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----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અન ેરા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના નતેૃ વ તેમજ િવકાસવાદી રાજનીિતથી ભાિવત 
થઇન ેમાણસા ક સેના નગરપાિલકાના સ યો, તાલકુા પચંાયતના સ યો, વ ર  આગવેાનો સિહત ૧૫૦ જેટલા કાયકતાઓ 

ભાજપામા ંજોડાયા - ી ભાગવભાઇ ભ ટ 
----------- 

ક સે પોતાના આતં રક ઝગડાઓ, આતં રક અસતંોષ તમેજ આતં રક લોકશાહીના અભાવ ે વ ત થઇ રહી છે. 
- ી ભાગવભાઇ ભ ટ 

----------- 
આજરોજ ભાજપા દેશ ઉપા ય ી ભાગવભાઇ ભ ટે ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલેક ોિનક 

મી ડયાને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, ક ેસ પોતાના આંત રક ઝગડાઓ, આંત રક અસંતોષ તેમજ આંત રક લોકશાહીના અભાવે 

વ ત થઇ રહી છે, યારે દેશના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ વ તેમજ 

િવકાસવાદી રાજનીિતથી ભાિવત થઇને માણસા ક ેસના નગરપાિલકાના સ યો, તાલુકા પંચાયતના સ યો, વ ર  આગેવાનો 

સિહત ૧૫૦ જેટલા કાયકતાઓ ભાજપામાં જોડાયા. 

 ક ેસના પૂવ માણસા શહેર મુખ ડૉ. તુષાર ની, માણસા શહેર મહામં ી ી આશીષ પિત, ગાંધીનગર લા 

સંગઠન મહામં ી ી િપયુષભાઇ રાઠોડ, માણસા તાલુકા ઉપ મુખ ી સુરેશભાઇ ચૌધરી, મિહલા કાપ રેટર ીઓ, તાલુકા પંચાયત 

સ ય સિહત ૧૫થી વધારે સીનીયર આગેવાનોને ભાજપાનો ખેસ પહેરાવી ઉપા ય  ી ભાગવભાઇ ભ ટે િવિધવત્ રીતે 

ભાજપામાં વેશ કરા યો હતો.  

આ સંગે દેશ અ ણી ી મહેશભાઇ કસવાલા, માણસાના પૂવ ધારાસ ય અને યુવા નેતા ી અિમતભાઇ ચૌધરી, 

ગાંધીનગર લા મુખ ી નૈલેષભાઇ શાહ, દેશ મી ડયા ક વીનર ી શાંતભાઇ વાળા, માણસા શહેર મુખ ી યોગેશભાઇ 

પટેલ તથા માણસાના ભાજપા અ ણી ી દનેશભાઇ યાસ ઉપિ થત ર ા હતા.  
   

    ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
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ી નરે ભાઈ મોદી દશેના ખડેતૂોનુ ંમાન છે, માતાઓ બહેનોનું સ માન છે, યવુાનોની શાન છે, ગરીબોની ન છે અન ેનવા ભારતની 
પહચેાન છે – ી િશવરાજ સહ ચૌહાણ 

---------- 
ધાનમં ી ી નરે ાભાઈ મોદીનો  િવરોધ  કરતા કરતા ક સે આજે ભારત િવરોધી બની ગઈ છે - ી િશવરાજ સહ ચૌહાણ 

---------- 
બાબા (રાહુલ), બાબુ (ચં ાબાબુ),બઆુ-બબુઆ (માયાવતી, આખીલશે), દીદી (મમતા) જરા બતાવ ેક ેતમારા ધાનમં ી પદના ઉમદેવાર 

કોણ છે? રાહુલ ગાધંીન ેમહાઠગબધંન પણ આજે નેતા તરીક ે વીકારવા તયૈાર નથી - ી િશવરાજ સહ ચૌહાણ 
---------- 

ી નરે ભાઈ મોદીન ેચોર કહવેુ ંએ ગુજરાતની ૬ કરોડ જનતા તેમજ દશેની ૧૩૦ કરોડ જનતાનંુ અપમાન છે  
- ી િશવરાજ સહ ચૌહાણ 

---------- 
દિુનયામા ંસૌથી જૂઠા નતેાનો એવોડ જો કોઈન ેઆપવાનો હોય તો તે ક સે અ ય  રાહુલ ગાંધીન ેઆપવો જોઈએ - ી િશવરાજ સહ 

ચૌહાણ 
---------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી ની સરકારની લ ી યોજનાઓનો લાભ દશેના ખબૂ મોટા વગન ેથયો છે અન ે 
એટલ ેજ આજે સમ  દશે મોદી... મોદી... ની ધનૂ પર નાચી ર ો છે - ી િશવરાજ સહ ચૌહાણ. 

---------- 
મ ય દશે છ ીસગઢ અન ેરાજ થાનમા ંતાજેતરમા ંબનલેી ક સેની સરકારોએ ચૂટંણીમા ંહાર ના ડરથી ધાનમં ી કસાન સ માન િનધી 

યોજનાન ેઅમલમા ંમુકવાનો ઇનકાર કરીન ેરા યોના ખડેતૂો સાથ ેખબૂ મોટો અ યાય કય  છે - ી િશવરાજ સહ ચૌહાણ 
---------- 

 આજરોજ મ ય દેશના પૂવ મુ યમં ી ી િશવરાજ સહ ચૌહાણે છોટાઉદેપુર લોકસભાની હાલોલ િવધાનસભામાં 
આયોિજત હેરસભાને સંબોધન કયુ હતંુ. 

ી િશવરાજ સહ ચૌહાણે જણા યંુ હતંુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ દરેક ે માં દેશને અનેકિવધ િસિ ધઓ 
અપાવી સમ  દુિનયામાં ભારતનું નામ રોશન કરવાનું કાય કયુ છે. ૨૦૧૪ પહેલાં દેશની હાલત બહુ ખરાબ હતી. પા ક તાન 

ે રત આતંકવાદીઓ ભારતમાં ઘૂસીને િનદ ષોની હ યા કરતા હતા. ભૂતકાળમાં ક ેસના શાસનમાં મુંબઇ સિહત દેશના અનેક 
શહેરોમાં આતંકવાદીઓએ િનદ ષ નાગ રકોને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા. સમ  દેશ આ શરમજનક કૃ યનો બદલો ઇ છતો 
હતો પરંતુ, મનમોહન સહ મૌન ર ા અને પા ક તાન ભારતને આંખો બતાવતંુ ર ું. પરંતુ આ વખતે પા ક તાન ભૂલી ગયંુ કે હવે 
ભારતના ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી છે મનમોહન સહ નહ . ઉરીની નાપાક હરકત બાદ સ કલ ાઈક વારા ભારતીય 
સૈ યએ આતંકવાદીઓને વીણી વીણીને સાફ કરી ના યા અને સુરિ ત વદેશ પરત ફયા. બોખલાયેલા આતંકવાદીઓએ 
પુલવામામાં ફરી એક વખત શરમજનક કૃ યને અં મ આ યો અને દેશના ચાલીસ જવાન શહીદ થયા.  

ી નરે ભાઈ મોદીએ કહેલંુ ભારત કોઈને છેડશે નહ  પરંતુ જો કોઈ ભારતને છેડશે તો તેને છોડશે નહ .આ વાતને 
યથાથ કરતા ી નરે ભાઈ મોદીએ રાજકીય ઇ છાશિ ત દશાવી, ભારતીય વાયુ સેનાએ પા ક તાનના બાલાકોટમાં ઘૂસીને 
આતંકવાદીઓના કે પ ઉપર બૉ બ વરસાવી અનેક આતંકીઓનો ખા મો બોલાવીને ભારતીય સૈિનકોનાં બિલદાનનો બદલો લીધો. 

ક ેસ અને સાથી પ ોને આતંકવાદ િવ ધ થતી કાયવાહી પસંદ નથી પડતી, રિશયા જેવા મોટા દેશ ી નરે ભાઈ 
મોદીને સવ ચ સ માન આપે તે સહન નથી થતંુ. મોદીનો  િવરોધ  કરતા કરતા ક ેસ આજે ભારત િવરોધી બની ગઈ છે. ક ેસ 
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 આતંકવાદીઓ િવ ધ થયેલી કાયવાહીના સબૂત માંગે છે, આતંકી હુમલાને દુઘટના ગણાવે છે, પા ક તાનની ભાષા બોલે 

છે. દેશ િવરોધી િનવેદનો આપીને ક ેસ ભારતમાતાને કલં કત કરવાનું કામ કરી રહી છે. 
રાહુલ ગાંધી જેવા જુઠા નેતા સમ  દુિનયામાં યાંય પેદા નહ  થયા હોય. દુિનયામાં સૌથી જૂઠા નેતાનો એવોડ જો કોઈને 

આપવાનો હોય તો તે ક ેસ અ ય  રાહુલ ગાંધીને આપવો જોઈએ. રાહુલે મ ય દેશની ચૂંટણીમાં હેરાત કરી હતી કે, સરકાર 
બ યા પછી દસ દવસમાં જ ખેડૂતોનું દેવુ માફ કરવામાં આવશે. આજે સાડા ણ મિહના પછી પણ ખેડૂતો દેવા માફીની રાહ 
જોઈ ર ા છે. ૪૮ હ ર કરોડ િપયાનંુ દેવંુ માફ કરવાના બણગા ંકી સ ા મેળવનાર  ક ેસે મ ય દેશના બજેટમાં મા  પાંચ 
હ ર કરોડનંુ જ ાવધાન દેવામાફી માટે કયુ છે. “કહી કી ટ કહી કા રોડા, ભાનુમતી ને કનૂબા જોડા”  ની જેમ સપા-બસપા 
અને અપ ોના સાથે મ ય દેશમાં લંગડી સરકાર બનાવી છે. 

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં તેમના મુ યમં ીકાળ દરિમયાન ગુજરાતનો અભૂતપૂવ િવકાસ કય  છે અને 
આજે દેશમાં ચોતરફ િવકાસ કરી ર ા છે. રોડ કનેિ ટિવટી, એર કનેિ ટિવટી, બંદરોનો િવકાસ, ટાટઅપ ઇિ ડયા, ટે ડઅપ 
ઇિ ડયા, મેક ઇન ઇિ ડયા, બેટી બચાવો બેટી પઢાવો, વ છ ભારત અિભયાન, ધાનમં ી આવાસ યોજના, જનધન યોજના, 
ઉ લા યોજના, ઉ વ લા યોજના જેવી અનેક યોજનાઓને દેશમાં લાગુ કરી છે. લ ી યોજનાઓનો લાભ દેશના ખૂબ 
મોટા વગને થયો છે અને એટલે જ આજે સમ  દેશ મોદી... મોદી... ની ધૂન પર નાચી ર ો છે જે ક ેસને પચતંુ નથી. 

તાજેતરમાં જ ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ કસાન સ માન િનિધ યોજના અંતગત સમ  દેશના નાના ખેડતૂોને 
૬૦૦૦ િપયા આપવાનો િનણય કય  હતો. મ ય દેશ, છ ીસગઢ અને રાજ થાનમાં તાજેતરમાં બનેલી ક ેસની સરકારોએ 
ચૂંટણીમાં હાર ના ડર થી આ યોજનાને અમલમાં મુકવાનો ઇનકાર કરીને રા યોના ખેડૂતો સાથે ખૂબ મોટો અ યાય કય  છે. 

આજે ક ેસ દેશના ચોકીદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી માટે ચોર જેવા હલકા શ દનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ 
ચોકીદારે ાચારીઓની દુકાનો બંધ કરાવી દીધી છે એટલે ક ેસના પેટમાં તેલ રેડાયંુ છે. ચોકીદાર ી નરે ભાઈ મોદી દેશમાં 
રહેલા ચોરોને જેલના સિળયા પાછળ પહ ચાડશે. ી નરે ભાઈ મોદીને ચોર કહેવું એ ગુજરાતની ૬ કરોડ જનતા તેમજ દેશની 
૧૩૦ કરોડ જનતાનંુ અપમાન છે. 

 ક ેસના રાહુલબાબા, ઉ ર દેશમાં માયાવતી અને અિખલેશ, બંગાળમાં મમતાદીદી, તિમલમાં ટાિલન, આં માં 
ચં બાબુ જેવા નેતાઓ કે જેમના ભૂતકાળ ાચારથી ભરપુર ર ા છે તેઓ આજે ી નરે ભાઈ મોદીને હટાવવા માટે એક 
થવાની વાતો કરે છે. આવા બાબા (રાહુલ), બાબુ (ચં ાબાબુ),બુઆ-બબુઆ (માયાવતી, આખીલેશ), દીદી (મમતા) જરા બતાવે 
કે તમારા ધાનમં ી પદના ઉમેદવાર કોણ છે? રાહુલ ગાંધીને મહાઠગબંધન પણ આજે નેતા તરીકે વીકારવા તૈયાર નથી. પિ ચમ 
બંગાળ અને ઓ ર સા જેવા રા યોમાં પણ ભારતીય જનતા પાટ ની તરફેણમાં ી નરે ભાઈ મોદીને પુનઃ એક વાર દેશના 

ધાનમં ી બનાવવા માટે વાતાવરણ બની ચૂ યંુ છે. દેશની તમામ ે ની જનતા સમ  રહી છે કે દેશને આગળ વધારવા માટે 
નરે ભાઈ મોદીનું નેતૃ વ અિત આવ યક છે, ભારતીય જનતા પાટ ની કે માં સરકાર બનાવી જ રી છે. ી નરે ભાઈ મોદી 
દેશના ખેડૂતોનંુ માન છે, માતાઓ બહેનોનંુ સ માન છે, યુવાનોની શાન છે, ગરીબોની ન છે અને નવા ભારતની પહેચાન છે. 

ી િશવરાજ સહે જણા યંુ હતંુ કે ગુજરાત માટે તો ગૌરવની વાત છે કે તેમના સપૂત આજે દેશના ધાનમં ીપદ પર છે. 
મને િવ વાસ છે કે ૨૦૧૪ની ચુંટણીની જેમ જ આ વખતે પણ ગુજરાતની જનતા તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠક પર ભાજપાને 

ચંડ બહુમતથી િવજય અપાવશે. 
આ સંગે ગુજરાતના મં ી ી જય થ સહ  પરમાર, દેશ અ ણી ીઓ, િજ લા મુખ/મહામં ી ીઓ, 

ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, સામાિજક આગેવાનો તેમજ િવશાળ સં યામાં ભાજપાના કાયકતાઓ તથા સમથકો 
ઉપિ થત ર ા હતા. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૬            તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

મહાવીર જયતંીની શુભકામના પાઠવતા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક ણા અન ેઅ હસાનુ ંત વ ચતન મહાવીર વામીએ આ મસાત કયુ છે 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જૈન અન ે જૈનેતર સમાજના સૌ નાગ રકોને મહાવીર જયંતીના 
પવની શુભકામના પાઠવી છે. 
 મુ યમં ી ીએ શુભે છા સંદેશમાં જણા યું હતુ ક,ે ક ણા અન ેઅ હસાનંુ ત વ ચતન ભારતની ભિૂમએ 
િવ વને આ યું છે અને ભગવાન મહાવીર વામીએ વન આચરણથી તનેે આ મસાત કરા યંુ છે. 
 આપણે સૌ ક ણા, વદયા, અ હસાના માગ ચાલીને સદાચારી સમરસ, સૌહાદપૂણ સમાજના િનમાણ 
માટે સંક પબ ધ થઇએ એમ પણ ી િવજયભાઇ પાણીએ મહાવીર જયંતીએ પાઠવેલા શુભકામના સંદેશમાં 
ઉમેયુ છે. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ેસનોટ-૦૭           તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯ 

----------- 
મહાવીર જયતંીની શભુે છા પાઠવતા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
વય ંપર િવજય ા ત કરવાન ેલીધ ેજ તઓે ‘ભગવાન મહાવીર’ કહેવાયા 

----------- 
દેશ અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીએ જૈન ધમના ચોવીસમાં િતથકર ભગવાન મહાવીર વામીની 

જ મજયંિ એ રા યની જનતાને શુભે છાઓ પાઠવી હતી. 
 ભગવાન મહાવીર વામીએ િશખ યું છે કે, પોતાના પર િવજય ા ત કરવો લાખો શ ુઓ પર િવજય 

ા ત કરવા કરતાં સવ મ છે. વયં પર િવજય ા ત કરવાને લીધે જ તેઓ ‘ભગવાન મહાવીર’ કહેવાયા. 
ભગવાન મહાવીરના આદશ એવા અ હસા, યાગ અન ેતપ યાના ગુણોથી સમ  માનવ તનંુ ક યાણ થાય ત ે
માટેની શુભઆકાં ાઓ ી વાઘાણીએ ય ત કરી હતી.  

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૮                તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ભાજપાના રા ીય અ ય  અન ેગાધંીનગર લોકસભાના ભાજપાના ઉમદેવાર ી અિમતભાઇ શાહના 
સમથનમા ંભાજપાના કાયકતાઓજો ઘર-ઘર સપંક 

----------- 
ભાજપાના કાયકરો ી અિમતભાઈ શાહન ેસવાિધક મતોથી િવજયી બનાવવા કટીબ ધ 

----------- 
એક જ દવસમા ંકલુ ૧૯૭૫ થી વધ ુબુથોમા ંઘર-ઘર લોકસપંકની અનરેી િસિ ધ 

----------- 
ગાંધીનગર લોકસભા મીડીયા િવભાગની એક અખબાર યાદીમાં જણા યાનુસાર ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર  જયંિતના 

દવસે ૧૪ એિ લના રોજ ભારતીય જનતા પાટ ના કાયકરો જન-જનસંપક અિભયાન અંતગત દરેક બુથમાં જઈ કાયકતાઓએ 
લોકસંપક કય  હતો. 

સામાિજક સમરસતા અને સૌનો સાથ સૌનો િવકાસના સૂ ને ચ રતાથ કરનારા ભારતીય જનતા પાટ ના કાયકરો 
ભાજપાની શિ ત માનવદશન ના સંદેશ લોકો સુધી પહ ચાડવાના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના લોકાિભમુખ કાય  અને 
યોજનાઓ લઈને ભારતીય જનતા પાટ નો દરેક કાયકર ઉનાળાના ધોમધખતા તાપમાં પણ અડીખમ ઉભો છે. 

આજરોજ ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરને ધાંજિલ આપી સૌ કાયકરો એક સાથે સાજેં પાંચ વા યાથી લઈ આઠ વા યા 
સુધી મદાન કયુ હતંુ. દરેક કાયકરો પોતાના બુથમાં આવેલી સોસાયટીમાં જઈ સોસાયટીની સંમિત લઈ સોસાયટીના ગેટ પર 
ભાજપાના બેનર - ી અિમતભાઈ શાહના માનવકદના કટ આઉટ, પો ટર તેમજ ઘરે ઘરે દરવા  પર ટીકર જેવા અ ય ચાર 
સાિહ ય લગાડી - આપી - ૨૩મી અિ લે જનો સવારે ૭ વા યે સામુિહક મતદાન કરવા બહાર નીકળે અને ભાજપાને ચંડ 
બહુમતીથી િવજય અપાવે તેવો સંદેશ સાથે છે. 

ભાજપના રા ીય અ ય  ી અિમતભાઈ શાહ ગાંધીનગર લોકસભાના ઉમેદવાર પણ છે અને સમ  દેશમાં ૩૦૦ થી 
પણ વધુ બેઠકો પર પોતે અ ય ઉમેદવાર માટે મત માંગી ર ા છે અને ી નરે ભાઈ મોદી ને ફરી એકવાર ધાનમં ી બનાવવા 
અથાક ય નશીલ છે. તેવા સંજોગોમાં પણ તેઓ પોતાના મત ે માં િવિવધ વોડના સોસાયટી સુધી સંપક-સંવાદ પે બેઠકો લઈ 
ને કાયકરોને ો સાિહત કરી ર ા છે. તે સાિબત કરે છે કે ભાજપા નો કાયકર યારેય થાકતો નથી અને ચરૈવેિત ચરૈવેિત ના મં  ને 
યાદ કરી સતત આગળ વધતો જ ય છે. 

િનરંતર ચારકાયમાં જોડાયેલા ભાજપાના કાયકરો ી અિમતભાઈ શાહને સવાિધક મતોથી િવજયી બનાવવા કટીબ ધ 
છે અને રા ીય અ ય ીની ગરીમાન ેછાજે તેવી જંગી બહુમતીથી તેમને િવજયી બનાવવા માટે સંક પબ ધ છે. 

લોકસંપક ના બી  રાઉ ડ તરીકે સમ  ૧૯૭૫થી વધુ બુથમાં તમામ કાયકરોએ ઘરેઘરે જઈને એક જ દવસમાં 
ઐિતહાિસક િસિ ધ ા ત કરી છે. જનતાએ પણ કાયકરોને મીઠો આવકાર આપીને તેમના જોશ અને જુ સામાં વધારો કય  હતો 
અને ભારતીય જનતા પાટ ની િવચારધારાને સમથન આ યંુ હતંુ.  

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 



 

ેસનોટ-૦૯            તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ગાધંીનગર લોકસભામાં દશેના ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના  
‘‘સબકા સાથ સબકા િવકાસ’’ના સુ  માણ ેથયેલ િવકાસ કાયન ેલઇ  

ભારતીય જનતા પાટ  અનસુિુચત તી મોરચો ના વારે. 
----------- 

ગાંધીનગર લોકસભાની મી ડયા િવભાગની અખબારી યાદીમા જણા યા અનુસાર, લોકસભા મત ે ના 

લગભગ તમામ િવ તારોમા અનુસુિચત તી મોરચા વારા લાભાથ ઓનો સંપક તેમજ પિ કા ચાર અિભયાન 

હાથ ધરવામાં આ યું હતુ.ં 

કલોલ િવધાનસભામાં તમામ સેવા વ તી, વસાહતોમાં લોકસંપક વારા ભાજપના રાજકીય અ ય  ી 

અિમતભાઈ શાહને મત આપવા અપાવવા તેમજ ી નરે ભાઈ મોદીને ફરી એકવાર દેશના ધાનમં ી 

બનાવવા હાકલ કરવામાં આવી હતી.  

ગાંધીનગરમા સે ટર-૨ અને સે ટર-૧૨ મા ૫૦૦ થી ૭૦૦ જન સાથે તેમજ ઇબી ગેટ પાસે 

સફાઈકમ ઓ તથા અ ય લોકો સાથ ે મહાનગરના અનુસુિચત િત મોરચાના પદાધીકારી ીઓ તેમજ શહેર 

સંગઠનની ઉપિ થિતમા ભાજપને સામુિહક મતદાન કરી ી અિમતભાઈ શાહને ચંડ બહુમતથી િવજય 

અપાવવા સંક પ લેવડા યો હતો. 

કણાવતી મહાનગર અનસુુિચત િત મોરચાના અ ય  અને ડે.મેયર ી દનેશ મકવાણા પણ મોરચાની 

ટીમ અને ધારાસ ય ી દીપ પરમારની આગેવાનીમા િવિવધ વસાહતોમા જન-જનનો સંપક કરવામાં લાગી 

ગયા હતા. કે  અને ગુજરાત સરકારની યોજનાઓથી લાભાિ વત લોકોનો મહદઅંશે સંપક મેળવી તેઓને 

ભારતીય જનતા પાટ  ની િવકાસયા ામાં જોડાવા આહવાન કયુ હતુ. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


