
 

ેસનોટ-૦૧                તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
આજે દશેના વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી ગુજરાતના સપૂત હોય યારે ગજુરાત માટ ેતો બ ન ેહાથમા ંલાડ ુઅન ેપાચંયે 

આગંળી ઘીમા ંછે - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

શુ ંક સેના રાહુલ ગાધંીન ેમઘેરજ, િવજયનગર અન ેખડે ાની જ રીયાતો િવશ ે ણકારી છે? 
- ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
એક તરફ ી નરે ભાઈ મોદી દશેમાથંી ાચાર, બકેારી અન ેગરીબી હટાવવાનંુ ભગીરથ કાય કરી ર ા છે, યા ંબી  તરફ 

આઇ.ટી.ની રડેમા ંક સેના મોટા માથાઓના અગંત યિ તઓની પાસથેી કરોડો િપયાનુ ંકાળું ના  ંપકડાઇ ર ું છે  
- ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ક ેસન ેદશેના િહતમા ંકોઈ જ રસ નથી ફ ત અન ેફ ત એક પ રવારના િહતમા ંજ રસ છે. - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ક ેસ ફ ત મત લેવા માટ ેસમુદાય િવશષેના તુિ કરણ માટ ેિનવેદનો આપી, તુિ કરણની રાજનીિત કરી દશેના સમાજ-સમાજ, 

કોમ-કોમ વ ચ ેઅસમાનતા-અરાજકતા ઊભી કરીન ેભાગલા પાડીને રાજ કરવા માટ ેટવેાયેલી છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

દેશના ગરીબ-વિંચત-શોિષત અન ેપી ડતન ેદશેની મુ યધારામાથંી બાકાત રાખવાનુ ંકકુમ ક સેે વષ  સુધી કયુ છે  
- ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ક ેસ ે ાચારમા ંતરબોળ થઈન ેભૂતકાળમાં સમ  િવ વમા ંભારતનુ ંનામ ડુબા યુ ંહતું. - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ભૂતકાળની ક સેની સરકારો વખતે ક સેને ગજુરાત અન ેગુજરાતીઓ આખંના કણાની જેમ ખૂચંતા હતા, ગુજરાત સાથ ેઅનકે 

અ યાય થતા હતા, ગુજરાતની ગિત પર કે વાગલેી હતી - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ અરવ લી િજ લાના મેઘરજ ખાતે આગામી લોકસભા ચૂંટણી અંતગત આયોિજત 
જનસભાને સંબોધન કયુ હતંુ. 

મુ યમં ી ીએ જણા યંુ હતંુ કે, જે નેતાઓ ભૂતકાળમાં એકબી ના મોઢા જોવા પણ તૈયાર ન હતા તેવા નતેાઓ 
મહાઠગબંધન બનાવીને પોતાના યિ તગત અિ ત વને બચાવવા માટે સાથે આ યા છે. તે તમામ નેતાઓને લાગી ર ું છે કે, જો ફરી 

ી નરે ભાઈ મોદીની સરકાર બનશે તો તેમને જેલના સિળયા પાછળ જવું પડે તેમ છે. છે લા પાંચ વષમાં ી નરે ભાઈ મોદીની 
સરકારે મહાઠગબંધનના નેતાઓની ાચારની દુકાનો બંધ કરી દીધી છે. મ ય દેશમાં ક ેસના કમલનાથ હ  હમણાં જ મુ યમં ી 
બ યા છે અને બાળકોના મ યાહન ભોજન યોજનાથી માડંીને અનેક યોજનામાં ાચાર થયો તેવી વાતો આવી રહી છે. આઇ.ટી.ની 
રેડમાં કમલનાથના અંગત યિ તઓની પાસેથી કરોડો િપયાનું કાળંુ ના ં પકડવામા ં આ યંુ છે. ી નરે ભાઈ મોદી દેશમાંથી 

ાચાર, બેકારી અને ગરીબી હટાવવાનું ભગીરથ કાય કરી ર ા છે તો બી  તરફ પોતાના અંગત વાથ માટે મહાઠગી નેતાઓ ‘‘મોદી 
હટાવો.. મોદી હટાવો..’’ કરી ર ા છે. 

મુ યમં ી ીએ જણા યંુ હતંુ કે, ક ેસને દેશના િહતમાં કોઈ જ રસ નથી ફ ત અને ફ ત એક પ રવારના િહતમા ંજ રસ છે. 
ભૂતપૂવ ધાનમં ી ડૉ. મનમોહન સહે ક ું હતું કે દેશના સસંાધનો પર સૌથી પહેલો અિધકાર મુિ લમોનો છે. ભાજપા કહે છે કે દેશના 
સંસાધનો પર સૌથી પહેલો અિધકાર દેશના પી ડત-શોિષત અને ગરીબોનો છે, ચાહે તે કોઈ પણ િત કે ધમના હોય. ક ેસ ફ ત મત 
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લેવા માટે સમુદાય િવશેષના તુિ કરણ માટે િનવેદનો આપી, તુિ કરણની રાજનીિત કરી દેશના સમાજ-સમાજ, કોમ-કોમ વ ચે 
અસમાનતા-અરાજકતા ઊભી કરીને ભાગલા પાડીને રાજ કરવા માટે ટેવાયેલી છે. ભાજપા તુિ કરણમાં નહ  પરંતુ સવધમસમભાવની 
ભાવના સાથે ૧૩૦ કરોડ ભારતીયોનું િહત કેવી રીતે જળવાય તે દશામાં આગળ વધવાની વાત કરે છે. 

ી પાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, જો કા મીરનો મુ ો ઉકેલવાનો અિધકાર જવાહરલાલ નહે ના થાન ે ી સરદાર વ લભભાઈ 
પટેલને આપવામાં આ યો હોત તો આજે કા મીરનો મુ ો જ આપણી વ ચે ન હોત, ક મીરની સમ યાનું િનરાકરણ વષ  પહેલાં જ 
નીકળી ચૂ યંુ હોત. ક ેસે હંમેશા ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલ જેવા સાચા, સમથ અને મહાન નેતાઓને હાંસીયામાં ધકેલવાનું કાય 
કયુ છે અને ણે એક જ પ રવાર મહાન છે તેમણે જ દેશ માટે બધું કયુ છે એવું ઉ ગર કરવાનો યાસ કય  છે. 

દશેના ગરીબ-વંિચત-શોિષત અને પી ડતને દશેની મુ યધારામાંથી બાકાત રાખવાનું કુકમ ક ેસે વષ  સુધી કયુ છે. યારે ી 
નરે ભાઈ મોદીની સરકારે છે લા સાડા ચાર વષમાં મોટાભાગની યોજનાઓ દેશના પી ડત-શોિષત-આ દવાસી અને મ યમવગના 
િવકાસ માટે કાયરત કરી છે. ક ેસે ાચારમા ંતરબોળ થઈને ભૂતકાળમાં સમ  િવ વમાં ભારતનું નામ ડુબા યંુ હતંુ. ી નરે ભાઇ 
મોદીએ ૧૩ કરોડ મફત ગેસ કને શન આપીને ગરીબના ઘરમાંથી ધુમાડો દૂર કય  છે, પાચં લાખ સુધીની આવક ઇ કમટે  ી કરીને 
મ યમવગના ચહેરા ઉપર હા ય લા યા છે, નાના વેપારીઓને ચાલીસ લાખ સધુીના ટનઓવર પર એસટીમાંથી મુિ ત આપીને રાહત 
આપી છે, ૨૦૨૨ સુધીમાં દશેનો કોઇપણ ગરીબ છત વગરનો ન રહે તે દશામાં પીએમ કાયરત થયા છે, ઉ લા યોજના હેઠળ સ તા 
ભાવે એલઇડી બ બનું િવતરણ કરીને ગરીબના પૈસા બચાવવાનું કાય કયુ છે, આયુ યમાન યોજનાથી દેશના ગરીબના આરો યની ચતા 

ી નરે ભાઇ મોદીએ કરી છે, ખેડૂતોન ે કસાન સ માન િનિધ યોજના અંતગત સહાય આપીને ખેડૂતોની સાથે ી નરે ભાઈ મોદીએ 
યાય કય  છે. 

ગુજરાતમાં પણ સવા લાખ આ દવાસીઓને જમીનના અિધકાર પ ો આપી જમીન પર થતી વનઉપજના માિલકીના 
અિધકાર આપીને આ દવાસીઓને હક અપા યો છે. 

આજે દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી ગુજરાતના સપૂત હોય યારે ગુજરાત માટે તો બ ને હાથમાં લાડુ અન ેપાંચયે 
આંગળી ઘીમાં છે. ી નરે ભાઈ મોદીના દ હી હોવાન ે કારણે ગુજરાતના અનેક પડતર નોનું િનરાકરણ આ યંુ છે, ગુજરાતની 
ઇ છાનંુસારની સહાય દ હી તરફથી મળી રહી છે. ભૂતકાળની ક ેસની સરકારો વખતે ગુજરાત ક ેસને આંખના કણાની જેમ ખંૂચતંુ 
હતંુ, ગુજરાત સાથે અનેક અ યાય થતા હતા, ગુજરાતની ગિત પર ેક વાગેલી હતી. ધાનમં ી તો આપણા પોતાના છે. મેઘરજ, 
િવજયનગર અને ખેડ ાને ખૂબ સારી રીતે ઓળખે છે. શું ક ેસના રાહુલ ગાંધીન ેમેઘરજ, િવજયનગર અને ખેડ ાની જ રીયાતો 
િવશે ણકારી છે? મને તો લાગે છે કે તેઓ ખેડ ા શ દ પણ સાચી રીતે બોલી શકે તેમ નથી. 

ભિવ યમાં આગામી પેઢીઓ ના ઉ જવળ ભિવ ય માટે, ભારત સામે કોઈ આંખ ચી ન કરી શકે તે માટે, ૫૬ની છાતીવાળા 
ી નરે ભાઈ મોદીને આપણે ફરી એકવાર દેશના ધાનમં ીપદ પર બેસાડવાના છે અને તે માટે આગામી ૨૩મી એિ લે કમળનું 

બટન દબાવી ભાજપાના તમામ ઉમેદવારોને ભારે બહુમતીથી િવજય અપાવવા માટે ી િવજયભાઈ પાણીએ હાકલ કરી હતી. 
આ જનસભામાં દેશ અ ણી ીઓ, િજ લા અ ય /મહામં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, તાલુકા 

પંચાયતના મુખ ી, નગરપાિલકાના મુખ ી તેમજ મોટી સં યામાં ભાજપાના કાયકતાઓ અને સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા.  
આ સંગે અરવ લી િજ લા ક ેસ મં ી ી કનુ સહ ઠાકોર અને તેમની ટીમ ભાજપમા ંજોડાઇ હતી અને મુ યમં ી ીએ 

તેમને ખેસ પહેરાવીને તેમને ભાજપામાં આવકાયા હતા. 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 
 



 

ેસનોટ-૦૨                તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ભાજપાના રા ીય અ ય  અન ેગાધંીનગર લોકસભા બઠેકના લોકલાડીલા ઉમેદવાર  
ી અિમતભાઇ શાહ આવતીકાલ ેગજુરાતના ટુકંા વાસ ેઆવી ર ા છે  

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

આવતીકાલ ેરા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનો ગાધંીનગર લોકસભા ે ના કલોલ ખાતથેી  
સાજેં ૦૪.૦૦ કલાક ેભ ય રોડ-શો યો શ.ે - ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
સમ  દેશમા ંલોકશાહીનુ ંચૂટંણી પવ યાર ેન ક આવી ર ુ ંછે યાર ે 

ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ ભાજપાના ઉમદેવારોના સમથનમાં  
ભારતભરમા ં વાસ કરી ઝંઝાવાતી ચૂટંણી ચાર કરી ર ા છે 

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

ભાજપા ગુજરાત દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ અખબારી યાદીમાં જણા યુ હતુ કે, સમ  દેશમાં લોકશાહીનંુ 
ચૂંટણી પવ યારે ન ક આવી ર ું છે યારે ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ ભાજપાના ઉમેદવારોના સમથનમાં 
ભારતભરમાં વાસ કરી ઝંઝાવાતી ચૂંટણી ચાર કરી ર ા છે. યારે ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકના લોકલાડીલા ઉમેદવાર ી 
અિમતભાઇ શાહ આવતીકાલે ગુજરાતના ટંુકા વાસે આવી ર ા છે.  

 આ વાસ દર યાન ી અિમતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભા િવ તારમાં એક ભ ય લોકસંપક રોડ-શોનું આયોજન 
કરવામાં આવેલ છે. ી અિમતભાઇ શાહ આવતીકાલે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ની જ મજયંિત િનિમ ે ગાંધીનગર લોકસભા 
િવ તારના કલોલ ખાતે આવેલ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ની િતમાને લહાર કરી આદરાંજલી અપણ કરી ભ ય રોડ-શોની 
શ આત કરશે. જે રોડ-શો નીચે મુજબના ટ માણે આગળ વધશે. 

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની િતમાને લહાર કરીને રોડ-શોનંુ થાન થશે, યારબાદ ણ આંગળી સકલ - ખુની 
બંગલા - રે વે ટેશન - ખમાર ભુવન - ટાવર ચોક - યોિત વર મહાદેવ - નગરપાિલકા જુના ફાયર ટેશન ગેઇટ - નંદલાલ ચોક 
- વખારીયા ચાર ર તા - કો ા સકલ - શારદા સકલ - બોરીસણા ગરનાળા - અંિબકાનગર - ી  પાલર - હનુમાન  મં દર પાસે 
લોકસંપક યા ા (રોડ-શો)નું સમાપન થશે તેમ ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૩                તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ક સેના શાસનમા ં ાચાર ેદશેન ેભરડો લઈ લીધો હતો.  
ક સેના કરોડો, અબજોના કૌભાડંોન ેકારણ ેઆપણો દેશ સમ  િવ વમા ંબદનામ થયો હતો   

- ી િવજયભાઈ પાણી 
----------- 

ી નરે ભાઈ મોદીએ દશેની જનતાન ેવચન આ યંુ હતુ ંક,ે અમ ેસ ામા ંઆવીશુ ંતો ાચાર પી દાનવન ેદશેમાથંી 
ખતમ કરી દઇશુ.ં - ી િવજયભાઈ પાણી 

----------- 
ી નરે ભાઈ મોદી જેવા ચોકીદારની સાથ ેકરોડો દશેવાસીઓ ‘‘મ ભી ચોકીદાર’’ ના નારા સાથ ેઅડીખમ ઊભા છે  

- ી િવજયભાઈ પાણી 
----------- 

ી નરે ભાઈ મોદીના દલમાં દશે ેમ અન ેરા િહત છે, યાર ેરાહુલ ગાધંીના દલમા ંમા  વિહત અન ેસ ાલાલસા 
જ છે, દશેિહતની યાયં વાત જ નથી - ી િવજયભાઈ પાણી 

----------- 
ી નરે ભાઈ મોદીએ સમ  િવ વમા ંભારતન ેપનુઃ ગૌરવિ વત કરવાનુ ંકાય કયુ છે - ી િવજયભાઈ પાણી 

----------- 
 આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ સાબરકાંઠા મતિવ તારના વડાલી ખાતે એક હેરસભાને સંબોધન કયુ 
હતંુ.  

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, ઘણા વષ બાદ આ દેશે કરવટ બદલી છે. આ દેશને ક ેસે ૫૫-૫૫ 
વષથી મા  અને મા  લંૂ યો છે. ક ેસ ાચાર અને કૌભાંડોનો પયાય બની ગઈ હતી. ક ેસના શાસનમાં ાચારે દેશને ભરડો 
લઈ લીધો હતો. ક ેસના કરોડો, અબજોના કૌભાંડોને કારણે આપણો દેશ સમ  િવ વમાં બદનામ થયો હતો. દેશમાં અરાજકતા 
અને અનીિત ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ હતી. ૨૦૧૪ પછી ી નરે ભાઈ મોદી વડા ધાન બ યા બાદ ાચારની બદબૂ 
ફેલાવવાની બંધ થઈ ગઈ છે. ી નરે ભાઈ મોદીએ દેશની જનતાને વચન આ યંુ હતંુ કે, અમે સ ામાં આવીશંુ તો ાચાર પી 
દાનવને દેશમાંથી ખતમ કરી દઇશું. 
 આ ચૂંટણી ચોકીદાર અને ચોરોની જમાત વ ચેની છે. ી નરે ભાઈ મોદી જેવા ચોકીદારની સાથે કરોડો દેશવાસીઓ ‘‘મ 
ભી ચોકીદાર’’ ના નારા સાથે અડીખમ ઊભા છે. ક ેસે હાલમાં જ મ ય દેશમાં સ ા મેળવી છે. યાં સ ામાં આવતાની સાથે જ 
ક ેસે તેનો અસલી રંગ બતાવવાનો શ  કરી દીધો છે. કરોડો િપયાનંુ કાળું ના ં મ ય દેશમાંથી પકડાયંુ છે. તેથી િવપ ો ‘‘મોદી 
હટાવો.. મોદી હટાવો’’ની બુમો પાડી ર ા છે. તેમને ખબર છે કે જો મોદી ફરીથી સ ામા ંઆવશે તો આપણે બધાએ જેલમાં 
જવાનો વારો આવશે. હાલમાં આમાંથી એક ડઝન જેટલા િવરોધ પ ના નેતાઓ મીન પર છે. તેથી તો ી નરે ભાઈ મોદી 
તેમને આંખના કણાની જેમ ખૂંચે છે. 
 ી નરે ભાઈ મોદીના દલમાં જે દેશ ેમ અને રા િહત જોવા મળે છે તે દેશ ેમ અને રા િહત રાહુલ ગાંધીમાં જોવા 
મળતો નથી. રાહુલ ગાંધી ઘણી વખત િવદેશમાં જઈને ભારત દેશની ટીકા કરતા હોય છે. યારે ી નરે ભાઈ મોદી િવ વમાં 
ભારતને એક અનોખી ચાઇ પર લઇ ગયા છે. સ ા મેળવવા માટે તરફ ડયાં મારતી ક ેસ તુિ કરણની રાજનીિત કરી રહી છે. 
ક ેસ પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ાસવાદીઓને છાવરવાની વાતો કરી રહી છે. રા ોહની કલમને દુર કરવાની વાત કરે છે. સેનાનંુ 
મનોબળ તોડવા માટે સેનાના અિધકારી ઉપર કાનૂની કાયવાહી કરવાની વાત કરી રહી છે. ક ેસ આ બધું કરીને શંુ બતાવવા માંગ ે
છે ! ક ેસ દેશને તોડવાની વાત કરી રહી છે. 

..૨.. 



 

..૨.. 
 ી નરે ભાઈ મોદીએ પાંચ વષ સુધી દેશને િ થર અને મજબૂત સરકાર આપી છે. દેશ અને સમાજના સવાગી િવકાસ 
માટે િ થર, માિણક, મજબૂત અને સ મ નેતૃ વવાળી સરકાર જ રી છે. ક ેસ કે ઠગબંધનના નેતાઓમાં આમાંનો એક પણ ગુણ 
જોવા મળતો નથી. 
 ી નરે ભાઈ મોદી યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા યારે સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓની વાત કરતા હતા. કે માં 
વડા ધાન બ યા પછી ૧૩૦ કરોડ દેશવાસીઓના િહતની વાત કરે છે. ધમ, ાિત, િતથી આગળ વધીને ‘‘સૌનો સાથ સૌનો 
િવકાસ’’ના મં ને લઇને તેઓ આગળ વધી ર ા છે. 
 ી નરે ભાઈ મોદી ગુજરાતના સપૂત છે. ગુજરાતની વાદોરી સમાન સરદાર સરોવર યોજનામાં વષ  સુધી ક ેસની 
સરકાર રોડા નાખતી હતી. ી નરે ભાઈ મોદીએ વડા ધાન બ યા બાદ ખૂબ જ ઝડપથી કામગીરી પૂણ કરી છે. ી નરે ભાઇ 
મોદીએ ગુજરાતને ‘‘એઇ સ અને પહેલી બુલેટ ેન’’ આપી. જો હ  બી  પાંચ વષ તેઓ કે માં આવશે એટલે ગુજરાતને ઘ ં 
બધંુ મળવાનું છે. તેથી મોસાળમા ંજમણ અન ેમા ંપીરસનાર જેવી આદશ િ થિતનંુ િનમાણ થશે.  
 સાબરકાંઠાના ભાઈઓ-બહેનો ૨૩મી તારીખે ી નરે ભાઇ મોદીને પુનઃ વડા ધાન બનાવવા માટે કમળના 
િનશાનવાળા બટનને કચકચાવીને દબાવજો અને આપણા ી દપ સહભાઈને ી નરે ભાઈના હાથ મજબૂત કરવા માટે સૌ 

જનોને અંતમાં ી પાણીએ અપીલ કરી હતી.  
 આ જનસભામાં સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠકના ભાજપા ઉમેદવાર ી દપ સહ રાઠોડ, દેશ અ ણીઓ, િજ લા 
ભાજપા મુખ-મહામં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, તાલુકા પંચાયતના મુખ ી, નગરપાિલકાના મુખ ી, 
િવિવધ સમાજના આગેવાનો, થાિનક આગેવાનો, ભાજપાના કાયકતાઓ સાથે મોટી સં યામાં સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૪                    તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ગજુરાતવાસીઓન ેરામનવમીની શુભે છા પાઠવતા ંમુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યુ હત ુકે, મયાદા પુ ષો મ ભગવાન ી રામચં નો જ મ ચૈ  
સુદ નવમીના રોજ થયો હતો. શુરવીર, તે ીય, મયાદા પુ ષો મ અને બી ની પીડાને સુપેરે સમજનાર 
ભગવાન ી રામનંુ વન યેક મનુ યને વવાની સાચી શૈલીનો સા ા કાર કરાવે છે. ચૈ  સુદ નવમીના આ 
દવસને આપણે સૌ ‘‘રામનવમી’’ તરીકે ધામધુમથી ઉજવીએ છીએ. 

અસ ય પર સ ય, દુરાચાર પર સદાચાર અને દૈ ય સં કૃિત પર ઋિષ સં કૃિતના િવજય પી રામનવમીના 
આ પાવન પવ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ સૌ જનોને શુભે છા પાઠવી હતી. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ેસનોટ-૦૫            તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ગજુરાતવાસીઓન ેરામનવમીની શભુે છા પાઠવતાં ભાજપા દશે અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી 
----------- 

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા ય ુ હતુ કે,  સમ  દેશમાં ભગવાન ી રામના 
પાવન ાગ ય દનને ‘‘રામનવમી’’ તરીકે ધામધુમથી ઉજવવામાં આવે છે.  

ભગવાન ી રામના વનકવન પરથી પ રવાર યેની ફરજો ઉપરાંત સમાજ  યેની ભૂિમકા 
િન  ઠાપૂવક બ વવા સાથે એક મયાદા પુ ષો  તમ તરીક,ે એક પૂણ પુ ષનુ,ં વન  યિતત કરવાની આપણને 

ેરણા મળે છે.   
રામનવમીના આ પાવન દને ભગવાન ી રામ સૌનંુ વન સુખમય બનાવે, અ ાન પી અંધકારને દુર 

કરી વનમાં કાશ રેલાવે તેવી સૌ જનોને ી વાઘાણીએ શુભે છા પાઠવી હતી. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


