેડુતો માટે ‘‘ કસાન ે ડટ કાડ’’ અંતગત એક લાખ િપયા સુધીની કૃિષ લોન પાંચ વષ સુધી
િવના યાજે આપવાની જોગવાઇ, ૬૦ વષની આયુ પછી સામા ક સુર ા સુિનિ ચત કરવા નાના અને િસમાંત કસાનો માટે પે શન
યોજના સાકાર કરવા સંક પપ માં ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે .
ભાજપા માટે ભગવાન રામ એ આ થાનો િવષય છે , જે ને અનુમોદન આપતાં સંિવધાનની મયાદામાં રહીને ભ ય રામમં દરના
િનમાણ માટેની ક ટબ ધતા ય ત કરી છે . ‘‘દેશ થમ, દલ બાદ મે ઔર યિ ત અંિતમ’’ના મૂળમં ને ચ રતાથ કરવાના ભાગ પે
ક મીરમાં ૩૫એ અને ૩૭૦ની કલમ રદ કરવાની જોગવાઇ, આતંકવાદ િવ ધ ઝીરો ટોલર સની નીિત, ‘‘મેઇક ઇન ઇિ ડયા’’ને લ માં
રાખીને સુર ાબળોને આધુિનક ઉપકરણોની સુસ જ કરી તેની મારક મતા વધારવાનું લ ય, પૂવ ર રા યોમાં અવૈધ ઘુસણખોરી
રોકવા ન કર પગલાં અને દેશની તમામ સીમાઓ માટ ફે સ ગથી સુસ જ કરવી જે વી બાબતો દેશ ેમ અને દેશસુર ા યેની
ભાજપાની જવાબદેહી દશાવે છે .
અં યોદયના છે વાડાના માનવી સુધી િવકાસના ફળ પહ ચાડવાનો િનધાર પ રપૂણ કરવા દેશના યેક જ રીયાતમંદોને
ધાનમં ી આવાસ યોજના અંતગત પાકા મકાન, વધુમાં વધુ ગરીબ ાિમણ પ રવારો માટે એલ.પી. . ગેસ કને શન, યેક નાગ રક
માટે વ છ પીવાના પાણી ઉપલ ધતા અને બક ખાતાની િતબ ધતા, ૨૦૨૨ સુધીમાં તમામ રેલમાગ ોડગેજમાં પાંત રત
કરવાની નેમ સાથે તમામ રેલમાગ નું િવ ુ ીકરણ તથા દેશભરમાં માટ રે વે ટેશનોનું િનમાણ અને વાઇફાઇની સુિવધા આપવાની
િતબ ધતા દશાવાઇ છે .
િવ વની સૌથી મોટી વા ય િવમા યોજના અંતગત આયુ યમાન ભારત અ વયે ૧.૫ લાખ વા ય અને ક યાણ કે ોનું
િનમાણ, ૭૫ જે ટલી નવી મે ડકલ અને પો ટ ે યુએટ મે ડકલ કોલેજોની થાપનાનો આરંભ, ગરીબો માટે થાિનક ગુણવ ાપૂવક
ાથિમક િચ ક સા સેવા સુિનિ ચત કરવા વા ય અને ક યાણ કે ો પર ટેલી મેડીસીન અને િનદાન લેબોરેટરી ઉપલ ધ કરાવવાનું
લ ય આ સંક પપ માં િનિ ચત કરાયુ છે .
૨૧મી સદી એ એિશયાની સદી છે , જે નું નેતૃ વ ભારત કરશે તે બાબતને યાનમાં રાખીને ભારતને િવ વની ી અથ યવ થા
તરીકે થાિપત કરી ‘‘ઇઝ ઓફ ડુ ગ િબઝનેસ’’ રક ગમાં ભારતની રે ક ઉ મ બનાવવા, મ યમ અને લઘુ ઉ ોગો માટે સગલ િવ ડો
સી ટમ અને સમાધાન ણાિલ તૈયાર કરવાની દશામાં મ કમ પગલાંઓ ભરવાનો િનધાર સંક પપ માં છે .
ી સશિ તકરણની દશામાં આગળ વધતાં રા ની ગિત અને સમૃિ ધમાં સમાન પે લાભાથ અને ભાગીદાર બનાવવાની
ક ટબ ધતા તથા આગામી ૫ વષમાં ‘‘િવમેન વક ફોસ’’ વધારવા એક િવ તૃત રોડમેપ અને મિહલાઓ માટે રોજગાર સજન હેતુ વ ો,
ચમ, કાગળ, લાકડું, રબર, ફ નચર વગેરે જે વા ઉ ોગએકમો કે જે માં મિહલાઓની વકફોસમાં ઓછામાં ઓછી ૫૦ ટકા ભાગીદારી હોય
તેમાં સરકારી ખરીદી ૧૦ ટકા સુિનિ ચત કરવા માટે તથા ણ તલાક િવ ધ કાયદો બનાવીને મુ લીમ મિહલાઓ માટે યાય
સુિનિ ચત કરવાની દશામાં પહેલ પર સંક પપ માં િવશેષ યાન કે ીત કરવામાં આ યુ છે .
યુવાનોમાં ઉ ોગ સાહિસકતાને ો સાહન આપવા ઉ ોગ સાહિસકોને ૫૦ લાખ સુધીની લોન ઉપલ ધ કરાવવાની
જોગવાઇ, જે માં મિહલા ઉ ોગ સાહસીકોની લોનની ૫૦ ટકા રકમ અને પુ ષ ઉ ોગ સાહસીકોની લોનની ૨૫ ટકા રકમની સરકાર
વારા ગેરંટી વારા યુવાઓને વરોજગારી અને પગભર બનાવવાની દશામાં હકારા મક પહેલ કરવામાં આવી છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૦૯.૦૪.૨૦૧૯

----------િવદેશથી ઈ પોટ થયેલા નેતાઓ આજે ગુજરાતના પનોતા પુ અને જે ની રગ રગમાં રા વાદ છે એવા
ી નરે ભાઈ મોદીને

નો પૂછવા નીક યા છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------છે વાડાના ગામ સુધી રોડ કનેિ ટિવટી ભાજપાની સરકારે પહ ચાડી છે .
આ દવાસી ે ના િવકાસ માટે ૭૨ હ ર કરોડ જે વી માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------‘‘સૌના સાથ સૌના િવકાસ’’ના ભાવ સાથે દેશનો યેક નાગ રક િવકાસ પી બુલટે ન
ે માં સવાર થઈ ચૂ યો છે .
ક સ
ે ના જુ ઠાણાંની હવે જનતા પર કોઈ અસર થવાની નથી – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------જે મ અજુ નના સારથી ભગવાન ીકૃ ણ હતા એમ આજે ‘‘માં ભારતી’’ના સારથી ી નરે ભાઈ મોદી છે ,
‘‘માં ભારતી’’ની સુર ા માટે ી નરે ભાઈ મોદી મોતને હાથમાં લઈને આતંકવાદીઓને પડકારીને તેમનો સફાયો કરી
ર ા છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------સામાિજક સમરસતાવાળુ ભારત બનાવવા, વૈભવશાળી ભારત બનાવવા, સુરિ ત અને સલામત ભારત બનાવવા,
નવી પેઢીના સપનાનું ભારત બનાવવા માટે ી નરે ભાઈ મોદીને પુનઃ દેશનું સુકાન સ પવું અિનવાય છે .
----------ભાજપા દેશ અ ય
ી તુભાઈ વાઘાણીએ આજરોજ વલસાડ લોકસભા બેઠક પર આવતી પારડી
િવધાનસભાના સુખેસ ગામે આયોિજત જનસભાને સંબોધન કયુ હતુ.ં
ી વાઘાણીએ જનસભાને સંબોધતાં જણા યું હતું કે, ક સ
ે ને દેશની ચતા નથી મા વોટની જ ચતા છે , દેશનું
જે થવું હોય તે થાય, ક સ
ે ને કોઈ જ ફરક પડતો નથી. િવદેશથી ઈ પોટ થયેલા નેતાઓ આજે ગુજરાતના પનોતા પુ
અને જે ની રગ રગમાં રા વાદ છે એવા

ી નરે ભાઈ મોદીને

માણસ માટે ભાજપાની સરકારે િવકાસના

નો પૂછવા નીક યા છે . આ દવાસી

ે ના ગરીબ

વાર ખો યા છે . ગુજરાતના છે વાડાના ગામ સુધી રોડ કનેિ ટિવટી

ભાજપાની સરકારે પહ ચાડી છે . આ દવાસી ે ના િવકાસ માટે ૭૨ હ ર કરોડ જે વી માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી
છે .

રોડ-ર તા, આરો ય માટેની સુિવધાઓ, સચાઇ અને પીવા માટે પાણી, િવજળી તથા ગટર જે વી પાયાની

જ રયાતો પણ ક સ
ે વષ સુધી પૂરી પાડી શકી નહોતી. આ બધી જ પાયાની જ રયાતો ભાજપાની સરકારે ખૂબ જ
ટૂંકા ગાળામાં ગામડાના માનવી માટે ઉપલ ધ કરાવી છે . ક ેસ જે વ તુ િવચારી પણ નથી શકતી તેવી યોજનાઓ ી
નરે ભાઇ મોદીએ જમીન પર લાવી કાયરત કરી દીધી છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક સ
ે ખોટું બોલીને, લાલચ આપીને, મતદારોને છે તરીને, મત મેળવવા માટે
યાસો કરી રહી છે . દેશનો યુવા હોય, મિહલા હોય, પી ડત હોય, શોિષત હોય, ગરીબ હોય, આ દવાસી હોય, સવણ
હોય, કે અ ય કોઈપણ સમાજનો કે વગનો કે કોઈપણ
..૨..

ે નો નાગ રક હોય, આજે નરે ભાઈ મોદીના શાસનમાં

..૨..
પોતાના

વન તરને બદલાતું જોઈ ર ો છે અને મહેસસ
ૂ કરી ર ો છે . ‘‘સૌના સાથ સૌના િવકાસ’’ના ભાવ સાથે

દેશનો

યેક નાગ રક િવકાસ પી બુલેટ ેનમાં સવાર થઈ ચૂ યો છે . ક સ
ે ના જુ ઠાણાંની હવે જનતા પર કોઈ અસર

થવાની નથી.
જે મ અજુ નના સારથી ભગવાન ીકૃ ણ હતા એમ આજે ‘‘માં ભારતી’’ના સારથી ી નરે ભાઈ મોદી છે , ‘‘માં
ભારતી’’ની સુર ા માટે ી નરે ભાઈ મોદી મોતને હાથમાં લઈને આતંકવાદીઓને પડકારીને તેમનો સફાયો કરી ર ા છે .
આતંકવાદ પર આવી મોટી કાયવાહી કરવા ી નરે ભાઈ મોદી જે વી છ પનની છાતી જોઈએ, ગંગત
ુ ૈલી જે વા નેતાઓ
ના ચાલે. સામાિજક સમરસતાવાળુ ભારત બનાવવા, વૈભવશાળી ભારત બનાવવા, સુરિ ત અને સલામત ભારત
બનાવવા, નવી પેઢીના સપનાનું ભારત બનાવવા માટે

ી નરે ભાઈ મોદીને પુનઃ દેશનું સુકાન સ પવું અિનવાય છે .

ભાજપાના સંક પપ માં નાના અને સીમાંત ખેડત
ૂ ો માટે ૬૦ વષની મર પછી આ વન પે શન આપવાની ક ટબ ધતા
દશાવવામાં આવી છે . ગુડ ગવન સ કોને કહેવાય એ ગુજરાતના મુ યમં ીકાળ દરિમયાન

ી નરે ભાઇ મોદીએ કરી

બતા યું હતું અને આજે દેશ માટે અિવરતપણે આ કાય કરી ર ા છે .
ભાજપાનો કાયકર સંગઠન, સંકલન, સમય અને યો ય યવ થાનો ઉપયોગ કરીને રા વાદી િવચાર અને
જનસેવાના કાય ને જન-જન સુધી સુપેરે પહ ચાડવા િતબ ધ ર ો છે યારે નવા ભારતના સંક પ સાથે ફરી એકવાર ી
નરે ભાઈ મોદી ને દેશનું સુકાન સ પી દૈ દ યમાન ભારતના િનમાણ માટે કમળને મત આપી પુરક અને સા ી
બનવાની કાયકતાઓ, શુભે છકો તથા સમથકોને ી વાઘાણીએ હાકલ કરી હતી.
વલસાડ લોકસભા બેઠક પર આવતી પારડી િવધાનસભાના સુખેસ ગામે આયો ત જનસભામાં ભાજપાના
ઉમેદવાર ડૉ. કે.સી.પટેલ,

દેશ અ ણી ીઓ, મં ી ીઓ, સંગઠનના પદાિધકારી ીઓ,

થાિનક અ ણી ીઓ,

બહોળી સં યામાં કાયકતાઓ તથા સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૦૯.૦૪.૨૦૧૯

----------ગુજરાતના પનોતા પુ અને િવ વમાં ગુજરાત અને ભારત દેશના માન, સ માન, ગૌરવનો ડંકો વગાડનાર ી નરે ભાઇ
મોદી માટે ક સ
ે નાં નેતાનાં શ દો આઘાતજનક, અશોભનીય અને નદનીય છે . - ી ભરત પંડયા
----------ક સ
ે ની નેતાગીરીમાંથી હાંસીયામાં ફેકાઇ ગયેલા નેતાઓ પોતાનું અિ ત વ બતાવવા માટે મી ડયામાં ચમકવા અમારા
નેતા ીને ગાળાગાળી કરીને જુ ઠા આ પ
ે ો કરે છે - ી ભરત પં યા
----------િવ વ આખું પા ક તાનના મુદે ભારતની પડખે ઉભુ ર ું છે , યારે ક સ
ે પા ક તાનના પડખે ઉભા રહેવાની ચે ા કરીને
આતંકવાદ તરફી અને દેશ િવરોધી તેમની માનિસકતા દશ ત કરે છે . ી ભરત પંડયા
----------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને િવ વના અનેક દેશોએ િતિ ત સવ ચ નાગ રક સ માનથી નવા યાં છે , યારે તેમના
માટે આ કારની િન ન તરની ભાષા એ ક સ
ે ના કુસં કાર બતાવે છે . - ભરત પંડયા
----------ક સ
ે ની ગાળાગાળી અને અને પાકી તાન તરફી ભાષાનો ગુજરાતની તેમજ દેશની જનતા
આગામી ચૂટં ણીમાં જવાબ આપશે - ી ભરત પં યા
-----------

દેશ વ તા ી ભરતભાઇ પં યાએ એક અખબારી યાદીમાં જણા યું છે કે, ક ેસની નેતાગીરીમાંથી હાંસીયામાં ફેકાઇ ગયેલા
નેતાઓ પોતાનું અિ ત વ બતાવવા માટે મી ડયામાં ચમકવા અમારા નેતા ીને ગાળાગાળી કરીને જુ ઠા આ ેપો કરે છે .
ક ેસ નેતા અજુ ન મોઢવાડીયાએ ગુજરાતના પનોતાપુ અને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી માટે બેફામ ઉ ચારણો કરવા
બદલ તી િત યા આપતાં ી પં યાએ જણા યું હતું કે, ક ેસ માનિસક સંતુલન ગુમાવી રહી છે . ક ેસ પ
માં જઇ શકતો
નથી, અને ક ેસ ભારે હતાશામાં હોઇ અને પોતાની હાર ભાળી ચૂકી છે યારે ગુજરાતના પનોતા પુ અને િવ વમાં ગુજરાત અને
ભારત દેશના માન, સ માન, ગૌરવનો ડંકો વગાડનાર ી નરે ભાઇ મોદી માટે આવા શ દોનો ઉપયોગ આઘાતજનક, અશોભનીય
અને નદનીય છે .
ગુજરાતને નમદા યોજના વારા પાણી આપનાર અને ગુજરાત અને દેશના સવાગી િવકાસમાં દેશને િવ વમાં થાન અપાયું છે
યારે તેમના માટે આ કારના શ દો ગુજરાતનું તેમજ દેશનું અપમાન છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને િવ વના અનેક દેશોએ િતિ ત સવ ચ નાગ રક સ માનથી નવા યા છે , યારે તેમના માટે
આ કારની િન ન તરની ભાષા એ ક ેસના કુસં કાર બતાવે છે .
ી પં યાએ વધુમાં જણા યું હતું કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની સરકારે આતંકવાદનો સફાયો કરવાની નીિતઓ બનાવીને
ભારતીય સેનાને છૂ ટો દોર આપીને આતંકવાદીઓના અ ડાઓ, ેન ગ સે ટરો, આ યો વગેરેનો એર ાઇક કરી સફાયો કરા યો છે ,
યારે િવ વના દેશોમાં આ મુદે તેમની સરાહના થાય છે , અને પા ક તાનને પણ આતંકવાદના મુદે ર ણ આપવાનું બંધ કરે તેવા િનવેદનો
કરે છે યારે ક ેસ પા ક તાનની પડખે રહીને પા ક તાન જવાબદાર નથી તેવા િનવેદનો કરીને પા ક તાનની ભાષા બોલે છે .
િવ વ આખું પા ક તાનના મુદે ભારતની પડખે ઉભુ ર ું છે યારે ક ેસ પા ક તાનના પડખે ઉભા રહેવાની ચે ા કરીને
આતંકવાદ તરફી અને દેશ િવરોધી તેમની માનિસકતા દશ ત કરી છે .
ક ેસની ગાળાગાળી અને અને પાકી તાન તરફી ભાષાનો ગુજરાતની તેમજ દેશની જનતા આગામી ચૂંટણીમાં જવાબ
આપશે. ગુજરાતની જનતા ભાજપાના લોકસભાની ચૂંટણીમાં ૨૬ કમળને િવજયી બનાવી ી નરે ભાઇ મોદીને ફરી એકવાર
ધાનમં ીપદે દેશ સેવા અને િવકાસ કાય અથ સ ા ઢ કરશે તેવો િવ વાસ ી પંડયાએ ય ત કય છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૦૯.૦૪.૨૦૧૯

----------ભાજપાના રા ીય અ ય અને ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી અિમતભાઈ શાહને
ચંડ બહુ મતીથી િવજય અપાવવા આગેવાનો અને કાયકતાઓ વારા
લોકસંપક રાઉ ડ અને પ
ુ મી ટગોનો ધમધમાટ.
----------સમ લોકસભા ે માં
જનો વારા મળી રહેલા ચંડ સમથન અને બહોળા િતસાદથી
ી અિમતભાઇ શાહનો ઐિતહાિસક િવજય િનિ ચત છે
-----------

ગાંધીનગર લોકસભા મી ડયા િવભાગની અખબારી યાદીમાં જણા યા અનુસાર, ગાંધીનગર લોકસભામાં સમાિવ
તમામ િવધાનસભા ે ના
જનો ી અિમતભાઈ શાહથી સૂપરે ે પ રચીત છે અને ભૂતકાળમાં ગુજરાતે ભરેલી િવકાસની
હરણફાળમાં અને ભાજપાની યશોગાથામાં ય કે પરો રીતે જોડાયેલા ર ા છે .
લોકસભા ચૂંટણી અંતગત મતદાન માટેનો દવસ ન ક આવતો ય છે યારે ભાજપા વારા ઘર-ઘર ચલો અિભયાન
અંતગત થાિનક, શહેર અને દેશના આગેવાનો અને કાયકતાઓ વારા સમ લોકસભા ે માં ઝંઝાવાતી ચૂંટણી ચાર
હાથ ધરવામાં આ યો છે . આજે ગુજરાતમાં દરેક લોકસભા બેઠક પર ભાજપાના તમામ કાયકતાઓ વયં નરે ભાઇ મોદી
અને અિમતભાઇ શાહ બનીને તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો ભાજપાને ભેટ ધરવા કમર કસી છે . ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક
પર ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ વયં ઉમેદવાર હોય યારે તમામ કાયકતાઓનો ઉ સાહ અને જોશ
વાભાિવક રીતે જ બમણો થઇ ગયો છે .
જુ દા જુ દા િવધાનસભા ે ોમાં લોકસંપક રાઉ ડ અને પ
ુ મીટ ગ યો ઇ ર ા છે . આ તબ કે છે લા પાંચ વષમાં
ભાજપાની સરકાર વારા હાથ ધરાયેલ લોકક યાણકારી યોજનાઓની માિહતી ઘર-ઘર સુધી આ અિભયાન હેઠળ પહ ચાડાઇ
રહી છે . આ સાથે તમામ
જનો વારા પણ ખૂબજ ચંડ સમથન અને િતસાદ સાંપડી ર ો છે .
ભારતીય જનતા પાટ નો કાયકર જમીન સાથે જોડાયેલો કાયકર છે અને ભાજપાની સરકાર વારા કરાયેલા
િહતનાં કાય ની પિ કા લઇ યારે સોસાયટીઓમાં કે નાની ુપ િમ ટગમાં
વ ચે ય છે યારે ગવની લાગણી
અનુભવે છે અને
નો િતસાદ જોઈને એ િનિ ચત થાય છે કે ી અિમતભાઈ શાહ રેકોડ ેક બહુ મિત સાથે િવજય ા ત
કરશે.
ગાંધીનગર લોકસભામાં આવેલા પેથાપુર, વાવોલ, સરઢવ, પાલ, રાંધે

જે વા ા ય િવ તારોમાં પણ

જનોએ

અ યારથી જ ી અિમતભાઈ શાહને પોતાના સાંસદ વીકારી લીધા હોય તેમ ઘરે-ઘરે ભાજપા નો વજ લહેરાવીને
ભાજપામય વાતાવરણ બનાવી દીધું છે , કણાવતી મહાનગરમાં પણ તમામ િવ તારોમાં આ કારનો માહોલ જોવા મળી
ર ો છે .
આ લોકસંપક રાઉ ડમાં ભારી ી પૃ વીરાજભાઈ પટેલ, લોકસભાના ઇ ચાજ ી હષદભાઈ પટેલ, લોકસભા
સહઇ ચાજ ી આઇ.બી.વાઘેલા, દેશ યુવા મોરચા અ ય ી ડૉ. ઋ વીજભાઇ પટેલ, કણાવતી મહાનગરના મુખ ી
જગદીશભાઇ પંચાલ, મહામં ી ી, ી કૌિશકભાઈ જૈ ન, ી િબિપનભાઈ પટેલ, ી િહતેશભાઈ બારોટ સિહતના
અ ણીઓ, ધારાસ ય ીઓ, કાઉિ સલર ીઓ સાથે મોટી સં યામાં કાયકરો જોડાયા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૫

તા. ૦૯.૦૪.૨૦૧૯

-----------

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આવતીકાલે સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે જુ નાગઢ ખાતે
બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે સોનગઢ ( યારા) ખાતે
જં ગી હેરસભાને સંબોધશે. - ી ભરતભાઇ પં યા
----------ી નરે ભાઈ મોદી આગામી ી ચરણની ગુજરાતની લોકસભા ચૂટં ણી અ વયે
ગુજરાતનો િવજળીવેગે વાસ ખેડવાના છે યારે તેમને આવકારવા ગુજરાતના
જનોમાં
અનેરો ઉ સાહ જોવા મળી ર ો છે . - ી ભરતભાઇ પં યા
-----------

આગામી લોકસભા ચૂટં ણી અ વયે સમ ભારતમાં કેસ રયો માહોલ સરી ર ો છે

- ી ભરતભાઇ પં યા
----------ભાજપાના દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ જણા યું છે કે, ગુજરાતના પનોતા પુ માનનીય
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી તારીખ ૧૦ એિ લ, ૨૦૧૯ને બુધવારના રોજ ગુજરાતના સૌરા અને દિ ણ
ગુજરાતમાં જં ગી હેર સભાઓને સંબોધશે.
આગામી લોકસભા ચૂંટણી અ વયે સમ ભારતમાં કેસ રયો માહોલ સરી ર ો છે યારે ભારતભરમાં
ઝંઝાવાતી ચૂંટણી ચાર કરી રહેલા આપણા ગુજરાતના પનોતા પુ અને તાજે તરમાં જ યુએઈ વારા સવ ચ
નાગ રક એવોડ ‘‘ઝાયેદ’’થી સ માનીત થયેલ માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી આગામી ી ચરણની
ગુજરાતની લોકસભા ચૂંટણી અ વયે ગુજરાતમાં િવજળીવેગે વાસ ખેડવાના છે . આપણાં લોકલાડીલા
ધાનમં ી ીને આવકારવા ગુજરાતના
જનોમાં અનેરો ઉ સાહ જોવા મળી ર ો છે . માનનીય
ધાનમં ી ીના આ ચૂટં ણી વાસ સંદભ સૌરા માં જુ નાગઢ અને દિ ણ ગુજરાતમાં સોનગઢ ખાતેથી
ભાજપાના ઉમેદવારોને તાડવા મતદારોને અપીલ કરશે.

લોકલાડીલા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનો િવગતવાર કાય મ
તારીખ

૧૦.૦૪.૨૦૧૯
બુધવાર

સમય

સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે
બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત

જુ નાગઢ લોકસભા સીટ ( હેર સભા)
થળ કૃિષ યુિનવ સટી, રમતગમત મેદાન, જુ નાગઢ
બારડોલી લોકસભા સીટ ( હેરસભા)
સોનગઢ ( યારા)
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૬
તા. ૦૯.૦૪.૨૦૧૯
ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે તારીખ ૧૦ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ભારી ી ઓમ માથુર ,
દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણી, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, કે ીય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા , દેશ સંગઠન મહામં ી ી

ભીખુભાઇ દલસાણીયા, િસ ધ હા ય કલાકાર

ીવા તવ ગુજરાતમાં િવિવધ લોકસભા

ી રાજુ

ે ોમાં ચૂંટણી ચાર રાઉ ડ દર યાન

હેર સભાઓ તથા કાયકતા સંમેલનોને સંબોધશે.
તારીખ

૧૦.૦૪.૨૦૧૯
બુધવાર
તારીખ

ગુજરાતના લોકસભા ચૂટં ણી ભારી ી ઓમ માથુર નો િવગતવાર કાય મ
સમય

સવારે ૧૨.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૭.૦૦ કલાકે

ગુજરાત દેશ ભાજપા અ ય
સમય

સવારે ૧૨.૦૦ કલાકે

૧૦.૦૪.૨૦૧૯
બુધવાર

કાય મની િવગત
બારડોલી લોકસભા સીટ સોનગઢ ( યારા) ખાતે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબની
હેરસભામાં ઉપિ થત
સુરત અને નવસારી લોકસભાના ઉમેદવારો સાથે મીટ ગ

સાંજે ૦૫.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૬.૪૫ કલાકે

ી

કાય મની િવગત
બારડોલી લોકસભા સીટ સોનગઢ ( યારા) ખાતે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબની
હેરસભામાં ઉપિ થત
આણંદ લોકસભા સીટ બુ ધ નાગ રક સંમેલન
( થળ –

સમય

૧૦.૦૪.૨૦૧૯
બુધવાર

સાંજે ૦૯.૦૦ કલાકે
સાંજે ૧૨.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૭.૦૦ કલાકે

૧૦.૦૪.૨૦૧૯
બુધવાર

આણંદ લોકસભા સીટ

હેરસભા ( થળ – ધમશાળા પાસે, વાસદ)

કાય મની િવગત
જુ નાગઢ લોકસભા સીટ
(જુ નાગઢ ખાતે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની હેરસભામાં ઉપિ થત)
જુ નાગઢ લોકસભા સીટ (જુ નાગઢ શહેર સંગઠન સાથે મીટ ગ)

મનગર લોકસભા સીટ -

હેરસભા ( થળ – રણ તનગર, ણામી સં દાય,

મનગર)

કેિ યમં ી ી પરસો મભાઇ પાલાનો િવગતવાર કાય મ
સમય

સાંજે ૦૬.૩૦ કલાકે
રા ે ૦૮.૩૦ કલાકે
રા ે ૦૯.૨૦ કલાકે

તારીખ

હેર સભા ( થળ- મહા મા ગાંધીની િતમા પાસે, ડાકોર)

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીનો િવગતવાર કાય મ

તારીખ

૧૦.૦૪.૨૦૧૯
બુધવાર

.આઇ.ડી.સી. હોલ, િવ ઠલ ઉ ોગનગર, િવ ાનગર, િજ. આણંદ)

પંચમહાલ લોકસભા સીટ

રા ે ૦૮-૩૦ કલાકે

તારીખ

તુભાઇ વાઘાણીનો િવગતવાર કાય મ

કાય મની િવગત

ભ ચ લોકસભા સીટ
વડોદરા લોકસભા સીટ

હેર સભા, થળ- આમલે વર, તા. વાગરા, િજ. ભ ચ

હેર સભા, થળ - સ તપદી પાટ લોટ, મુ.પો.છાણી,તા.િજ વડોદરા

વડોદરા લોકસભા સીટ

હેર સભા, થળ- અંિબકા પાટ લોટ, કોયલી, વડોદરા.

દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાનો િવગતવાર કાય મ
સમય

સવારે ૧૨.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૭.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત
બારડોલી લોકસભા સીટ સોનગઢ ( યારા) ખાતે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબની
હેરસભામાં ઉપિ થત
સુરત અને નવસારી લોકસભાના ઉમેદવારો સાથે મીટ ગ

હા યકલાકાર ી રાજુ

ીવા તવનો િવગતવાર કાય મ

તારીખ

સમય

કાય મની િવગત

૧૦.૦૪.૨૦૧૯
બુધવાર

સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે

અમદાવાદ પિ ચમ લોકસભા સીટ

સાંજે ૦૬.૩૦ કલાકે

બનાસકાંઠા લોકસભા સીટ

હેરસભા, થળ- ગુ નાનક ચોક, પાલનપુર, િજ. બનાસકાંઠા

રા ે ૦૮.૦૦ કલાકે

બનાસકાંઠા લોકસભા સીટ

હેરસભા, થળ- રીસાળા મહાદેવ, ડીસા, િજ. બનાસકાંઠા

હેરસભા, થળ- વૈભવ હોલ, ઘોડાસર હાઇવે ચોકડી,

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

