ેસનોટ

તા. ૨૬.૦૪.૨૦૧૯

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

‘‘ફરી એકવાર મોદી સરકાર’’ ના સંક પ સાથે
ગુજરાતમાંથી ભાજપાના દેશ અ ણી ીઓ તથા કાયકતાઓ
આગામી દવસોમાં િવિવધ રા યોમાં લોકસભા ચૂટં ણીલ ી ચાર- સાર અથ જશે

-----------ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, સમ દેશમાં લોકશાહીનું પવ ઉજવાઇ ર ંુ છે યારે તારીખ ૨૩

એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ લોકસભા ચૂંટણીના સાત ચરણો પૈકી

ી

ચરણમાં ગુજરાતની લોકસભા ચૂંટણીનું કાય શાંિતપૂવ

માહોલમાં સંપ ન થયુ છે .
ગુજરાતની જનતાએ અસ ય અને જુ ઠાણાઓના અપ ચાર સામે સ યને સમથન આપી પોતાની આગવી સૂઝનો
પ રચય આપી શાંિતપૂણ રીતે ભાજપા તરફી ભારે મતદાન કયુ છે .
લોકસભા ચૂંટણીના ચોથા ચરણ દર યાન ૬ ઠી મે, ૨૦૧૯ના રોજ રાજ થાન ખાતે ૧૩ બેઠક, ઝારખંડ ખાતે ૩ બેઠક,
મ ય દેશ ખાતે ૬ બેઠક, મહારા ખાતે ૧૭ બેઠક, ઓ ડસા ખાતે ૬ બેઠક, ઉ ર દેશ ખાતે ૧૩ બેઠક, િબહાર ખાતે ૫ બેઠક
અને જ મુ-ક મીર ખાતે ૧ બેઠક ઉપર લોકસભા ચૂંટણીઓ યો વા જઇ રહી છે .
આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના ‘‘એક ભારત

ે ભારત’’ ના મં સાથે ભારતને િવ વમાં ફરી “િવ વ ગુ ”

તરીકે થાિપત કરવા, ‘‘ભ ય ભારત’’ ના સંક પને પ રપૂણ કરવા અને “સબકા સાથ સબકા િવકાસ” નો મં સાથક કરવા પૂણ
બહુ મત સાથે ‘‘ફરી એકવાર મોદી સરકાર’’ બને તે માટે ગુજરાતમાંથી ભાજપાના દેશ અ ણી ીઓ તથા કાયકતાઓ આગામી
દવસોમાં િવિવધ રા યોમાં લોકસભા ચૂંટણીલ ી ચાર- સાર અથ જશે.
આગામી દવસોમાં ગુજરાતના દિ ણ ઝોનમાંથી મહારા ખાતે, મ ય ઝોનમાંથી મ ય દેશ ખાતે, ઉ ર ઝોનમાંથી
રાજ થાન ખાતે અને સૌરા ઝોનમાંથી મ ય દેશ અને રાજ થાન ખાતે ગુજરાત ભાજપાના કાયકતાઓ

ચાર- સાર માટે

વાસ ખેડશે તેમજ દેશ અ ણી ીઓ અને કાયકતાઓની ટીમ પિ ચમ બંગાળ ખાતે ભાજપાના ચાર- સાર અથ જશે અને
જે -તે રા યોની જનતાને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ હેઠળની કે

સરકારની િવિવધ લોકક યાણકારી યોજનાઓ

તથા િવકાસલ ી કાય થી અવગત કરાવશે.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

