ેસનોટ-૦૧

તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯

----------ક ેસ હવે સુ ીમ કોટના નામે પણ જુ ઠાણા ફેલાવી રહી છે . સુ ીમ કોટ આ બાબતે રાહુ લ ગાંધીને નોટીસ પણ ફટકારી છે .
સુ ીમ કોટના નામે રાહુ લ ગાંધી
ની આંખમાં ધૂળ નાંખી ર ાં છે. - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ી નરે ભાઇ મોદી માણીક અને પરી મી વડા ધાન છે . દ હીમાં ચોકીદાર બનીને દેશની િતજોરી ઉપર કોઇનો
કાળો પંજો પડવા દેતા નથી – ી િવજયભાઇ પાણી
----------યુનાઇટેડ નેશને આપણાં વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીને “ચેિ પયન ઓફ ધ અથ” નો એવોડ તેમના અદભૂત કાય બદલ આ યો
છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------પહેલાં લોબલ વો નગ માટે ભારતને જવાબદાર ગણવામાં આવતું હતુ.ં
આજે ભારતને ચેિ પયન ઓફ ધ અથનો પુર કાર આપવામાં આવે છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------જળ, જમીન અને આકાશ ણેય ે ો પરથી સુપરસોનીક િમસાઇલ છોડવાવાળો િવ વનો થમ દેશ ભારત બ યો છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------િતવાદ - વંશવાદ- સં દાયવાદથી ભારતને મુ ત બનાવવાનું વ ન
આપણાં રા ભ ત વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સેવી ર ાં છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ભાજપા સવધમ સમભાવની ભાવના રાખીને ૧૩૦ કરોડ દેશવાસીઓના ક યાણની વાત કરે છે.
યારે મા ક સ
ે સ ાની લાલચમાં તુ ીકરણની રાજનીતી કરે છે - ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જુ નાગઢ લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી રાજે શભાઇ ચુડાસમાના સમથનમાં ઉના
ખાતે એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતા જણા યું હતું કે, આ વખતની ચૂંટણી ભાજપા કે ક ેસ પૂરતી િસમીત નથી, પરંતુ દેશ
કોના હાથમાં સલામત છે તે માટેની છે . માં ભારતી જગત જનની બને તેના માટેની છે . એક તરફ ચોકીદાર છે , તો બી તરફ
ચોરોની જમાત છે . ચોરો ચોકીદારને ચોર કહે છે . રાહુ લ ગાંધીને સુ ીમ કોટ નોટીસ આપી છે . ક ેસના અ ય વારા વારંવાર ી
નરે ભાઇ મોદી ચોર છે , તેવું જુ ઠું અને પાયાિવહો ં િનવેદન કરવામાં આવે છે . સુ ીમ કોટ ક ું છે કે, અમે ી નરે ભાઇ
મોદીને કદી ચોર ક ાં જ નથી. ક ેસ હવે સુ ીમ કોટના નામે પણ જુ ઠાણા ફેલાવી રહી છે . સુ ીમ કોટ આ બાબતે રાહુ લ
ગાંધીને નોટીસ પણ ફટકારી છે . સુ ીમ કોટના નામે રાહુ લ ગાંધી
ની આંખમાં ધૂળ નાંખી ર ાં છે .
ી નરે ભાઇ મોદી માણીક અને પરી મી વડા ધાન છે . દ હીમાં ચોકીદાર બનીને દેશની િતજોરી ઉપર કોઇનો કાળો
પંજો પડવા દેતા નથી. આ ચોરોની જમાતને આવા માણીક અને પરી મી વડા ધાન પસંદ નથી, તેથી તેઓ વારંવાર મોદી
હટાવો.... મોદી હટાવો... ક ાં કરે છે . જુ ઠુ બોલવું, જોરથી બોલવું, વારંવાર બોલવું આ ક ેસનો વભાવ છે . ક ેસની અંદર
હારનો ડર પેસી ગયો છે . અગાઉની ચૂંટણીમાં હારી ગયા બાદ ઇ.વી.એમ. ના બહાના કાઢતા હતાં. દેશમાં લોકસભાની થમ
ચરણની ચૂંટણી બાદ તેઓ અ યારથી જ કહેવા લા યાં છે કે, ઇ.વી.એમ.ના કારણે બી.જે .પી. તશે. આ બતાવે છે કે, ક ેસ હાર
ભાળી ગઇ છે .
..૨..

..૨..
ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, યુનાઇટેડ નેશને આપણાં વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીને “ચેિ પયન ઓફ ધ અથ”
નો એવોડ તેમના અદભૂત કાય બદલ આ યો છે . આ મા વડા ધાનનું સ માન નથી, પરંતુ દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતાનું સ માન
છે . પહેલાં લોબલ વો નગ માટે ભારતને જવાબદાર ગણવામાં આવતું હતુ.ં આજે ભારતને ચેિ પયન ઓફ ધ અથનો પુર કાર
આપવામાં આવે છે , તે દશાવે છે કે, ી નરે ભાઇ મોદીએ અથાગ પ ર મ વારા અને દેશિહત અને િવકાસ કાય ની હારમાળા
સ ને ભારત દેશને આ ગૌરવશાળી સ માન અપા યું છે , જે દેશ માટે નાનીસુની વાત નથી. આપણા ઇસરોના વૈ ાિનકોએ
અંતરી માં પણ અદભૂત કામગીરી કરી છે . એક સાથે ૧૦૪ સેટેલાઇટ અંતરી માં છોડીને ઇિતહાસ સજયો છે . જળ, જમીન અને
આકાશ ણેય ે ો પરથી સુપરસોનીક િમસાઇલ છોડવાવાળો િવ વનો થમ દેશ ભારત બ યો છે . વૈ ાિનકોની આ કુશળ
કામગીરીના કારણે અંતરી
ે માં પણ ભારતની યાિત વધી છે .
ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, ભાજપા સવધમ સમભાવની ભાવના રાખીને ૧૩૦ કરોડ દેશવાસીઓના ક યાણની
વાત કરે છે . યારે મા ક ેસ સ ાની લાલચમાં તુ ીકરણની રાજનીતી કરે છે . ક ેસે એક કોમને મતના મશીન તરીકે જોઇને
ચૂંટણી તવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે . ક ેસે મુિ લમ સમાજનો િવકાસ યારેય કય જ નથી. યારે ભાજપા “સૌનો સાથ
સૌનો િવકાસ” એ મં સાથે કાય કરી રહી છે . આ િતવાદ - વંશવાદ- સં દાયવાદથી ભારતને મુ ત બનાવવાનું વ ન આપણાં
રા ભ ત વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી સેવી ર ાં છે . ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતના મુ યમં ી હતાં યારે તેમણે ૬ કરોડ
ગુજરાતીઓનો િવકાસ કય . તેમાં રા યમાં વસતાં તમામ િતઓના લોકોનો સમાવેશ થાય છે . તેમને કદી કોઇપણ ાિતઓ વ ચે
ભેદભાવ રા યો નથી. યારે ક ેસ હંમેશા કોમ-કોમ, િત- િત, ાિત- ાિતને એક બી સાથે અથડાવીને અધમ કારની
રાજનીિત કરી રહી છે .
ી પાણીએ અંતમાં જણા યું હતું કે, આપણને ગૌરવ થવું જોઇએ કે, ગુજરાતનો એક પનોતો પુ જે આપણા દેશનું નામ
િવદેશોમાં પણ ઉ જવળ કરે છે . ી નરે ભાઇ મોદીને હજુ પણ આવા ગૌરવવંતા કાય કરવા માટે આપણે ી રાજે શભાઇ
ચુડાસમાને જં ગી બહુ મતીથી િવજયી બનાવીને દ હી મોકલવા છે . જે મ દેશમાં આતંકવાદીઓનો સફાયો થઇ ર ો છે , તેમ
આપણે સૌએ ક ેસનો સફાયો કરીને આ દેશમાં ફરીથી કમળને સોળે કળાએ ખીલવવું છે .
ી િવજયભાઇ પાણીની ઉના ખાતેની આ જનસભામાં લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી રાજે શભાઇ ચુડાસમાં,
લોકસભા બેઠકના ભારી ી, ઇ ચાજ ી, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ,
લા સંગઠનના હોદેદારો અને િવશાળ
સં યામાં કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯

-----------

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આવતીકાલે તારીખ ૧૭ એિ લના રોજ

બપોરે ૧.૦૦ કલાકે હમતનગર ખાતે બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે સુરે નગર ખાતે અને સાંજે ૫.૦૦ કલાકે આણંદ ખાતે જં ગી
હેરસભાને સંબોધશે. - ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી

તારીખ ૧૮, એિ લ, ૨૦૧૯ ગુ વારે સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે અમરેલી ખાતે િવશાળ જનસભાને સંબોધશે.
- ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ગુજરાતની જનતાના આશીવાદ અને લાખો કાયકતાઓના પ ર મથી ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાનું
કમળ ખીલશે. - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ગુજરાતના પનોતાપુ અને િવ વનેતા ી નરે ભાઇ મોદીને દેશના પુનઃ ધાનમં ી બનાવવા માટે સમ દેશ અને ગુજરાતની
જનતામાં અનેરો થનગનાટ - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ભાજપા મી ડયા િવભાગની અખબારી યાદીમાં જણા યુ હતુ
કે, ગુજરાતના પનોતા પુ માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આવતીકાલે તારીખ ૧૭ એિ લે હમતનગર, સુરે નગર
અને આણંદ તેમજ તારીખ ૧૮, એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ અમરેલી ખાતે જં ગી

હેર સભાઓને સંબોધશે.

આગામી લોકસભા ચૂંટણી અ વયે સમ ભારતમાં કેસ રયો માહોલ સરી ર ો છે યારે ગુજરાતની જનતાના આશીવાદ
અને લાખો કાયકતાઓના પ ર મથી ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાનું કમળ ખીલશે. ગુજરાતના પનોતાપુ
અને િવ વનેતા

ી નરે ભાઇ મોદીને દેશના પુનઃ

ધાનમં ી બનાવવા માટે સમ

દેશ અને ગુજરાતની જનતામાં અનેરો

થનગનાટ જોવા મળી ર ો છે .

લોકલાડીલા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનો િવગતવાર કાય મ
તારીખ

સમય

બપોરે ૦૧.૦૦ કલાકે

૧૭.૦૪ ૨૦૧૯
બુધવાર

બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૫.૦૦ કલાકે

૧૮.૦૪.૨૦૧૮
ગુ વાર

સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે

કાય મની િવગત

સાબરકાંઠા લોકસભા - હેરસભા
થળઃ મોદી ાઉ ડ, હમતનગર
સુરે નગર લોકસભા - હેરસભા
થળઃ પોલીસ પરેડ ાઉ ડ, સુરે નગર
આણંદ લોકસભા - હેરસભા
થળઃ શા ી મેદાન, બસ ટે ડ સામે, વ લભિવ ાનગર
અમરેલી લોકસભા - હેરસભા

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯

કે ીય મં ી ીમતી મૃિત ઇરાની

કે ીય મં ી ીમતી સુ મા વરાજ

આવતીકાલે ગુજરાતના ચૂંટણીલ ી વાસે
----------તારીખ ૧૮ એિ લ, ૨૦૧૯ ગુ વારે ગુજરાતના ચૂટં ણીલ ી વાસે
-----------

ચૂટં ણી ચાર અંિતમ તબ કામાં છે યારે ભાજપાની િવજયલહેર ઉમટી રહી હોય તેવો માહોલ સમ ગુજરાતમાં છવાઇ ગયો છે .
- ી ભાગવભાઇ ભ ટ

-----------

આજરોજ ભાજપા દેશ ઉપા ય ી ભાગવભાઇ ભ ટે કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલેક ોિનક મી ડયાને સંબોધતા જણા યુ
હતુ કે, કે ીય મં ી ીમતી સુ મા વરાજ તારીખ ૧૮ એિ લ, ૨૦૧૯ ગુ વારે ગુજરાતના ચૂટં ણીલ ી ચાર અંતગત અમદાવાદ ખાતે
મિહલા સંમેલન અને મનગર ખાતે બુ ધ નાગ રક સંમેલનમાં ઉપિ થત રહી માગદશન આપશે.
કે ીય મં ી ીમતી મૃિત ઇરાની આવતીકાલે ગુજરાતમાં ચૂંટણી ચાર અંતગત પાટણ, વેરાવળ, ગ ડલ અને રાજકોટ ખાતે
હેરસભાને સંબોધશે.
આગામી લોકસભા ચૂટં ણી અ વયે સમ ભારતમાં કેસ રયો માહોલ સરી ર ો છે યારે આગામી ી ચરણની ગુજરાતની
લોકસભા ચૂટં ણી અ વયે ીમતી સુ મા વરાજ તથા ીમતી મૃિત ઇરાની ગુજરાતમાં િવજળીવેગે વાસ ખેડી ભાજપાના
લોકસભાના ઉમેદવારોના સમથનમાં ચૂટં ણી ચાર- સાર કરશે.
તારીખ

કે ીય મં ી ીમતી મૃિત ઇરાની નો િવગતવાર કાય મ
સમય

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે
બપોરે ૦૩.૩૦ કલાકે
૧૭.૦૪.૨૦૧૯
બુધવાર

સાંજે ૦૪.૩૦ કલાકે
સાંજે ૦૬.૧૫ કલાકે
રા ે ૦૯.૦૦ કલાકે

તારીખ

૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

કાય મની િવગત

પાટણ લોકસભા (પાટણ િવધાનસભા) - હેર સભા
થળ - મેદાન, પટેલ ઓટો મોબાઇલ પાછળ, હોટલ રવેટા પાસે, પાટણ
સોમનાથ મં દર દશનાથ
જુ નાગઢ લોકસભા (વેરાવળ િવધાનસભા) - હેર સભા
થળ - ગાડન ચોક, વેરાવળ.
પોરબંદર લોકસભા (ગ ડલ િવધાનસભા) -

હેર સભા

થળ – માંડવી ચોક, ગ ડલ.
રાજકોટ લોકસભા (રાજકોટ પૂવ િવધાનસભા) -

હેર સભા

થળ – પાણીઘોડા, પેડક રોડ, રાજકોટ

કે ીય મં ી ીમતી સુ મા વરાજ નો િવગતવાર કાય મ
સમય

બપોરે ૦૨.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત

અમદાવાદ પૂવ/પિ ચમ લોકસભા – મિહલા સંમેલન
થળ - કુશાભાઉ ઠાકરે હોલ, સી.ટી.એમ. અમદાવાદ
મનગર લોકસભા - બુ ધ નાગ રક સંમેલન
થળ – ટાઉનહોલ,

મનગર.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

