ેસનોટ-૦૫
આજે દ હીથી

તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૯
ાચારની બદબુ નહ પણ ઈમાનદારીની ખુ બુ આવી રહી છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------દ હીમાં
ના પૈસાથી ભરાયેલ િતજોરી કોઈ કાળો પંજો લૂટં ી ન ય,
ાચાર ન થાય તેની ચતા ચોકીદાર બની વડા ધાન ી
નરે ભાઈ મોદી છે લા પાંચ વષથી કરી ર ા છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------જે મની નસ-નસમાં
ાચાર વહે છે તેવા નેતાઓ આજે મહાગઠબંધનના નામે િમલાવટી સરકાર બનાવવાના સપના જોઇ ર ા
છે . લાલુ સાદ ઘાંસચારો ખાઇ ગયા, માયાવતી, અિખલેશ અને મુલાયમ સહે ઉ ર દેશને લૂટં ી લીધુ,ં મમતા બેનર એ પિ ચમ
બંગાળમાં બાં લાદેશીઓની ઘૂસણખોરી કરાવીને બંગાળને કંગાળ કરી દીધું - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ખેડૂતોનું દેવું માફ કયુ તેવા બણગા કં તી ક ેસ◌ે દસ વષમાં ફ ત એકવાર ૫૨ હ ર કરોડનું દેવું માફ કયુ હતુ.ં ધાનમં ી ી
નરે ભાઈ મોદીએ કસાન સ માન િનિધ યોજના હેઠળ દર વષ ૭૫,૦૦૦ કરોડ િપયા ખેડૂતોને આપવાની ક ટબ ધતા દશાવી છે ી િવજયભાઇ પાણી
----------ભાજપાનો કાયકતા ગરમી-ઠંડી-વરસાદની પરવા કયા વગર આકરા તડકામાં તપીને તપ વી બનીને દેશની ચતા કરે છે , ચૂટં ણીમાં
સૈિનક તરીકે કામગીરી બ વે છે અને આવા તપ વી તેમજ રા ેમી કાયકતાઓની ફોજ ભાજપા પાસે હોવાને કારણે ભાજપાને
આ લોકસભા ચૂટં ણીમાં કોઈ રોકી શકવાનું નથી - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક ેસ કેરળમાં આતંકવાદીઓના પો ટર લગાવીને ફ ત વોટબકની રાજનીિત કરવા માટે, એક સમુદાય િવશેષના મત મેળવવા માટે,
દેશની એકતા અને અખં ડતતા સાથે ચેડા કરી ર ા છે . - ી િવજયભાઇ પાણી
----------હુ રયતના નેતાઓ જે લની હવા ખાઇ ર ા છે . જે .કે.એલ.એફ. પર િતબંધ મુકાય ચૂ યો છે . કા મીરમાં આતંકવાદને નાબૂદ કરવા
ઝીરો ટોલર સની નીિત સાથે સુર ાબળો વારા ‘‘ઓપરેશન ઓલઆઉટ’’ ચાલી ર ું છે .
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ સુરે નગર લોકસભામાં આવતી ાંગ ા િવધાનસભાના હળવદ ખાતે આગામી
લોકસભા ચૂંટણી તેમજ િવધાનસભાની પેટા ચૂંટણી અંતગત આયોિજત એક િવશાળ જન સભામાં ઉપિ થત રહી સંબોધન કયુ
હતું.
ક ેસ અને તેના કાયકતાઓને ચૂંટણીના આગળના દવસોમાં પડદા પાછળના કાળા ખેલો કરવામાં જ રસ હોય છે .
યારે ભાજપના કાયકતાને હંમેશા લોકોના નોમાં, દેશની વાતમાં અને રા નું િહત શેમાં છે તેમાં રસ હોય છે . ભાજપાનો
કાયકતા ગરમી-ઠંડી-વરસાદની પરવા કયા વગર સોનું તપે એટલું શુ ધ થાય, તે વા યને યથાથ કરી તડકામાં તપીને તપ વી બનીને
દેશની ચતા કરે છે , ચૂંટણીમાં સૈિનક તરીકે કામગીરી બ વે છે અને આવા તપ વી તેમજ રા ેમી કાયકતાઓની ફોજ ભાજપા
પાસે હોવાને કારણે ભાજપાને આ લોકસભા ચૂંટણીમાં કોઈ રોકી શકવાનું નથી.
મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, દેશની સીમા પર સૈિનક ચોકી કરે છે કે કોઈ ઘૂસણખોરીના
કરે. રણની ગરમી હોય કે બરફની ઠંડી હોય, સૈિનક રા ની એકતા અને અખં ડતતાના ર ણ માટે પોતાની નની બા લગાવીને
તે ખડે પગે ઊભો રહે છે અને બી તરફ દ હીમાં
ના પૈસાથી ભરાયેલ િતજોરી કોઈ કાળો પંજો લૂંટી ન ય,
ાચાર ન
થાય તેની ચતા ચોકીદાર બની વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી છે લા પાંચ વષથી કરી ર ા છે . દેશની સેવા માટે, દેશની સુર ા
માટે, દેશના િવકાસ માટે, િવ વમાં દેશની આગવી ઓળખ ઉભી કરવા માટે,
ાચાર મુ ત ભારત બનાવવા માટે ી નરે ભાઈ
મોદી અથાગ પ ર મ કરી ર ા છે .
..૨..

..૨..
જે મની નસ-નસમાં
ાચાર વહે છે તેવા નેતાઓ આજે મહાગઠબંધનના નામે િમલાવટી સરકાર બનાવવાના સપના
જોઇ ર ા છે . લાલુ સાદ ઘાંસચારો ખાઇ ગયા, માયાવતી, અિખલેશ અને મુલાયમ સહે ઉ ર દેશને લૂંટી લીધું, મમતા
બેનર એ પિ ચમ બંગાળમાં બાં લાદેશીઓની ઘૂસણખોરી કરાવીને બંગાળને કંગાળ કરી દીધું, સોિનયા ગાંધીના રમોટ ક ોલથી
ચાલેલી દસ વષની મનમોહન સહની સરકારે દેશમાં
ાચારની તમામ હદ વટાવી દીધેલી. છે લા પાંચ વષમાં ી નરે ભાઈ
મોદીના શાસનમાં આ બધું બંધ થઇ ગયું તેથી
ાચાર કરી પોતાના િખ સા ભરવા ટેવાયેલા નેતાઓના પેટમાં તેલ રેડાયું છે .
આજે દ હી થી
ાચારની બદબુ નહ પણ ઈમાનદારીની ખુ બુ આવી રહી છે . એક તરફ ખર રા વાદી દેશભિ ત ધરાવતા
લોકો છે યારે બી તરફ પ રવારવાદ- ાચાર કરવા ટેવાયેલા લોકો છે .
ભૂતકાળમાં દેશના િવિવધ ે માં આતંકવાદીઓ વારા મોટાપાયે આતંકવાદી હુ મલા કરવામાં આ યા પરંતુ હંમેશા
ક ેસની સરકાર આ હુ મલાઓના જવાબ આપવા માટે સંપૂણપણે િન ફળ નીવડી. આતંકવાદ સામે કાયવાહી કરવાની વાત તો દૂર
રહી પણ ક ેસના નેતાઓ તો અડધી રાતે આતંકવાદીઓને ફાંસીની સ રોકવાના ય નો કરવામાં લાગેલા. દેશ િવરોધી નારા
લાગતા હોય યાં ક ેસના મોટા નેતાઓની હાજરી, ક ેસના મોટા નેતાઓ વારા પા ક તાનને છાવરનારી ક ેસ શું આ દેશને
સલામત રાખી શકશે? પુલવામાં હુ મલા બાદ ધાનમં ી ી દેશવાસીઓને ક ું હતું, જે આ ોશ તમારા દલમાં છે એ જ આ ોશ
મારા દલમાં છે . હુ ં કોઈને છોડીશ નહ અને ી નરે ભાઈ મોદીએ જે ક ું તે કરી બતા યું. હુ રયતના નેતાઓ જે લની હવા ખાઇ
ર ા છે . જે .કે.એલ.એફ. પર િતબંધ મુકાય ચૂ યો છે . કા મીરમાં આતંકવાદને નાબૂદ કરવા ઝીરો ટોલર સની નીિત સાથે
સુર ાબળો વારા ‘‘ઓપરેશન ઓલઆઉટ’’ ચાલી ર ું છે . યારે ક ેસ કેરળમાં આતંકવાદીઓના પો ટર લગાવીને ફ ત
વોટબકની રાજનીિત કરવા માટે, એક સમુદાય િવશેષના મત મેળવવા માટે, દેશની એકતા અને અખં ડતતા સાથે ચેડા કરી ર ા છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારે છે લા પાંચ વષમાં ખેડૂતલ ી અને ગરીબલ ી યોજનાઓને જમીન પર લાવી
કાયરત કરી છે . જનધન યોજના હોય, આયુ યમાન ભારત યોજના હોય, ઉ લા યોજના હોય, ઉ
વલા યોજના હોય,
ધાનમં ી આવાસ યોજના હોય કે ઘર ઘર શૌચાલય યોજના હોય આવી અનેક યોજનાઓને કાયરત કરીને દેશના ગરીબો તેમજ
ખેડૂતો માટે ધાનમં ી નરે ભાઇ મોદીએ િવકાસના વાર ખો યા છે . ખેડૂતોનું દેવું માફ કયુ તેવા બણગા ંકતી ક ેસે દસ વષમાં
ફ ત એકવાર ૫૨ હ ર કરોડનું દેવું માફ કયુ હતું. ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ કસાન સ માન િનિધ યોજના હેઠળ દર વષ
૭૫,૦૦૦ કરોડ િપયા ખેડત
ૂ ોને આપવાની ક ટબ ધતા દશાવી છે .
મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ કમળને મત આપી ભાજપાના લોકસભાના ઉમેદવાર ડૉ. મહે ભાઈ મુંજપરા અને
ાંગ ા િવધાનસભાના પેટાચૂંટણીના ભાજપાના ઉમેદવાર ી પરસો મભાઈ સાબરીયાને િવજય અપાવવા માટે અપીલ કરી
હતી. દેશમાં ‘મજબૂર’ નહી પરંતુ ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં ‘મજબૂત’ સરકાર બનાવવા માટે કમળનું િનશાન દબાવવા માટે
ી પાણીએ આ વાન કયુ હતું.
આ જનસભામાં સુરે નગર લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ડૉ. મહે ભાઇ મુંજપરા, ાંગ ા િવધાનસભા
પેટાચૂંટણીના ભાજપા ઉમેદવાર ી દેશ ઉપા ય ી આઇ.કે. ડે , દેશ અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ
ધારાસ ય ીઓ, િજ લા સંગઠનના પદાધીકારીઓ અને િવશાળ સં યામાં સમથકો અને કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૬

તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૯

----------ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમાં
ભાવનગર લોકસભા િવ તારના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી ડૉ. ભારતીબેન શીયાળના
મ ય થ કાયાલયના ઉ ઘાટન બાદ ભ ય રોડ-શો, લોકસંપક યા ા યો ઇ
-----------

કોઇપણ મહાસ ાની સમ બે પડકાર હોય છે એક આતંકવાદ અને બીજો દુષણ. આ બ નેને નાથવાનો ઢ િનધાર
ી નરે ભાઇ મોદીએ કય છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------

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 ‘‘મોદી હટાવો’’ના નારા લગાવી ગુજરાતના પનોતા પુ કે જે ની રગ રગમાં
રા વાદ છે એવા ી નરે ભાઈ મોદીને હટાવવા નીક યા છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------જે લોકોને દેશની સેના અને તેના પરા મો પર િવ વાસ ન હોય અને તેના શોયની સાિબતી માંગતા હોય,
પા ક તાનની ભાષા બોલતા હોય તેવા લોકોને ઓળખી લેવાનો સમય આવી ગયો છે
- ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ગરીબના ભા યનો અ નનો કોળીયો છીનવી લેનાર ક સ
ે ને દેશની જનતા યારેય માફ નહી કરે
- ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ક સ
ે ને િવકાસમાં નહી પરંતુ
ાચારમાં જ રસ છે . યાં યાં ક સ
ે હતી, યાં યાં ક સ
ે ે
ાચાર અને
તૃિ કરણની રાજનીિત કરી છે - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ક સ
ે ના રાજમાં એકપણ સંર ણ સોદો એવો નથી કે જે શંકાના દાયરામાં ન હોય - ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ૧૫-ભાવનગર લોકસભા િવ તારના ભાજપાના ઉમેદવાર
ીમતી ડૉ. ભારતીબેન શીયાળના ભાવનગર િવધાનસભા િવ તારમાં મ ય થ કાયાલયનું ઉ ઘાટન કયુ હતુ. યારબાદ
ભાવનગર િવધાનસભા િવ તારના િચ ા લાસર વોડ અને બોરતળાવ વોડના મુ યમાગ પર લોકસંપક યા ા યો ને
િવશાળ સં યામાં કાયકતાઓની હાજરીમાં ી વાઘાણીએ લોકોનું અિભવાદન ઝી યું હતુ.
લોકસભા સાર- ચારના ેણીબ ધ કાય મ અંતગત કાળીયા બીડ ખાતે ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ
વાઘાણીએ િવશાળ જનસભાને સંબોધન કયુ હતુ.
ી વાઘાણીએ જનસભાને સંબોધતાં જણા યુ હતુ કે, ગરીબના ભા યનો અ નનો કોળીયો છીનવી લેનાર
ક સ
ે ને દેશની જનતા યારેય માફ નહી કરે. ક સ
ે ના રાજમાં એકપણ સંર ણ સોદો એવો નથી કે જે શંકાના દાયરામાં
..૨..

..૨..
ન હોય. યારે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશના સૈ યને અ યાધુિનક સાઘન-સરં મથી સુસ જ કરી તેઓના
મનોબળને સશ ત બનાવવાનું અને પૂરી વતં તા આપી આતંકવાદ અને નકસલવાદને નાથવા ભગીરથ યાસ હાથ ધય
છે . જે લોકોને દેશની સેના અને તેના પરા મો પર િવ વાસ ન હોય અને તેના શોયની સાિબતી માંગતા હોય,
પા ક તાનની ભાષા બોલતા હોય તેવા લોકોને ઓળખી લેવાનો સમય આવી ગયો છે .
ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, હંમેશા પા ક તાની ભાષા બોલતી ક સ
ે ને ગુજરાત અને દેશની જનતા સારી
રીતે ઓળખી ગઈ છે . ક ેસને િવકાસમાં નહી પરંતુ
ાચારમાં જ રસ છે . યાં યાં ક સ
ે હતી, યાં યાં ક સ
ે ે
ાચાર અને તૃિ કરણની રાજનીિત કરી છે .
ભાજપા માટે સ ા હંમેશા સેવાનું સાધન ર ું છે , ભાજપા માટે અંિતમ લ ય સ ા નહ પરંતુ સેવા છે . તમામ
સમાજ અને વગ ના સવાગી િવકાસ થાય તે દશામાં િનરંતર
ક યાણના કાય જ એકમા ભાજપાનું યેય છે , યારે
ક સ
ે ના ગાંધી પ રવારને પોતાના અને પોતાના પ રવારના િવકાસમાં જ રસ છે . ક સ
ે ને જનતાની સુખાકારી સાથે કાંઇ
લેવાદેવા નથી તેમ ી વાઘાણીએ જણા યું હતુ.ં
ી વાઘાણીએ 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 નો પૂછવા નીક યા છે . આજે સમ િવ વની નજર ભારતની ચૂટં ણી પર છે .
કોઇપણ મહાસ ાની સમ બે પડકાર હોય છે એક આતંકવાદ અને બીજો દુષણ. આ બ નેને નાથવાનો ઢ િનધાર ી
નરે ભાઇ મોદીએ કય છે . ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ પુલવામાં હુ મલા બાદ ત કાલ કેબીનેટ મીટ ગ બોલાવી
સેનાને વ રત કાયવાહીની વતં તા આપી હતી.
ભાવનગર લોકસભાના ભારતીય જનતા પાટ ના ઉમેદવાર ડો.ભારતીબેન િશયાળના સમથનમાં યો યેલ
જનસંપક યા ા અને કાળીયાબીડ ખાતેની હેરસભામાં મં ી ી ભૂપે સહ ચૂડાસમા, પૂવ મં ી ી મહે ભાઇ િ વેદી,
શહેર અ ય ી સનતભાઈ મોદી, મેયર ી મનહરભાઈ મોરી, મહામં ી ીઓ ી મહેશભાઈ રાવલ, ી વનરાજ સહ
ગોિહલ અને ી રાજુ ભાઇ બાંમભણીયા, ટે ડગ ચેરમેન ી યુવરાજ સહ ગોિહલ સિહત શહેર સંગઠનના
પદાિધકારી ીઓ, કાઉ સીલર ીઓ, વોડ મુખ-મહામં ી ીઓ, વોડ-શિ તકે ના મુખો, બુથ મુખ-મહામં ી ીઓ
સિહત બહોળી સં યામાં કાયકતાઓ અને શુભે છકો જોડાયા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૭

તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૯

----------આજરોજ ગૃહરા યમં ી ી દીપ સહ ડે
ગાંધીનગર લોકસભાના કલોલ િવધાનસભા ે માં
ચૂટં ણી ચાર રાઉ ડમાં જોડાયા
-----------

ગાંધીનગર લોકસભા મી ડયા સેલની યાદીમાં જણાવે છે કે, આજરોજ ગૃહ રા યમં ી ી દીપ સહ
ડે એ કલોલ િવધાનસભા ે માં સાંતેજ, મોટી ભોયણ તથા બોરીસણામાં જનસંપક રાઉ ડમાં ઉપિ થત
ર ા હતા.
આ સંગે સવ ામજનોનો વયંભૂ સાથ સહકાર અને ભ ય િતસાદ સાંપ યો હતો. ગાંધીનગર
લોકસભા બેઠક પર યારે રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહ વયં ઉમેદવારી કરી ર ા હોય યારે સમ જનતા
અને ભાજપા કાયકતાઓમાં અનેરો ઉ સાહ જોવા મળી ર ો છે . આ સાથે જ િવકાસના આગમનની હેલીથી
ગાંધીનગરની ધરા હરખાઇ છે યારે ગાંધીનગર લોકસભા અંતગતના તમામ િવધાનસભા ે ોમાં મળી રહેલા
અ િતમ જનસમથનથી ી અિમતભાઈની ચંડ બહુ મતીથી તના પડઘમ સંભળાય છે .
આ ચાર રાઉ ડમાં ગાંધીનગર લોકસભાના ભારી ી પૃ વીરાજભાઈ પટેલ, લોકસભા ઇ ચાજ ી
હષદભાઈ પટેલ, સહ ઇ ચાજ
િવધાનસભા ઇ ચાજ

ી આઈ.બી. વાઘેલા, ગાંધીનગર િજ લા મુખ

ી ગો વદભાઇ પટેલ, પુવ સાંસદ

ી

ી નૈલેષભાઈ શાહ, કલોલ

વાભાઇ પટેલ, પુવ ધારાસ ય

ી અતુલભાઈ

પટેલ અને અ ય કાયકતાઓ મોટી સં યામાં જોડાયા હતા.
અખબારી યાદીમાં જણા યા મુજબ આવતીકાલે તારીખ ૧૨ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ગૃહ રા ય
મં ી ી દીપ સહ

ડે

સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે નારદીપુર, સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે કલોલ તથા બપોરે ૧૨.૩૦

કલાકે સઈજ ખાતે ભાજપાના ચૂંટણી ચાર રાઉ ડ યોજશે.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૮

તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૯

-----------

ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે તારીખ ૧૨ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ
કેિ ય ગૃહમં ી ી રાજનાથ સહ , ભારી ી ઓમ માથુર , દેશ અ ય ી
તુભાઇ વાઘાણી,
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, કે ીય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા , કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ
માંડવીયા, દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ગુજરાતમાં િવિવધ લોકસભા ે ોમાં ચૂંટણી ચાર
રાઉ ડ દર યાન હેર સભાઓ તથા કાયકતા સંમલ
ે નોને સંબોધશે.

કેિ ય ગૃહમં ી ી રાજનાથ સહ નો િવગતવાર કાય મ

તારીખ

સમય

૧૨.૦૪.૨૦૧૯
શુ વાર

કાય મની િવગત
ક છ લોકસભાની ગાંધીધામ િવધાનસભા - હેર સભા

થળ - સધુ ભવન હોલ, ગાંધીધામ, િજ.

સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૪.૦૦ કલાકે

ક છ.
ભાવનગર લોકસભા -

હેર સભા
થળ - યશવંતરાય ના યગૃહ હોલ, ભાવનગર.

ભાવનગર લોકસભાની બોટાદ િવધાનસભા સાંજે ૦૫.૩૦ કલાકે

હેર સભા

થળ - વી. પી. બંગલો પાસે, ભાવનગર રોડ,
બોટાદ.

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

તારીખ
૧૨.૦૪.૨૦૧૯
શુ વાર
તારીખ

૧૨.૦૪.૨૦૧૯
શુ વાર

સમય

બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત

મહેસાણા લોકસભા સીટ - મીટ ગ - મહેસાણા

માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી નો િવગતવાર કાય મ
સમય

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે
બપોરે ૦૨.૦૦ કલાકે
બપોરે ૪.૩૦ કલાકે
રા ે ૦૮.૩૦ કલાકે

અમરેલી લોકસભા

કાય મની િવગત
ફરાબાદ િવધાનસભા િવ તારમાં જનસભા
થળ: .એસ.સી.એલ. ાઉ ડ, ઉના રોડ,

વાવડીયા
અમરેલી લોકસભા ગૃપ મીટ ગ
થળ - ગાંધી ટે યુ, ખાદી કાયાલય,
અમરેલી લોકસભા હેર સભા
મહુ વા.
અમદાવાદ-પિ ચમ લોકસભા હેર સભા
થળ - છે લુ બસ ટોપ, મેઘાણીનગર,
અસારવા.
..૨..

તારીખ
૧૨.૦૪.૨૦૧૯
શુ વાર

ગુજરાત દેશ ભાજપા અ ય
સમય

સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે
બપોરે ૦૪.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે

તારીખ

૧૨.૦૪.૨૦૧૯
શુ વાર

તારીખ
૧૨.૦૪.૨૦૧૯
શુ વાર

ી

..૨..

તુભાઇ વાઘાણીનો િવગતવાર કાય મ

કાય મની િવગત
મહેસાણા લોકસભા હેર સભા
થળઃમણીધર ગામ, એસ.ટી. બસ ટે ડ ન ક, બેચરા
ક છ લોકસભા હેર સભા
થળઃ અધોઇ, ભચાઉ.
ક છ લોકસભા હેર સભા
થળ - દેના બક ચોક, રાપર.

માનનીય કેિ ય મં ી ી પરષો મ પાલા નો િવગતવાર કાય મ

સમય
સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે
સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૭.૩૦ કલાકે
રા ે ૦૯.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત
પંચમહાલ લોકસભા હેર સભા
થળ: મોરવા હડફ
દાહોદ લોકસભા હેર સભા
થળ: ભરતનગર ચોક, ઝાલોદ
આણંદ લોકસભા હેર સભા
થળઃ લીશ મીડીયમ કુલ કે પસ,
સો ા.
આણંદ લોકસભા હેર સભા
થળ: કું રવ ગામ, ઉમરેઠ
આણંદ લોકસભા હેરસભા
થળ: બેઠક મં દર, આણંદ શહેર

કેિ ય મં ી ી મનસુખભાઈ માંડવીયાનો િવગતવાર કાય મ

સમય
સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત
સુરે નગર લોકસભા ગૃપ મીટ ગ - સુરે નગર

સાંજે ૦૭.૩૦ કલાકે

સુરે નગર લોકસભા ગૃપ મીટ ગ – વઢવાણ

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

