ેસનોટ-૦૧

તા. ૨૩.૦૫.૨૦૧૯

ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠક પર તેમજ ચાર િવધાનસભાની પેટાચુટં ણીમાં ભાજપાને ભ યાિતભ ય િવજય
અપાવવા બદલ ગુજરાતની જનતાજનાદનનો હદયપૂવક આભાર ય ત કરતા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી
-----------દેશના ચોકીદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની િવકાસવાદી રાજનીિત, ઈમાનદારી, મજબૂત િનણાયકશિ ત અને
રા વાદી રાજનીિતમાં િવ વાસ ય ત કરીને દેશની જનતાએ સતત બી વખત ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી અને રા ીય
અ ય ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ વવાળી ભારતીય જનતા પાટ ને પ બહુ મત સાથે ચંડ િવજય અપા યો છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
-----------આ ત દરેક ભારતવાસીની ત છે આજે સમ દેશમાં મોદી લહેર છે . હવે આપણા નરે ભાઈ ફ ત ગુજરાત કે દેશમાં જ
નહ પરંતુ સમ િવ વમાં લોકિ ય બની ચૂ યા છે - ી િવજયભાઇ પાણી
-----------આગામી પાંચ વષમાં દેશ િવકાસની નવી ચાઈઓ હાંસલ કરશે અને જનતાના સપના સાકાર થશે. જનતાને ધાનમં ી ી
નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વ અને સરકારની નીિતઓ પર ભરોસો છે તે આજના પ રણામો પરથી િસ ધ થયુ છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
-----------ક સ
ે જનતાના જનાદેશને સહજતાથી વીકારવાને બદલે તેની અવગણના કરીને પોતાની હારનું ઠીક ં ઈવીએમ પર ફોડી
રહી છે . લોકતાંિ ક યવ થાઓનો અ વીકાર કરવો એ લોકતં માટે ખૂબ જ ઘાતક છે - ી િવજયભાઇ પાણી
-----------આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ ભાજપા દેશ કાયાલય ી કમલમ્ ખાતે ઇલે ોિનક મી ડયાને સંબોધન
કરતા આજે

હેર થયેલા લોકસભા ચૂંટણીના પ રણામો અંગે િત યા આપતાં જણા યું હતું કે, દેશના ચોકીદાર ધાનમં ી ી

નરે ભાઈ મોદીની િવકાસવાદી રાજનીિત, ઈમાનદારી, મજબૂત િનણાયકશિ ત અને રા વાદી રાજનીિતમાં િવ વાસ ય ત કરીને
દેશની જનતાએ સતત બી

વખત

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી અને રા ીય અ ય

ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ વવાળી

ભારતીય જનતા પાટ ને પ બહુ મત સાથે ચંડ િવજય અપા યો છે .
ી પાણીએ જણા યું હતું કે, આ

ત દરેક ભારતવાસીની

નરે ભાઈ ફ ત ગુજરાત કે દેશમાં જ નહ પરંતુ સમ

ત છે આજે સમ દેશમાં મોદી લહેર છે . હવે આપણા

િવ વમાં લોકિ ય બની ચૂ યા છે . ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની

કાયપ ધિત પર કોઈ શંકા કરી શકે તેમ નથી. આ ચૂંટણીમાં ી નરે ભાઇ મોદી જનતાનો ભરોસો બની ચૂ યા છે જે ના અનુસંધાને
વતમાન પ રણામો લોકમન અને લોકમતનું પ

િત બબ દશાવે છે . આગામી પાંચ વષમાં દેશ િવકાસની નવી

ચાઈઓ હાંસલ

કરશે અને જનતાના સપના સાકાર થશે. જનતાને ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વ અને સરકારની નીિતઓ પર ભરોસો
છે તે આજના પ રણામો પરથી િસ ધ થયુ છે .
..૨..

..૨..
રા ીય અ ય
અય

ી અિમતભાઇ શાહની અભૂતપૂવ સંગઠનશિ ત િવશે વાત કરતા

ી પાણીએ જણા યું હતું કે, રા ીય

ી અિમતભાઇ શાહના યશ વી નેતૃ વ, કુશળ સંગઠનશિ ત અને ચાણ યનીિતએ દેશભરના ભાજપાના કરોડો

કાયકતાઓને ેરણા પુરી પાડી છે . રા ીય અ ય

ી અિમતભાઇ શાહની દેન છે કે પિ ચમ બંગાળ, ઓ ર સા જે વા રા યોમાં

ભાજપાએ આજે શાનદાર દશન કયુ છે . પિ ચમ બંગાળમાં રા િહતમાં પોતાના

વ ગુમાવનાર ૮૦ થી વધુ કાયકતાઓના

બિલદાનને યાદ કરી મુ યમં ી ીએ તેમને નમન કયુ હતું.
ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠક પર તેમજ ચાર િવધાનસભાની પેટાચુંટણીમાં ભાજપાને ભ યાિતભ ય િવજય
અપાવવા બદલ મુ યમં ી ીએ ગુજરાતની જનતાજનાદન અને ભાજપા ગુજરાતના નેતૃ વ તેમજ કાયકતાઓનો આભાર ય ત
કય હતો.
મુ યમં ી ીએ જણા યું હતું કે, એક ગુજરાતી

યારે ધાનમં ી બનતો હોય તો ગુજરાત યોગદાન આપવામાં કેવી રીતે

પાછળ રહી શકે ? ગુજરાતની જનતાના ધાનમં ી ી

યેના ેમ, લાગણી અને િવ વાસના કારણે જ ભાજપા ફરી એક વખત

તમામ ૨૬ બેઠક પર િવજય ા ત કરવામાં સફળ િનવડી છે .
ી પાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, ક ેસ જનતાના જનાદેશને સહજતાથી વીકારવાને બદલે તેની અવગણના કરીને
પોતાની હારનું ઠીક ં ઈવીએમ પર ફોડી રહી છે . લોકતાંિ ક યવ થાઓનો અ વીકાર કરવો એ લોકતં માટે ખૂબ જ ઘાતક છે .

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨
તા. ૨૩.૦૫.૨૦૧૯
ગુજરાત ભાજપા વતી ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી અને રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહને દેશભરમાં ભાજપાને મળેલા ચંડ િવજય
બદલ અિભનંદન પાઠવતાં ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાને ઐિતહાિસક પુનરાવતન સાથે િવજય અપાવવા બદલ ભાજપાના કાયકતાઓ અને
ગુજરાતની જનતાનો દયપૂવક આભાર ય ત કરતાં ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------આગામી પાંચ વષમાં યુગપુ ષ ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં દેશ અિવરતપણે ગિત પથ પર આગળ વધવા જઇ ર ો છે અને દેશ
િવ વગુ ના થાને િબરાજમાન થવા માટે આગળ વધશે તે િનિ ચત છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર જનતાના દય સુધી પહ ચવામાં સફળ નીવડી છે . દૂધમાં જે મ સાકર ભળે તેવી રીતે ભાજપાના રા વાદી
અને િવકાસવાદી િવચારો સાથે દેશની જનતા ભળી ગઈ છે – ી

-----------ી અિમતભાઇ શાહ ગુજરાત ભાજપા ટીમના આ હને મા ય રાખી ગાંધીનગર ખાતેથી ચૂટં ણી

ગુજરાતનું સૌભા ય છે કે રા ીય અ ય
લ યા અને

તુભાઇ વાઘાણી

ના આશીવાદથી તેમનો ભ યાિતભ ય િવજય થયો છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------ક સ
ે ની નકારા મક રાજનીિતને દેશની સમ જનતા એ નકારી કાઢી છે અને ક સ
ે ના દેશમાંથી સુપડા સાફ કરી ના યા છે . આજે દેશમાં
સામાિજક સમરસતા નું વાતાવરણ છે અને સકારા મક રાજનીિતના યુગનો ઉદય થઈ ચૂ યો છે – ી
આજરોજ દેશ ભાજપા અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------તુભાઈ વાઘાણીએ લોકસભા ચૂંટણીના પ રણામો અંતગત દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતેથી

ઇલે ોિનક મી ડયાને સંબોધતાં જણા યું હતું કે, આજની સવારના સૂયના કરણો નવા યુગની શ આત લઈને આ યા છે . આગામી પાંચ વષમાં
યુગપુ ષ ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં દેશ અિવરતપણે ગિત પથ પર આગળ વધવા જઇ ર ો છે અને દેશ િવ વગુ ના થાને િબરાજમાન
થવા માટે આગળ વધશે તે િનિ ચત છે .
લોકસભાની ચૂંટણીમાં મળેલા ચંડ િવજય અંગે વાત કરતાં ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, છે લા પાંચ વષમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઈ
મોદીની સરકારે જનક યાણ તેમજ દેશની સુર ા માટે જે પગલાંઓ લીધા તેનાથી પ હતું કે દેશની જનતા તેમને ફરી એકવાર દેશના
ધાનમં ીપદ પર િબરાજમાન કરશે. ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર જનતાના દય સુધી પહ ચવામાં સફળ નીવડી છે . દૂધમાં જે મ સાકર ભળે
તેવી રીતે ભાજપાના રા વાદી અને િવકાસવાદી િવચારો સાથે દેશની જનતા ભળી ગઈ છે .
ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાને ઐિતહાિસક પુનરાવતન સાથે િવજય અપાવવા બદલ ી વાઘાણીએ ભાજપાના
કાયકતાઓ અને ગુજરાતની જનતાને દયપૂવક આભાર ય ત કય હતો. ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, ૨૦૧૭ની િવધાનસભાની ચૂંટણી પછી
તુરંત જ ગુજરાત ભાજપાએ ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણી માટે કવાયત શ કરેલી અને નરે ભાઈની સરકારે કરેલા લોકક યાણના કાય ની જનજન
સુધી પહ ચાડવાનો િવિવધ કાય મો થકી યાસ કય હતો. દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણીએ ભાજપા ગુજરાત વતી ધાનમં ી ી નરે ભાઈ
મોદી અને રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહને દેશભરમાં ભાજપાને મળેલા ચંડ િવજય બદલ અિભનંદન પાઠ યા હતા.
ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, રા ીય અ ય

ી અિમતભાઈ શાહના અથાગ પ ર મ અને સંગઠના મક નેતૃ વ અને માગદશનના કારણે

જ ભાજપા આજે દેશના યેક ખૂણે પોતાનો ડંકો વગાડવામાં સફળ નીવડી છે . ગુજરાતનું સૌભા ય છે કે રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહ
ગુજરાત ભાજપા ટીમના આ હને મા ય રાખી ગાંધીનગર ખાતેથી ચૂંટણી લ યા અને
ના આશીવાદથી તેમનો ભ યાિતભ ય િવજય થયો છે .
ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યું હતું કે, ક ેસની નકારા મક રાજનીિતને દેશની સમ જનતા એ નકારી કાઢી છે અને ક ેસના દેશમાંથી
સુપડા સાફ કરી ના યા છે . આજે દેશમાં સામાિજક સમરસતા નું વાતાવરણ છે અને સકારા મક રાજનીિતના યુગનો ઉદય થઈ ચૂ યો છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

