ેસનોટ-૦૪

તા. ૧૭.૦૪.૨૦૧૯

-----------

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આવતીકાલે

તારીખ ૧૮, એિ લ, ૨૦૧૯ ગુ વારે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે અમરેલી ખાતે િવશાળ જનસભાને સંબોધશે.
----------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 અખબારી યાદીમાં જણા યુ હતુ કે, ગુજરાતના
પનોતા પુ માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આવતીકાલે તારીખ ૧૮, એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે
૧૦.૦૦ કલાકે 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

કાય મની િવગત

૧૮.૦૪.૨૦૧૮

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે

અમરેલી લોકસભા - હેરસભા
થળઃ કમાણી ફોરવડ હાઇ કુલ મેદાન,
સીવીલ હો પીટલની બાજુ માં, અમરેલી

ગુ વાર

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૫

તા. ૧૭.૦૪.૨૦૧૯

-----------

કે ીય મં ી ીમતી સુ મા વરાજ

આવતીકાલે તારીખ ૧૮ એિ લ, ૨૦૧૯ ગુ વારે ગુજરાતના ચૂંટણીલ ી વાસે - ી ભરત પં યા
----------ચૂંટણી ચાર અંિતમ તબ કામાં છે યારે
ભાજપાની િવજયલહેર ઉમટી રહી હોય તેવો માહોલ સમ ગુજરાતમાં છવાઇ ગયો છે . - ી ભરત પં યા
----------આજરોજ ભાજપા

વરાજ

દેશ

વ તા ી ભરત પં યાએ અખબારી યાદીમાં જણા યુ હતુ કે, કે ીય મં ી

ીમતી સુ મા

આવતીકાલે તારીખ ૧૮ એિ લ, ૨૦૧૯ ગુ વારે ગુજરાતના ચૂંટણીલ ી ચાર અંતગત અમદાવાદ ખાતે મિહલા

સંમેલન અને

મનગર ખાતે બુ ધ નાગ રક સંમેલનમાં ઉપિ થત રહી માગદશન આપશે.

આગામી લોકસભા ચૂંટણી અ વયે સમ
ગુજરાતની લોકસભા ચૂંટણી અ વયે

ભારતમાં કેસ રયો માહોલ

ીમતી સુ મા વરાજ

સરી ર ો છે યારે આગામી

ગુજરાતમાં િવજળીવેગે

ી

વાસ ખેડી ભાજપાના લોકસભાના

ઉમેદવારોના સમથનમાં ચૂંટણી ચાર- સાર કરશે.

તારીખ
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

ચરણની

કે ીય મં ી ીમતી સુ મા વરાજ નો િવગતવાર કાય મ
સમય
કાય મની િવગત
અમદાવાદ પૂવ/પિ ચમ લોકસભા - મિહલા સંમેલન
બપોરે ૦૨.૦૦ કલાકે
થળ - કુશાભાઉ ઠાકરે હોલ, સી.ટી.એમ. અમદાવાદ
મનગર લોકસભા - બુ ધ નાગ રક સંમેલન
સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે
થળ - ટાઉનહોલ, મનગર.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

