ેસનોટ-૦૧

તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૯

-----------

કેિ ય ગૃહમં ી ીરાજનાથ સહ
આવતીકાલે તારીખ, ૧૨ એિ લે ગુજરાતના વાસે
ગાંધીધામ, ભાવનગર અને બોટાદમાં જનસભા સંબોધશે

----------ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આગામી લોકસભા ચૂંટણીના અનુસંધાને ક છ અને
ભાવનગર લોકસભા ે ના ભાજપાના ઉમેદવારોના સમથનમાં આવતીકાલે તારીખ ૧૨ એિ લ, ૨૦૧૯ના
રોજ કેિ ય ગૃહમં ી ી રાજનાથ સહ

ચૂંટણી ચાર અંતગત

હેર સભાઓ સંબોધશે.

કેિ ય ગૃહમં ી ી રાજનાથ સહ નો િવગતવાર કાય મ

તારીખ

૧૨.૦૪.૨૦૧૯
શુ વાર

સમય

સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૪.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૫.૩૦ કલાકે

કાય મની િવગત

ક છ લોકસભાની ગાંધીધામ િવધાનસભા -

હેર સભા

થળ - સધુ ભવન હોલ, ગાંધીધામ, િજ. ક છ.
ભાવનગર લોકસભા -

હેર સભા

થળ - યશવંતરાય ના યગૃહ હોલ, ભાવનગર.
ભાવનગર લોકસભાની બોટાદ િવધાનસભા -

હેર સભા

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

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ે નોટ-૦૨
સ
તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૯
૨૦૧૪ પહેલાં ભારતને દુિનયાના દેશો એક
દેશ તરીકે જોતા હતાં. ૨૦૧૪ પછી િવ વના દેશો ભારત અને
ભારતીયોને સ માનથી જોતા થયા છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના અથાગ પ ર મના કારણે આજે ભારત િવ વમાં સૌથી વધુ
ઝડપથી િવકસતો દેશ બ યો છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક સ
ે અને મહાગઠબંધનના નેતાઓ દેશના ખૂણે ખૂણે જઇ મોદી હટાવો..... મોદી હટાવો..... ની બુમો પાડે
છે , યારે દેશના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ગરીબી હટાવો, બેકારી હટાવો,
ાચાર હટાવોના સંક પ
સાથે અથાગ પ ર મ કરી ર ાં છે – ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક સ
ે ે મા વોટબકની રાજનીતી જ કરી છે . ક સ
ે ે તેમના કુશાસન દર યાન િવિવધ રા યોમાં અનામતના નામે
િવિવધ િતઓ વ ચે વગિવ હ કરાવીને આંદોલનો કરા યાં છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ આજરોજ સુરે નગર લોકસભા બેઠકના ભાજપાના
ઉમેદવાર ડો. મહે

મુંજપરાના સમથનમાં માલધારી સમાજના સંમેલનને સંબોધન કરતાં જણા યું હતું કે, આ

ચૂંટણી ઇમાનદાર સામે બેઇમાનોની છે . ૨૦૧૪ પહેલાં ભારતને દુિનયાના દેશો એક
૨૦૧૪ પહેલાં ભારતને દુિનયાના દેશો એક

દેશ તરીકે જોતા હતાં.

દેશ તરીકે જોતા હતાં. ૨૦૧૪ પછી િવ વના દેશો ભારત અને

ભારતીયોને સ માનથી જોતા થયા છે . પહેલાં િવદેશોમાં ભારત દેશ એક ગરીબ અને પછાત દેશ તરીકે ઓળખાતો
હતો, પરંતુ આપણાં લોકલાડીલા વડા ધાન

ી નરે ભાઇ મોદીના અથાગ પ ર મના કારણે આજે ભારત

િવ વમાં સૌથી વધુ ઝડપથી િવકસતો દેશ બ યો છે . આના કારણે િવિવધ દેશોમાંથી ભારતમાં અઢળક મૂડી રોકાણ
આવતું થયું છે , નવી ટેકનોલો થી િવિવધ ે ોમાં અસં ય રોજગારીની તકો ઉભી થઇ છે .
હવે, દેશમાં

યારે ૨૦૧૯માં લોકતં ના મહાપવની ઉજવણી કરવાનો સમય આવી ગયો છે , યારે ક ેસ

અને મહાગઠબંધનના નેતાઓ દેશના ખૂણે ખૂણે જઇ મોદી હટાવો.... મોદી હટાવો......ની બુમો પાડે છે , યારે
દેશના સપૂત

ી નરે ભાઇ મોદી ગરીબી હટાવો, બેકારી હટાવો,

પ ર મ કરી ર ાં છે .
..૨..

ાચાર હટાવોના સંક પ સાથે અથાગ

..૨..

ક ેસે હંમેશા પ રવારવાદને જ પો યો છે . આતંકવાદને ખુ લું સમથન આ યું છે . દેશની જનતા સમ
ક ેસે જુ ઠા વાયદાઓ કરીને યેનકેન કારેણ સ ાના સુ ો સંભાળી ગરીબ, કસાન, િપડીત, શોિષત, દિલત
અને આ દવાસીઓનું શોષણ કયુ છે . ક ેસે મા

વોટબકની રાજનીતી જ કરી છે . ક ેસે તેમના કુશાસન

દર યાન િવિવધ રા યોમાં અનામતના નામે િવિવધ

િતઓ વ ચે વગિવ હ કરાવીને આંદોલનો કરા યાં છે .

ગુજરાતના ત કાિલન મુ યમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ ગુજરાતમાં કરેલ અિવરત િવકાસ જોઇને દેશમાં
વડા ધાન તરીકે તેઓની માંગ ઉઠવા પામી હતી. દેશની જનતાએ તેમને સંપૂણ બહુ મતી સાથે િવજયી બનાવીને
દ હીની ગાદી પર બેસા યાં હતાં. સ ાના સુ ો સંભાળતાંની સાથે જ અગાઉની સરકારના કૌભાંડોને ઉ ગર
કરી કૌભાંડી નેતાઓને જે લના દરવા

સુધી લઇ ગયાં છે અને સાથે-સાથે ગુજરાત રા યમાં તેઓની અિવરત

િવકાસ યા ા જે મ જ દેશની િવકાસ યા ા પણ શ કરી હતી.
ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, માન. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ભારત દેશને સબળ, સુર ાની
િ એ સ મ અને તમામ

ે ે વિનભર બનાવવા અને દેશના નાગ રકોના

અિવરત યાસો કરી ર ાં છે તેમજ દેશની જનતાના પૈસા કોઇ લૂંટી ન
ઉભા ર ાં છે . જે ઓ દેશમાંથી

વનને સુિવધાયુ ત બનાવવા

ય તે માટે ચોકીદાર બની અ ડખમ

ાચાર નાબૂદ કરવા, આતંકવાદનો ખા મો બોલાવવા માટે કામ કરી ર ાં હોય

યારે દેશની જનતા તેમના પર સંપૂણ ભરોસો કરી ગુજરાતમાં ી

ચરણમાં યો નારી ચૂંટણીમાં ૨૬ માંથી ૨૬

કમળ આપશે તેવો ી પાણીએ િવ વાસ ય ત કય હતો.
આ માલધારી સમાજના સંમેલનમાં સુરે નગર લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ડૉ. મહે ભાઇ
મુંજપરા,

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 માલધારી સમાજના આગેવાનો અને કાયકતાઓ
ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૯

----------ભાજપા યુવા મોરચા વારા
‘‘ ી નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઇ શાહ આપના વારે’’
અનોખા કાય મનું આયોજન
----------ગાંધીનગર લોકસભામાં ઘાટલો ડયા િવધાનસભાના ભાતચોક ખાતે
ી નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઈ શાહના માનવકદના કટઆઉટ સાથે
અનોખી રીતે ડોર ટુ ડોર ચાર હાથ ધરાયો.
-----------

ગુજરાત દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદીમાં જણા યાનુંસાર, આજરોજ દેશ ભાજપા યુવા મોરચાના
અ ય ી ડૉ.ઋિ વજ પટેલની અ ય તામાં ગાંધીનગર લોકસભામાં ઘાટલો ડયા િવ તારમાં ી નરે ભાઇ મોદી અને
ી અિમતભાઇ શાહના માનવકદના કટઆઉટ સાથે રાખી યુવા મોરચાના કાયકતાઓએ અનોખી રીતે ડોર ટુ ડોર ચાર કય
હતો.
આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ના જનજન સુધી પહ ચવાના લ યને કે માં રાખી ગાંધીનગર
લોકસભાના લોકલાડીલા ઉમેદવાર અને રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહના િવજયને જં ગી બહુ મતીથી સુિનિ ચત કરવા
‘‘ ી નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઇ શાહ આપના વારે’’ અનોખા કાય મનું આયોજન કરાયુ હતુ.
“મોદી હૈ તો મુમ કન હૈ” ના નારા વ ચે ગાંધીનગર લોકસભાના ભાજપાના લોકલાડીલા ઉમેદવાર અને રા ીય
અય
ી અિમતભાઇ શાહને અભૂતપૂવ ત અપાવવાના હેતથ
ુ ી ભાજપા યુવા મોરચાના કાયકતાઓએ અનોખી રીતે
જનસંપક કય હતો. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના માનવકદના કટઆઉટ સાથે
હાથ ધરાયેલ આ લોકસંપક યા ામાં વયં ી નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઇ શાહ લોકસંપક કરી ર ા હોય તેવો
માહોલ ઉભો થયો હતો.
આ કાય મ અ વયે પદયા ા વારા ભાજપા સરકારની જનક યાણકારી યોજનાઓની પિ કાઓ તથા મૌિખક
ણકારી જનજન સુધી પહ ચે તે માટે યાસ આદય હતો અને ભાજપાના િવજય થકી દેશના િવકાસને વેગવંતો બનાવવા
નાગ રકોને આ વાન કયુ હતુ.ં
૨૩ એિ લે દેશની એકતા, અં ડતતા અને સુર ાને લ યમાં રાખીને માનનીય રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનો
િવજય ઐિતહાિસક બનાવવા જં ગી મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી.
આ ડોર ટુ ડોર કાય મમાં ઘાટલો ડયા િવધાનસભાના ઘાટલો ડયા વોડના ભાતચોક િવ તાર ખાતે ધારાસ ય
ી ભુપે ભાઈ પટેલ, દેશ યુવા મોરચાના અ ય ી ઋિ વજભાઈ પટેલ, મહાનગરના મહામં ી ી કૌિશકભાઈ જૈ ન,
સહકારી આગેવાન ી બીપીનભાઈ પટેલ, િવધાનસભાના ઈ ચાજ ી જિતનભાઇ પટેલ તથા કોપ રેટર ીઓ અને ભાજપા
શહેર મુખ-મહામં ી ીઓ, યુવા મોરચાના હો ેદારો અને બહોળી સં યામાં કાયકતાઓ જોડાયા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

