ેસનોટ-૦૬

તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૯

ી નરે ભાઈ મોદી ભાજપાના વડા ધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે ન કી છે , યારે સામે પ ે વરરા વગરની ન છે
- ી પરસો મભાઇ પાલા
------------ક સ
ે વખતે સરપંચોને ઉપાિધના ઘર તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા, યારે આજે ી નરે ભાઇ મોદીની સરકારમાં
નાનામાં નાની વ તુ જે ગામડા સાથે સંકળાયેલી હોય તે સીધી સરપંચ સાથે સાંકળવામાં છે . એટલે કે, સરકારની
અનેકિવધ યોજનાઓને આગળ ધપાવવાનો સાચો સારથી સરપંચ બ યો છે
- ી પરસો મભાઇ પાલા
------------ક સ
ે ના શાસનમાં યાંક યારેક અઢી કલોમીટરનો રોડ ખાલી મંજુર થતો યારે ધારાસ યોના જશ ખાંટવા છાપમાં
હેરાતો આપી લેતા, આજે ભાજપાની સરકારમાં દેશમાં ગામડે-ગામડે પાકી સડકો-શુ ધ પીવાનું પાણી,અને ૨૪ કલાક
વીજળી પહ ચાડી દીધી છે , છતાં આ વાંકદેખી ક સ
ે ને આ દેખાતું નથી
- ી પરસો મભાઇ પાલા
------------ક સ
ે યાનમાં રાખે કે, હ અમારે આ જનનાયક ી નરે ભાઇ મોદીની છ છાયામાં એટલે કે તેમના સ મ નેતૃ વમાં
બી આવી પાંચ ઇ નગ રમવાની છે એટલે કે હ તો ઘણા વષ સુધી લોકસેવાના કાય કરવાના છે
- ી પરસો મભાઇ પાલા
------------આજરોજ કે ીય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલાએ મનગર લોકસભામાં મખંભાળીયા ખાતે આયોિજત
જં ગી હેર સભાને સંબોધન કયુ હતું.
ી પાલા એ જનસભાને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, ી નરે ભાઈ મોદી ભાજપાના વડા ધાન પદના
ઉમેદવાર તરીકે ન કી છે , યારે સામે પ ે વરરા વગરની ન છે . અ યાર સુધી ક સ
ે માંથી વડા ધાન પદના દાવેદાર
તરીકે જે નું નામ છાનુંછુપું ચાલતું હતું યારે શરદ પવાર ના િનવેદન મુજબ રાહુ લબાબા તો વડા ધાન પદની રેસમાં જ
નથી.
જે પાટ એ ૬૦ વષ આ દેશમાં શાસન કયુ, જે પ રવારમાં ૫૫ વષ સુધી વડા ધાન પદ ર ું, એ પ રવારનો
મોભી અ યારે ઓલ ઇિ ડયા ક સ
ે નો મુખ હોય અને એવી યિ ત િહ દુ તાનની ચૂંટણીમાં વડા ધાન પદની રેસમાં છે
કે નહ તેઓ ક ેસવાળા બોલી પણ શકતા નથી.
આ ચૂંટણીના પ રણામો આવવાના છે એના ઉપરથી એવું લાગે છે કે ક સ
ે એક ાદેિશક પ થઈ જશે. આ
તબ કે જનતાને યાદ કરાવવું જ રી બને છે કે, આ એ જ શરદ પવાર છે કે જે ઓએ સોિનયાબેનને િવદેશીકુળનો મુ ો
ઉઠાવીને વડા ધાન ન થઈ શકે તેવું િનવેદન આપેલુ, આજ શરદ પવાર એ આ વખતે રાહુ લબાબા પણ વડા ધાન
પદના ઉમેદવાર નથી એવું હેર કરેલ છે . દેશના મતદારોમાં ક સ
ે ના વડા ધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે જે નાની-મોટી
શંકા-કુશંકા હતી તે શરદ પવાર એ દૂર કરી દીધી.
ી પાલા એ જણા યુ હતુ કે, ક ેસના શાસનમાં યાંક યારેક અઢી કલોમીટરનો રોડ ખાલી મંજુર થતો યારે
ધારાસ યોના જશ ખાંટવા છાપમાં હેરાતો આપી લેતા, આજે ભાજપાની સરકારમાં દેશમાં ગામડે-ગામડે પાકી સડકોશુ ધ પીવાનું પાણી,અને ૨૪ કલાક વીજળી પહ ચાડી દીધી છે , છતાં આ વાંકદેખી ક ેસને આ દેખાતું નથી.
..૨..

..૨..
ક સ
ે વખતે સરપંચોને ઉપાિધના ઘર તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા, યારે આજે ી નરે ભાઇ મોદીની
સરકારમાં નાનામાં નાની વ તુ જે ગામડા સાથે સંકળાયેલી હોય તે સીધી સરપંચ સાથે સાંકળવામાં છે . એટલે કે,
સરકારની અનેકિવધ યોજનાઓને આગળ ધપાવવાનો સાચો સારથી સરપંચ બ યો છે . ક ેસના શાસનકાળ દરિમયાન
ામ પંચાયતને ગામના કોઇપણ િવકાસ કાય જે વા કે, ગામમાં મા એક ે ટર માટી નાખવી હોય તો પણ પંચાયત પાસે
તેનું ફંડ નહોતું રહેતું એ પ રિ થિતના અમે સા ી છીએ. ક સ
ે ના સમયમાં પંચાયતના ખાતે જો કંઈ લેવા જતા તો કોઈ
ઉધાર પણ આપતું નહોતું. આજે એ જ પંચાયતના સરપંચો ૨૦૧૯માં ી નરે ભાઈની આ મજબૂત સરકારમાં ઊભા
થઈને એવું બોલી શકે છે કે, અમારા ગામમાં અમારી પંચાયતમાં લાખો િપયા આ ી નરે ભાઈની સરકારે મોક યા છે .
ી નરે મોદીના આ મજબૂત સરકારે સરપંચને આ થક અનુદાન સાથે તેનો ગામના િવકાસ માટે ઉપયોગ કરી શકે તેવા
અિધકારો પણ આ યા છે .
ક સ
ે ીઓ ી નરે ભાઈ મોદી અને તેમની નીિતઓનો િવરોધ કરે છે . છે લા પાંચ વષમાં ી નરે ભાઇ
મોદીના સ મ નેતૃ વમાં ગરીબો-પી ડતો-વંિચતો માટે અનેકિવધ જનક યાણકારી તથા લોકિ ય પગલાઓ માટેનો
સંક પ િસ ધ થયો છે , પરંતુ એ વાત આ ક ેસને પચતી નથી.
ક સ
ે યાનમાં રાખે કે, હ અમારે આ જનનાયક ી નરે ભાઇ મોદીની છ છાયામાં એટલે કે તેમના સ મ
નેતૃ વમાં બી આવી પાંચ ઇ નગ રમવાની છે એટલે કે હ તો ઘણા વષ સુધી લોકસેવાના કાય કરવાના છે .
ી પાલા એ વધુમાં જણા યું હતું કે, આજ દન સુધી જે ટલા ગામડાઓમાં એમની સભા થઈ યાં સરપંચોને
પૂછતાં ણવા મ યું કે કે સરકારના લાખો િપયા સરપંચ અને ગામના િવકાસ માટે સીધા મ યા છે .
ી પાલા એ અનેકિવધ યોજનાઓ િવશે માિહતી આપતાં જણા યું હતું કે, વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના
િવકાસ કામોની વાતો કરવા બેસું તો એક અઠવાડીયા પણ ઓછુ ં પડે. ભાજપા સરકાર દેશના લોકોના સુખ દુ:ખમાં
ભાગીદાર કેવી રીતે બને છે , તેની વાત કરવી છે . યિ તને હાટ એટેક આવે તો તેને હોિ પટલમાં દાખલ કરવો પડે છે પરંતુ
યારે હોિ પટલનું િબલ આવે છે યારે દદ ની સાથે રહેલી યિ તને િબલ જોઇને એટેક આવી ય છે . આની ચતા
આજસુધીમાં કોઇપણ રાજકીય નેતાઓએ કરી નથી. ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતમાં હતાં યારે આ અંગેની ચતા કરીને
માં અમૃતમ કાડ તથા માં વા સ ય કાડ જે વી યોજનાઓ શ કરી, જે માં આવા ગંભીર કારના રોગોથી િપડાતા દદ ઓને
િપયા ૩ લાખ સુધીની તેમજ તેઓ વડા ધાન બ યાં બાદ આયુ યમાન યોજના અંતગત િપયા ૫ લાખ સુધીની
તબીબી સહાય આપવાનું ન કી કયુ છે . પહેલાં અક માત થતો યારે ઘાયલ યિ તને પોલીસ કાયવાહીને કારણે કોઇ
હોિ પટલ લઇ જતું ન હતું, હવે ૧૦૮ની સેવા સૌને માટે દેવદૂત જે વી બની રહી છે . આ સેવા થકી અનેક દદ ઓના
વ બચાવવામાં સફળતા મેળવી છે .
આ સંગે
મનગર લોકસભા ભાજપા ઉમેદવાર ીમતી પુનમબેન માડમ, દેશ અ ણી ીઓ,
ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, પૂવ સાંસદ ીઓ,
લા/તાલુકા ભાજપા મુખ/મહામં ી ીઓ, િવિવધ
સમાજના આગેવાનો, થાિનક અ ણીઓ સિહત કાયકતાઓ અને િવશાળ સં યામાં જનમેદની ઉપિ થત રહી હતી.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૭

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

તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૯

આ ચૂટં ણી ભાજપા અને ક સ
ે વ ચેની નથી, પરંતુ આ ચૂટં ણી દેશ કોના હાથમાં સલામત, દેશને કોણ ઉ જવળ કરશે,
આ દેશને ઇમાનદારીથી કોણ શાસન આપશે, આ દેશને મજબૂર નહ પરંતુ મજબૂત નેતૃ વ કોણ પુ પાડશે તે માટેની છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
------------આ દેશમાં સં હાખોરો, કાળાનાણા ધરાવતા લોકો, કાળાબ રીયાઓ સામે આ દેશ નબળો ન પડે તે માટે
ધાનમં ી ી સતત ચોકી કરી ર ાં છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------ક સ
ે પાસે ચૂટં ણી તવા માટેના કોઇ મુદા જ નથી એટલે કિપલ િસ બલ જે વા જુ ઠી પાટ ના જુ ઠા નેતા જુ ઠાણા
ફેલાવીને દેશની
ને ગુમરાહ કરવાનું િહચકા ં કૃ ય કરી ર ાં છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------ક સ
ે ે તેમના કુશાસન દર યાન દેશને દેવાના બોજ હેઠળ દબાવી દીધો હતો.
યારે આપણાં લોકલાડીલા વડા ધાને કોઇપણ તની લોન લીધા વગર અથાગ પરી મ અને પારદશ વહીવટના કારણે
દેશને દેવામાંથી મુ ત બનાવી દીધો છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------ક સ
ે ના એક કાયકતાએ ભારત માતા કી જયનો નારો લગા યો યારે તે કાયકતાને રોકીને સોનીયા ગાંધીની જય બોલવવા
માટે ક સ
ે ના રા ીય અ ણીએ આ હ કય હતો. ક સ
ે ની આ માનિસકતા જ બતાવે છે કે, તેઓ રા ને નહ પરંતુ એક
જ પ રવારને વફાદાર છે . - ી િવજયભાઇ પાણી
------------ક સ
ે ના ૬૦ વષના શાસન દર યાન તેઓને ગરીબો અને કસાનો યારેય યાદ આ યા નથી.
ચૂટં ણી ટાણે આ બધાના મસીહા બનીને ક સ
ે જુ ઠા વાયદાઓ કરીને તેમને લોલીપોપ આપી રહી છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
-------------

આજરોજ ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ ખેડા લોકસભા બેઠકના કપડવંજ ખાતે એક િવશાળ
જનસભાને સંબોધતાં જણા યું હતું કે, આ વખતની ચૂંટણી ભાજપાના ઉમેદવાર ી દેવું સહભાઇ અને ક ેસના ઉમેદવાર ી
િબમલભાઇ વ ચેની નથી કે ભાજપા અને ક ેસ વ ચેની નથી, પરંતુ આ ચૂંટણી દેશ કોના હાથમાં સલામત, દેશને કોણ
ઉ જવળ કરશે, આ દેશને ઇમાનદારીથી કોણ શાસન આપશે, આ દેશને મજબૂર નહ પરંતુ મજબૂત નેતૃ વ કોણ પુ પાડશે તે
માટેની છે .
૨૦૧૪માં ગુજરાતના પનોતા પુ એવા ી નરે ભાઇ મોદી થમવાર પૂણ બહુ મતી સાથે વડા ધાન બ યાં બાદ ક ું
હતું કે, હુ ં આ દેશનો ધાનમં ી નહ , પણ ધાનસેવક છુ ં . જે મ સીમા ઉપર સેના દેશની ચોકી કરે છે , તેવી રીતે વડા ધાન ી
નરે ભાઇ મોદીએ આ દેશના ચોકીદાર બની, દ હીની િતજોરી પર કોઇનો કાળો પંજો પડવા દીધો નથી. આ દેશમાં
સં હાખોરો, કાળાનાણા ધરાવતા લોકો, કાળાબ રીયાઓ સામે આ દેશ નબળો ન પડે તે માટે ધાનમં ી ી સતત ચોકી કરી ર ાં
છે .
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હાલમાં સુ ીમ કોટ રાહુ લ ગાંધીને નોટીસ આપી છે કે, તમે સુ ીમ કોટના નામે જુ ઠાણા ફેલાવી ર ાં છો. સુ ીમ કોટ
યારેય ક ું નથી કે ી નરે ભાઇ મોદી ચોર છે . ક ેસના લોકો જુ ઠનો સહારો લઇને
ને મીત કરવા માટે િનકળી પ યાં છે .
તેમાં સૌથી મોટો જુ ઠો માણસ જો કોઇ હોય તો તે કિપલ િસ બલ છે . ણ મિહના પહેલાં નોટબંધીના સંદભમાં તેમણે દ હીમાં
એક ફેક િવડીયોને લઇને એક ેસ કો ફર સ કરી હતી. પ કારોએ યારેજ ક ું હતું કે, આ ખોટો િવડીયો છે . આવી જ
ેસકો ફર સ આજે તેમણે અમદાવાદમાં કરી હતી, યારે મીડીયા અને જનતાએ પણ તેને નકારી કાઢી છે . આ જ કિપલ િસ બલે
િવદેશમાં જઇને ઇ.વી.એમ.ને લઇને એક જુ ઠી ટોરી બનાવી હતી, એ સમયે કિપલ િસ બલ યાં હાજર હતાં. આ ઇ.વી.એમ.ને
લઇને બનાવવામાં આવેલી ટોરી પણ જુ ઠી સાબીત થઇ હતી. ક ેસ પાસે ચૂંટણી તવા માટેના કોઇ મુદા જ નથી એટલે કિપલ
િસ બલ જે વા જુ ઠી પાટ ના જુ ઠા નેતા આવા જુ ઠાણા ફેલાવીને દેશની
ને ગુમરાહ કરવાનું િહચકા ં કૃ ય કરી ર ાં છે . પરંતુ
દેશની જનતા હવે ગૃત બની ગઇ છે , માટે ક ેસ પાટ કે તેમના આવા જુ ઠા નેતાઓ ગમે તેટલાં જુ ઠાણા ફેલાવાનો ય ન કરશે
તો તેને િ વકારશે નહ .
૨૦૧૪ પહેલાં રીમોટ ક ોલથી ચાલતી સરકારના મૂક વડા ધાન ી મનમોહન સહ વખતે કૌભાંડોની હારમાળા સ
પાયમાલ કરી દીધો હતો અને ભારત િવ વમાં સૌથી વધુ
દેશ તરીકે બદનામ થઇ ગયો હતો. ી નરે ભાઇ મોદી ૨૦૧૪માં
વડા ધાન તરીકે સ ા ઢ થતાં દેશમાં એકપણ
ાચાર કે કૌભાંડ થયું નથી, તેથી િવદેશોમાં તેમના પાંચ વષના શાસન દર યાન
ભારતની છબી સુધરી છે અને એક શિ તશાળી દેશ તરીકે આપણો દેશ ઉભરી આ યો છે . ક ેસે તેમના કુશાસન દર યાન દેશને
દેવાના બોજ હેઠળ દબાવી દીધો હતો. યારે આપણાં લોકલાડીલા વડા ધાને કોઇપણ તની લોન લીધા વગર અથાગ પરી મ
અને પારદશ વહીવટના કારણે દેશને દેવામાંથી મુ ત બનાવી દીધો છે .
ભારતીય જનતા પાટ દેશિહત િસવાય બીજો કોઇ િવચાર કરતી નથી. ભાજપાનો સામા ય કાયકતા પણ પોતાના અથાગ
પ ર મ, પાટ ની િવચારધારાને અનુ પ કાય કરી વડા ધાન, રા ીય અ ય , દેશના મુ યમં ી કે દેશના અ ય તરીકે કાય
કરવાની પોતાની સમથતા સાિબત કરી શકે છે , યારે ક ેસ પોતાના એક જ પ રવારને રા ીય અ ય કે વડા ધાન તરીકેની
વારસાઇ ળવી રાખવા માટે કાયરત હોય છે અને તેમના કાયકતાઓને પણ તે માટે મજબૂર કરે છે . આનું એક ઉદાહરણ આપું તો
ક ેસના એક કાયકતાએ ‘‘ભારત માતા કી જય’’નો નારો લગા યો યારે તે કાયકતાને રોકીને ‘‘સોનીયા ગાંધીની જય’’ બોલવવા
માટે ક ેસના રા ીય અ ણીએ આ હ કય હતો. ક સ
ે ની આ માનિસકતા જ બતાવે છે કે, તેઓ રા ને નહ પરંતુ એક જ
પ રવારને વફાદાર છે .
ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, ૬૦ વષ સુધી ભારતમાં વસતા મુિ લમ સમાજે ક ેસને ખોબે ખોબે મત આપી
તેમના વફાદારી દશાવી છે પરંતુ ક ેસ વારા યારેય મુિ લમ સમાજનું ઉ થાન કરવા માટેનું એક પણ કાય કયુ નથી. ક ેસે
મુિ લમ સમાજનો મા મતોના મશીન તરીકે ઉપયોગ કય છે . ક ેસ આ કારની તૃ ીકરણની રાજનીતી કરે છે, યારે
ભાજપાએ હજયા ીઓનો વોટા વધારીને ૨ લાખ સુધીનો કય છે , મુિ લમ મિહલાઓ માટે િ પલ તલાકનો કાયદો લોકસભામાં
પસાર કરાવીને મુિ લમ મિહલાઓને યાય અપાવવાનું પિવ કાય કયુ છે .
ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, આપણા લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ આતંકવાદ યે ઝીરો
ટોલર સની નીિત અપનાવીને આતંકવાદનો દેશમાંથી ખા મો બોલાવવા આપણી સેનાને ખુ લી છૂ ટ આપી દીધી છે . યારે ક ેસે
તેમના મેનીફ ટોરમાં આતંકવાદને ો સાહન પુ પાડવા માટે કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ દૂર નહ કરવાની અને સાથોસાથ
આતંકવાદીઓ સામે સામી છાતીએ લડનારા આપણા વીર સપૂતો સામે સરકારની પરવાનગી વગર કાયદાકીય કાનુની કાયવાહી
કરવાની વાત કરી, આ ઉપરાંત કા મીરમાં ભારતનો ીરંગો સળગાવનારા અને સેના ઉપર હુ મલો કરનારા દેશ ોહીઓ ઉપર
રા ોહ હેઠળ કોઇપણ તની કાનુની કાયવાહી ન કરવાની વાત કરીને આતંકવાદને ો સાહન આપવાનું િહન કૃ ય કયુ છે .
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ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતુ કે, ક ેસના ૬૦ વષના શાસન દર યાન તેઓને ગરીબો અને કસાનો યારેય યાદ
આ યા નથી. ચૂંટણી ટાણે આ બધાના મસીહા બનીને ક ેસ જુ ઠા વાયદાઓ કરીને તેમને લોલીપોપ આપી રહી છે . યારે
ભાજપા જે બોલે છે , તે કરીને બતાવે છે . ભાજપાની આયુ યમાન યોજના એ એકજ એવી યોજના છે કે, જે માં ગરીબમાં ગરીબ
માણસના વા યની ચતા કરી તેમને તબીબી સારવાર માટે . ૫ લાખ સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે . ઘર િવહોણા લોકોને
ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ પાકા મકાનો આપવામાં આ યા છે . મિહલાઓના વા યની ચતા કરી ૧૩ કરોડ ગેસના
િસલી ડરો ફાળવવામાં આ યા છે તે પૈકી ઉ વલા યોજના હેઠળ ૬ કરોડ ગેસના િસલી ડરો મફત ફાળવવામાં આ યાં છે . ઉ લા
યોજના હેઠળ રાહતદરે એલ.ઇ.ડી. બ બનું િવતરણ કરવામાં આ યું છે . કસાનો તેઓના ખેતરોમાં સોલાર પેનાલ લગાવીને તેના
વારા ઉ પ ન થતી િવજળી સરકારને વેચીને આવક બમણી કરવાનો ય ન આગામી પાંચ વષમાં કરવામાં આવનાર છે . કસાન
સ માન નીધી હેઠળ વા ષક . ૬ હ ર સીધા તેમના ખાતામાં આપવાનું કાય કરવામાં આ યું છે . આવી અનેક યોજનાઓ
ભાજપા સરકારમાં અમલી કરવામાં આવેલ છે . આ તમામ યોજનાઓના લાભાથ ઓને તેમને મળવાપા લાભ સીધા જ તેમના
જનધન એકાઉ ટ થકી ખાતામાં જમાં કરાવવામાં આવતા હોય, વચેટીયાઓની દુકાનો બંધ કરી દેવામાં આવી છે .
ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતના સપૂત છે . તેમણે ૧૩ વષ સુધી
ગુજરાતના મુ યમં ી તરીકે અિવરત િવકાસ કાય હાથ ધરીને એક રોલ મોડલ તરીકે િવ વમાં ગુજરાતની ઓળખ ઉભી કરી છે .
તેઓએ વડા ધાન તરીકે સ ા ઢ થયા બાદ સૌ થમ મા ૧૭ દવસમાં જ નમદા ડેમના દરવા ની પરવાનગી આપવામાં
આવી, ગુજરાતને થમ બુલેટ ેનની મંજૂરી આપી, દેશના લોહપુ ષ તરીકે ણીતા સરદાર સાહેબની સૌથી ચી િતમાનું માં
નમદાના કનારે િનમાણ કયુ. ૧૦ હ ર કરોડની ુડ રોય ટીના બાકી પૈસા મંજૂર કરી ગુજરાતને આપી દીધા. સુરત, અમદાવાદ,
વડોદરા, રાજકોટને ઇ ટરનેશનલ એરપોટ આ યું. ગુજરાતમાં ૫૦૫ જે ટલા પાસપોટ કે ો આ યાં. રાજકોટને એઇ સ હોિ પટલ
આપી. નેશનલ હાઇવે માટે ૧૬ હ ર કરોડ િપયા મંજૂર કયા છે , વડોદરામાં રે વે યુિનવ સટીની મંજૂરી આપી. આમ, એક
ગુજરાતી તરીકે લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશના િવકાસની સાથોસાથ ગુજરાતના પણ અિવતરત િવકાસ
કાય હાથ ધરી ગુજરાતની ચતા કરી ગુજરાતને આગળ વધારવાનું કાય કયુ છે .
ી િવજયભાઇ પાણીએ અંતમાં જણા યું હતું કે, ભારત માતાને જગત જનની બનાવવા માટે આપણે ી નરે ભાઇ
મોદીને ફરીથી વડા ધાન બનાવવા માટે દેવુ સહભાઇને જં ગી બહુ મતીથી િવજયી બનાવી તેમને દ હી મોકલવા માટે કમળના
િનશાનનું બટન દબાવીને વધુમાં વધુ મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી.
ી િવજયભાઇ પાણીની આ જનસભામાં ખેડા લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી દેવુ સહ ચૌહાણ, લોકસભા બેઠકના
ભારી ી, ઇ ચાજ ી, ધારાસ ય ી, પૂવ ધારાસ ય ી,
લા/તાલુકા સંગઠનના પદાિધકારી ીઓ અને િવશાળ સં યામાં
કાયકતા ભાઇઓ અને બહેનો ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૮

તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૯

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

ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે તારીખ ૨૦ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ગુજરાતનાં મુ યમં ી ી િવજયભાઇ
પાણી,

દેશ અ ય

ી

તુભાઈ વાઘાણી, કે ીય નેતા ી િવનય

કટીયાર, કે ીય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા , મં ી ી કુવ
ં ાર ભાઇ

બાવળીયા, મં ી ી ઈ વર સહ પટેલ, સાંસદ ી શંભુ સાદ ટુડં ીયા , સાંસદ ી પરેશ રાવલ, દેશ વકતા ી ભરતભાઇ પં યા, અિભનેતા ી મનોજ
જોષી, ધારાસ ય ી િહતુભાઈ કનો ડયા, પૂવ ધારાસ ય ી નરેશભાઈ કનોડીયા, ગુજરાતી અિભનેતા ી જનક ઠ કર, ગુજરાતી અિભને ી ી ાંજલબેન
ભ ટનો ગુજરાતમાં િવિવધ લોકસભા ે ોમાં ચૂંટણી ચાર રાઉ ડ દર યાન

તારીખ

માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી નો િવગતવાર કાય મ
સમય

સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

સાંજે ૦૭.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૯.૦૦ કલાકે

તારીખ

૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

માન. અ ય

સમય

પોરબંદર લોકસભા – કુિતયાણા િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: માલગામ પાટીયા, તા. કુિતયાણા
સુરે નગર લોકસભા – વઢવાણ િવધાનસભા – સ મેલન
થળ – શિ ત મંદીર, દાળમીલ, દયામલ કુલ ન ક, સુરે નગર
સુરે નગર લોકસભા – વઢવાણ િવધાનસભા – સ મેલન
થળ –

ી

ન મેદાન, કો ની વાડી પાછળ, જતાન રોડ, સુરે નગર

તુભાઈ વાઘાણીનો િવગતવાર કાય મ
કાય મની િવગત

ભાવનગર લોકસભા – ભાવનગર િવધાનસભા – લોકસંપક

સાંજે ૦૪.૦૦ કલાકે

ભાવનગર લોકસભા – મહુ વા િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ

સાંજે ૦૫.૩૦ કલાકે

ભાવનગર લોકસભા – ગારીયાધાર િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ

રા ે ૦૮.૦૦ કલાકે

ભાવનગર લોકસભા – ભાવનગર પિ ચમ િવધાનસભા –

સમય

સાંજે ૦૭.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૮.૪૫ કલાકે

થળ: ભાવનગર
થળ: મહુ વા
થળ: ગારીયાધાર

હેરસભા

થળ: ઈ વાનગર, ભાવનગર
ભાવનગર લોકસભા – ભાવનગર િવધાનસભા –

કે ીય નેતા ી િવનય

સાંજે ૦૫.૦૦ કલાકે
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

કાય મની િવગત

સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે

રા ે ૦૮.૪૦ કલાકે
તારીખ

હેર સભાઓ તથા કાયકતા સંમેલનોને સંબોધશે.

હેરસભા

કટીયારનો િવગતવાર કાય મ
કાય મની િવગત

સાબરકાંઠા લોકસભા – ભીલોડા િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: મૃ ણે વર ચોક, ભીલોડા
સાબરકાંઠા લોકસભા – મોડાસા િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: ક યાણચોક, મોડાસા
સાબરકાંઠા લોકસભા – મોડાસા િવધાનસભા –
થળ: જવાહર ચોક, ધનસુરા

..૨..

હેરસભા

થળ: નારી ગામ

તારીખ

..૨..
કેિ ય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા નો િવગતવાર કાય મ
સમય

કાય મની િવગત

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે
બપોરે ૦૨.૦૦ કલાકે
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

સાંજે ૦૬.૩૦ કલાકે
સાંજે ૦૭.૪૫ કલાકે
રા ે ૦૯.૦૦ કલાકે

સમય

૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે

થળ – આંજણા પટેલ બોડ ગ, થરાદ
દીવ-દમણ લોકસભા –

હેરસભા

થળ – અઝારો હોટેલ હૉલ, દીવ
પોરબંદર લોકસભા – ગ ડલ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ
થળ: ચોયડી દરવા

ચોક, ખાદી ભવન પાસે, ગ ડલ

પોરબંદર લોકસભા – જે તપુર િવધાનસભા –
થળ –

હેરસભા

મખાના ચોક, જે તપુર

પોરબંદર લોકસભા – ધોરા

િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: આઝાદ ચોક, ધોરા
કાય મની િવગત

સમય

૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે

હેરસભા

થળ: ઠાકોર સમાજ વાડી, અયો યાપૂરી, રાપર
કાય મની િવગત

આણંદ લોકસભા – સો

ા િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: ખખસર, તારાપુર

સાંસદ ી શંભુ શાદ ટુડં ીયા નો િવગતવાર ો ામ

તારીખ

સમય

૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત

બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે
સમય

ક છ લોકસભા – રાપર િવધાનસભા –

મં ી ી ઈ વર સહ પટેલનો િવગતવાર ો ામ

તારીખ

જુ નાગઢ લોકસભા – ઉના િવધાનસભા –
થળ:

હેરસભા

ા પાટ લોટ, ઉના

જુ નાગઢ લોકસભા – િવસાવદર િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: િબલખા ગામ

સાંસદ ી પરેશ રાવલનો િવગતવાર ો ામ

બપોરી ૧૨.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૪.૪૫ કલાકે
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

હેરસભા

મં ી ી કુવ
ં ાર ભાઇ બાવળીયાનો િવગતવાર ો ામ

તારીખ

તારીખ

બનાસકાંઠા લોકસભા – થરાદ િવધાનસભા –

રા ે ૦૮.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૯.૧૫ કલાકે

કાય મની િવગત

પંચમહાલ લોકસભા – શહેરા િવધાનસભા –
ખેડા લોકસભા – દસ ોઇ િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: શહેરા

હેરસભા

થળ: કુમકુમ હૉલ, હીરાપુર ચોકડી
બારડોલી લોકસભા – કામરેજ િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: કરણ ચોક, યોગીચોકથી કારગીલ ચોક રોડ, મહા મી સોસાયટી પાસે, પુના
સુરત લોકસભા – સુરત પૂવ િવધાનસભા –
થળ: પીપરાડી શેરી, સલાબતપરા, સુરત

..૩..

હેરસભા

તારીખ
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

તારીખ

સમય

..૩..
દેશ વકતા ી ભરતભાઇ પં યાનો િવગતવાર ો ામ
કાય મની િવગત

સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે

છોટા ઉદેપરુ લોકસભા - ડભોઈ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે

છોટા ઉદેપરુ લોકસભા - પાદરા િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ

સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે

વડોદરા લોકસભા – વાઘોડીયા િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ

સાંજે ૦૭.૩૦ કલાકે

મહેસાણા લોકસભા –

સમય

હેરસભા

અિભનેતા ી મનોજ જોષીનો િવગતવાર ો ામ

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે
સાંજે ૦૫.૧૫ કલાકે
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

ઝા િવધાનસભા –

સાંજે ૦૬.૩૦ કલાકે
સાંજે ૦૭.૪૫ કલાકે

કાય મની િવગત

સુરે નગર લોકસભા – પાટડી િવધાનસભા – રોડ શો

થળ: પાટડી

રાજકોટ લોકસભા – રાજકોટ િવધાનસભા – કાયકતા સ મેલન
થળ: પા ર ત પાટ લોટ, ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, રાજકોટ
રાજકોટ લોકસભા – રાજકોટ િવધાનસભા – કાયકતા સ મેલન
થળ: રંભાબાની વાડી, પા ર ત પાછળ, ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, રાજકોટ
રાજકોટ લોકસભા – રાજકોટ િવધાનસભા – કાયકતા સ મેલન
થળ: આ મીય કોલેજ, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ

ધારાસ ય ી િહતુભાઈ કનો ડયાનો િવગતવાર ો ામ

તારીખ

સમય

૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે

ગાંધીનગર લોકસભા – કલોલ િવધાનસભા – રોડ શો

થળ: કલોલ

સાંજે ૦૪.૦૦ કલાકે

સાબરકાંઠા લોકસભા – ઇડર િવધાનસભા – રોડ શો

થળ: ઇડર

તારીખ
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

તારીખ
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર
તારીખ
૨૦.૦૪.૨૦૧૯
શિનવાર

કાયકરામની િવગત

પૂવ ધારાસ ય ી નરેશભાઈ કનોડીયાનો િવગતવાર ો ામ

સમય

કાય મની િવગત

સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે

વડોદરા લોકસભા – સાવલી િવધાનસભા –

સાંજે ૦૬.૧૫ કલાકે

પંચમહાલ લોકસભા – ઠાસરા િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: કંથરાઈ ગામ

રા ે ૦૭.૪૫ કલાકે

પંચમહાલ લોકસભા – ઠાસરા િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ: આંગડી ગામ

હેરસભા

થળ: દેસર

ગુજરાતી અિભનેતા ી જનક ઠ કરનો િવગતવાર ો ામ

સમય

સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે

કાય મની િવગત

પાટણ લોકસભા – પાટણ િવધાનસભા – રોડ શો

થળ: પાટણ

ગુજરાતી અભીને ી ી ાંજલબેન ભ ટનો િવગતવાર ો ામ
સમય

સવારે ૧૦.૧૫ કલાકે

કાય મની િવગત

પાટણ લોકસભા – પાટણ િવધાનસભા – રોડ શો

થળ: પાટણ

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

