ેસનોટ-૦૪

તા. ૧૦.૦૪.૨૦૧૯

----------દેશ માટે મજબૂત નેતૃ વ મા ી નરે ભાઈ મોદી જ છે તે કારનું વાતાવરણ સમ દેશમાં છે યારે આ વાતને યુવાઓ
સુધી પહ ચાડવા ભાજપા યુવા મોરચો ક ટબ ધ બ યો છે
----------સમ ગાંધીનગર લોકસભા ે માં ચૂટં ણીના પડઘમ તેજ બ યા છે યારે માનનીય રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહને
ચંડ બહુ મતીથી િવજય બનાવવા માટે સમ ભાજપા સંગઠન અને જનતામાં અનેરો ઉ સાહ અને થનગનાટ.
----------િવિવધ શૈ િણક સં થાઓ, કોલેજ કે પસ અને હેર થળો પર ‘‘માય ફ ટ વોટ મોદી’’ કે પેઇન ચલાવી,
૨૦૧૯ લોકસભા ચૂટં ણીને એક નવા આયામ પર લઈ જવા ભાજપા યુવા મોરચો ક ટબ ધ.
----------ગાંધીનગર લોકસભા મી ડયા િવભાગની યાદીમાં જણા યા માણે, સમ ગાંધીનગર લોકસભા ે માં ચૂટં ણીના
પડઘમ તેજ બ યા છે યારે માનનીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનો ચંડ બહુ મતીથી િવજય િનિ ચત હોય સમ
ભાજપા સંગઠન અને જનતામાં અદ ય ઉ સાહ જોવા મળી ર ો છે .
આ તબ કે ભારતીય જનતા પાટ યુવા મોરચો પણ સમ લોકસભા ે ના યુવા મતદારો સુધી પહ ચીને ‘‘મારો
પહેલો મત મોદી’’ને અિભયાન વેગવંતુ બના યું છે . આ અિભયાન અંતગત થમ વખત મત આપી રહેલ યુવાન અને
યુવતીઓ સુધી યિ તગત સંપક કરીને કે ની જુ દી જુ દી ક યાણકારી યોજનાઓની માિહતી પહ ચાડવામાં આવી રહી
છે . આ માટે િવિવધ શૈ િણક સં થાઓ, કોલેજ કે પસ અને હેર થળો પર ‘‘માય ફ ટ વોટ મોદી’’ કે પેઇન
ચલાવવામાં આવી ર ું છે . ૨૦૧૯ લોકસભા ચૂંટણીને એક નવા આયામ પર લઈ જવા માટે અને દેશ માટે મજબૂત
નેતૃ વ મા
ી નરે ભાઈ મોદી જ છે તે કારનું વાતાવરણ સમ દેશમાં છે યારે આ વાતને યુવાઓ સુધી પહ ચાડવા
ભાજપા યુવા મોરચો ક ટબ ધ બ યો છે .
ગાંધીનગર લોકસભા ે માં યારે રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહ ઉમેદવારી કરી ર ા હોય યારે સમ
સંગઠન અને કાયકતાઓમાં અનેરો ઉ સાહ અને ઉ નો સમ વય જોવા મળી ર ો છે . સમ લોકસભા ે માં સમાિવ
સાત િવધાનસભા બેઠકો પર રાત દવસ સતત ચાર અને સાર ખૂબ જ ઢતા અને મ કમતાપૂવક આગળ વધી ર ો છે .
આ ચાર- સાર દર યાન જનતા સમ ભાજપાની િવચારધારા તુત કરાઈ રહી છે .
ગાંધીનગર લોકસભા ે માં ભાજપા યુવા મોરચા વારા સમ ચૂંટણી ચાર દર યાન ન ધપા અને
આ ચયજનક કાય મો થઇ ર ા છે . આ તબ કે ભાજપા યુવા મોરચા વારા રા વાદને વરેલા ી નરે ભાઇ મોદીને
પુનઃ ધાનમં ી બનાવવા યુવાનોને હાકલ કરવામાં આવી છે . આ લોકસભા ચૂંટણીને એક નવા આયામ અને ચાઇ પર
લઇ જવા ભાજપા યુવા મોરચા વારા ેણીબ ધ કાય મોની હારમાળા તૈયાર કરવામાં આવી છે .
આ સંદભ ભાજપા યુવા મોરચા અ ય ી ડૉ. ઋ વીજ પટેલની આગેવાની તથા યુવા નેતા અને દેશ મં ી ી
દપ સહ વાઘેલાના માગદશન હેઠળ કણાવતી મહાનગરના યુવા મોરચાના અ ય ી મનીષ પટેલ સિહત સમ
ભાજપા યુવા મોરચા વારા અિવરત ચાર કરી રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહને જં ગી બહુ મતીથી તાડવા
અપીલ કરી ર ા છે .

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૫
તા. ૧૦.૦૪.૨૦૧૯
મ ય દેશમાં ક સ
ે સ ામાં આવવાની સાથે તેમના ગોરખધંધા શ કરી દીધા છે . મ ય દેશના ક સ
ે ના મુ યમં ી કમલનાથના મળતીયાઓ
પાસેથી કરોડો િપયાનું કાળું ના ં મળી આ યું છે , તે જ બતાવે છે કે ચોર કોણ છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશમાંથી ગરીબી,
ાચાર અને બેકારી દૂર કરવાનો સંક પ લીધો છે . હવે જનતાએ ન કી કરવાનું છે કે, મોદી
હટાવવા છે કે ગરીબી,
ાચાર અને બેકારીને દૂર કરવી છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------અ યારે ચૈ ી નવરાિ ચાલી રહી છે યારે, માં ભારતી જગતજનની બને અને પરમવૈભવના િશખરે િબરાજે તે માટે સતત ય નશીલ રહીએ
----------ી નરે ભાઇ મોદી ઈમાનદાર અને પ ર મી વડા ધાન છે . તેઓ ઈમાનદારીથી ૧૬-૧૬ કલાક કામ કરીને દેશને િવકાસના પંથે લઇ જવા
ય ન કરી ર ા છે . - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ભૂતકાળમાં ક સ
ે ે
ાચાર કરીને જે પૈસા ખાધા છે તેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા મ ડા મૂકવા તેની પણ ખબર ન પડે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ આજરોજ મનગર ખાતે હેર સભાને સંબોધન કયુ હતું. મુ યમં ી ીએ જણા યું હતું કે, ૨૦૧૪
પહેલાં ભારતને
દેશ તરીકે જોતા હતા. ધાનમં ી ી નરે ભાઈના આ યા બાદ આપણા દેશની છબી સુધરી છે . ક સ
ે ગઠબંધનના નેતા એક
મંચ પર ભેગા થઈને ‘‘મોદી હટાવો મોદી હટાવો’’ કહે છે યારે ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશમાંથી ગરીબી,
ાચાર અને બેકારી દૂર કરવાનો સંક પ
લીધો છે . હવે જનતાએ ન કી કરવાનું છે કે, મોદી હટાવવા છે કે ગરીબી,
ાચાર અને બેકારીને દૂર કરવી છે .
ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, થોડા સમય પહેલા જે એક બી ના મોઢા જોવા તૈયાર નહોતા તેઓ આજે એક મંચ ઉપર હાજર રહીને
મોદી હટાવવાની વાતો કરે છે . ઉ ર દેશમાં માયાવતીને મારી નાખવા સમાજવાદી પાટ ના કાયકરો તેમની પાછળ દો યા હતા યારે માયાવતીએ
વ બચાવવા એક ગે ટ હાઉસમાં છુ પાઈ જવું પ યું હતું. એક તરફ દેશનો ઈમાનદાર ચોકીદાર છે તો બી તરફ બેઇમાનોની ફોજ છે . હુ ં ‘‘ખાતો
નથી ને ખાવા દેતો નથી’’ કહીને ી નરે મોદીએ સમ દેશમાંથી વચે ટયાઓ અને દલાલોને સાફ કરી ના યા છે . ી નરે ભાઇ મોદી ઈમાનદાર
અને પ ર મી વડા ધાન છે . તેઓ ઈમાનદારીથી ૧૬-૧૬ કલાક કામ કરીને દેશને િવકાસના પંથે લઇ જવા ય ન કરી ર ા છે . ભૂતકાળમાં ક સ
ે ે
ાચાર કરીને જે પૈસા ખાધા છે તેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા મ ડા મૂકવા તેની પણ ખબર ન પડે. હવે તમે જ ન કી કરો કે દેશનું નેતૃ વ કોના
હાથમાં સ પાય. ક ેસ આ ચુંટણીમાં થાિનક નો ચગાવીને લોકોને ગુમરાહ કરે છે , પરંતુ દેશિહત શેમાં છે તે આપણે સ ગ થઇને ન કી કરવાનું
છે .
ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, હુ ં દેશના લોકોને અિભનંદન આપું છુ ં કે, દેશના લોકો ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ બનીને ી નરે મોદીના
સમથનમાં સાથે ઊભા છે . મ ય દેશમાં ક ેસ સ ામાં આવવાની સાથે તેમના ગોરખધંધા શ કરી દીધા છે . મ ય દેશના ક ેસના મુ યમં ી
કમલનાથના મળતીયાઓ પાસેથી કરોડો િપયાનું કાળું ના ં મળી આ યું છે , તે જ બતાવે છે કે ચોર કોણ છે . દેશની સેના સરહદ ઉપર ખડેપગે
રહીને દેશની ચોકી કરે છે . ી નરે ભાઇ મોદી દેશના નાગ રકોની કમાણીના પૈસા ઉપર ક ેસનો
પંજો પડવા દેતા નથી, તેઓ ચોકીદાર
બનીને આ નાણાંની ચોકી કરી ર ા છે . ી નરે ભાઇ મોદી આતંક માટે કડક પગલાં લઇને ાસવાદ દૂર થાય તે માટે સતત ય નશીલ ર ા છે .
આ તબ કે પા ક તાનને િવ વ સમ
ાસવાદ મુ ે ખુ લું પાડવામાં તેઓ સફળ ર ા છે . તો પા ક તાનને નરે મોદી ગમે ખરા ? એને તો
ક ેસના સોિનયાબેન અને રાહુ લબાબા જ ગમે.
ી પાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના ઢ િનધારના કારણે સૌરા ને એઇ સ અને ધોલેરાને વૈિ વક
ક ાનું એરપોટ મ યું છે . ી નરે ભાઇ મોદીના ધાનમં ી બ યા બાદ ગુજરાતનો િવકાસ સોળે કળાએ ખીલી ઉ યો છે અને હજુ આવનારા
દવસોમાં વધુ ખીલશે. અ યારે ચૈ ી નવરાિ ચાલી રહી છે યારે, માં ભારતી જગતજનની બને અને પરમવૈભવના િશખરે િબરાજે તે માટે સતત
ય નશીલ રહીએ તેવી અપે ા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ ય ત કરી હતી.
આ હેરસભામાં કેિબનેટ મં ી ી આર.સી.ફળદુ, રા યક ાના મં ી ી ધમ સહ ડે , લોકસભાના ઉમેદવાર ીમતી પૂનમબેન
માડમ, મનગર ા યના ઉમેદવાર ી રાઘવ ભાઇ પટેલ, પૂવ ધારાસ યો, પૂવ સંસદસ યો, ભાજપા િજ લા મુખ-મહામં ી ીઓ, થાનીક
આગેવાનો અને કાયકતાઓ અને િવશાળ સં યામાં
જનો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૬

તા. ૧૦.૦૪.૨૦૧૯

-----------

ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે તારીખ ૧૧ 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, કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા ગુજરાતમાં િવિવધ લોકસભા ે ોમાં ચૂંટણી
ચાર રાઉ ડ દર યાન

તારીખ

હેર સભાઓ તથા કાયકતા સંમેલનોને સંબોધશે.

ગુજરાતના લોકસભા ચૂટં ણી ભારી ી ઓમ માથુર અને
ગુજરાત દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઈ દલસાણીયાનો સંયુ ત િવગતવાર કાય મ

સમય
સવારે ૧૦.૦૦
કલાકે
૧૧.૦૪.૨૦૧૯
બપોરે ૦૧.૩૦
ગુ વાર
કલાકે
સાંજે ૦૫.૦૦
કલાકે

તારીખ

૧૧.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

તારીખ

૧૧.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

વલસાડ લોકસભા સીટ - મીટ ગ
વાપી
વડોદરા લોકસભા સીટ - મીટ ગ
વડોદરા
રાજકોટ લોકસભા - મીટ ગ
રાજકોટ

કાય મની િવગત

માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી નો િવગતવાર કાય મ

સમય
સવારે ૧૧.૧૫
કલાકે
બપોરે ૦૩.૦૦
કલાકે
સાંજે ૦૫.૦૦
કલાકે
રા ે ૦૯.૦૦
કલાકે

કાય મની િવગત
સુરે નગર લોકસભાના વઢવાણ િવધાનસભા િવ તારમાં માલધારી સંમેલન
થળ: આનંદ ભુવન, વઢવાણ, સુરે નગર
સુરે નગર લોકસભાના ધાંગ ા િવધાનસભા િવ તારમાં હેર સભા
થળ - શણ વર મહાદેવ, હળવદ
સુરે નગર લોકસભાના ધંધુકા િવધાનસભા િવ તારમાં હેર સભા
થળ - મહા મા મેઘા મોલ સામે, કોલેજ રોડ, ધંધુકા
અમદાવાદ-પુવ લોકસભાના બાપુનગર િવધાનસભા િવ તારમાં ડો ટર સેલ સંમેલન
થળ - પટેલ વાડી, ભીડભંજન રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ.

ગુજરાત દેશ ભાજપા અ ય

સમય
સવારે ૧૦.૦૦
કલાકે
બપોરે ૦૨.૦૦
કલાકે
સાંજે ૦૬.૦૦
કલાકે
સાંજે ૦૭.૦૦
કલાકે

ી

તુભાઇ વાઘાણીનો િવગતવાર કાય મ

કાય મની િવગત
ભાવનગર લોકસભાના ભાવનગર િવધાનસભા િવ તારના કાયાલયનું ઉ ઘાટન અને
લોકસંપક યા ા
ભાવનગર લોકસભાના ભાવનગર િવધાનસભાની ુપ મીટ ગ
ભાવનગર લોકસભાના ભાવનગર િવધાનસભામાં પેજ મુખ મીટ ગ અને કાયાલયનું
ઉ ઘાટન
થળ - કાળીયા બીડ, ભાવનગર
ભાવનગર લોકસભાના ભાવનગર િવધાનસભામાં પેજ મુખ મીટ ગ અને કાયાલયનું
ઉ ઘાટન
થળ:વડવા,વોડ-એ,ભાવનગર

..2..

..2..

તારીખ

૧૧.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

તારીખ

માનનીય કેિ ય મં ી ી પુ ષો મ પાલા નો િવગતવાર કાય મ

સમય
સવારે ૧૦.૦૦
કલાકે
બપોરે ૦૪.૦૦
કલાકે
સાંજે ૦૫.૦૦
કલાકે
સાંજે ૦૬.૦૦
કલાકે
રા ે ૦૭.૧૫
કલાકે
રા ે ૦૮.૩૦
કલાકે

હેરસભા
ુપ મીટ ગ
ુપ મીટ ગ
હેરસભા
હેરસભા
હેરસભા

કેિ ય મં ી ી મનસુખભાઈ માંડવીયાનો િવગતવાર કાય મ

સમય
સવારે ૧૦.૦૦
કલાકે

બપોરે ૧૨.૦૦
કલાકે
૧૧.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

કાય મની િવગત
પોરબંદર લોકસભાના કેશોદ િવધાનસભા િવ તારમાં
થળ: મુ. અ બ, તાલુકો કેશોદ
પોરબંદર લોકસભાના ધોરા િવધાનસભા િવ તારમાં
થળ: કોલકી, ઉપલેટા
પોરબંદર લોકસભાના ધોરા િવધાનસભા િવ તારમાં
થળ: મોટી પાનેલી, ઉપલેટા
પોરબંદર લોકસભાના ધોરા િવધાનસભા િવ તારમાં
થળ: ભાયાવદર, તાલુકો - ઉપલેટા
પોરબંદર લોકસભાના ધોરા િવધાનસભા િવ તારમાં
થળ: સુપેડી, તાલુકો - ઉપલેટા
પોરબંદર લોકસભાના ધોરા િવધાનસભા િવ તારમાં
થળ: મોટી મારડ, તાલુકો - ધોરા

સાંજે ૦૪.૩૦
કલાકે
સાંજે ૦૬.૩૦
કલાકે
રા ે ૦૮.૦૦
કલાકે
રા ે ૦૯.૦૦
કલાકે

ભાવનગર લોકસભાના તળા

કાય મની િવગત
િવધાનસભા િવ તારના કાયાલયનું ઉ ઘાટન

ભાવનગર લોકસભાના પાિલતાણા િવધાનસભાની શિ ત કે ના કાયકતાઓ (કદમગીરી)
મીટ ગ થળ: કદમગીરી, પાિલતાણા.
ભાવનગર લોકસભાના શીહોર િવધાનસભામાં યુવા સમેલન
થળઃવલભીપુર,ઉમરાળા ગામ,િશહોર, ભાવનગર
ભાવનગર લોકસભાના પાલીતાણા િવધાનસભામાં મિહલા સમેલન
થળ: ઘેટી ગામ, પાિલતાણા.
ભાવનગર લોકસભાના પાલીતાણા િવધાનસભામાં મિહલા સમેલન
થળ: પાિલતાણા શહેર, પાિલતાણા.
ભાવનગર લોકસભાના ભાવનગર શહેર હેરસભા
થળ: ભાવનગર શહેર.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

