
 

ેસનોટ -૧                         તા ૧૬.૦૧.૨૦૧૯ 
----------------------------------------------------------------    

ભાજપાના રા ીય ઉપા ય  અન ેભાજપાના રા ીય ઉપા ય  અન ેભાજપાના રા ીય ઉપા ય  અન ેભાજપાના રા ીય ઉપા ય  અન ેગજુરાતનાગજુરાતનાગજુરાતનાગજુરાતના    લોકસભા ચૂટંણી ભારીલોકસભા ચૂટંણી ભારીલોકસભા ચૂટંણી ભારીલોકસભા ચૂટંણી ભારી ી ઓમી ઓમી ઓમી ઓમ કાશકાશકાશકાશ     માથરુનુ ંમાથરુનુ ંમાથરુનુ ંમાથરુનુ ં દશે અ ય ી દશે અ ય ી દશે અ ય ી દશે અ ય ી 
તુભાઇ વાતુભાઇ વાતુભાઇ વાતુભાઇ વાઘાણીઘાણીઘાણીઘાણી,,,,    દશે મહામં ી ીદશે મહામં ી ીદશે મહામં ી ીદશે મહામં ી ીઓઓઓઓ    તથા અ ય આગવેાનો વારાતથા અ ય આગવેાનો વારાતથા અ ય આગવેાનો વારાતથા અ ય આગવેાનો વારા    અમદાવાદ એરપોટ ખાત ેભ ય વાગતઅમદાવાદ એરપોટ ખાત ેભ ય વાગતઅમદાવાદ એરપોટ ખાત ેભ ય વાગતઅમદાવાદ એરપોટ ખાત ેભ ય વાગત    

----------------------------------------------------------------    
ગજુરાતનુ ંસગંઠન સૌથી મજબતૂગજુરાતનુ ંસગંઠન સૌથી મજબતૂગજુરાતનુ ંસગંઠન સૌથી મજબતૂગજુરાતનુ ંસગંઠન સૌથી મજબતૂ    ----    લોકસભાની લોકસભાની લોકસભાની લોકસભાની તમાતમાતમાતમામ મ મ મ ૨૬ ૨૬ ૨૬ ૨૬ બઠેકોબઠેકોબઠેકોબઠેકો    તવા સ મ અન ેક ટબતવા સ મ અન ેક ટબતવા સ મ અન ેક ટબતવા સ મ અન ેક ટબ ધધધધ    

----    ી ઓમી ઓમી ઓમી ઓમ કાશકાશકાશકાશ    માથરુમાથરુમાથરુમાથરુ    
----------------------------------------------------------------    

બીન અનામત વગન ેબીન અનામત વગન ેબીન અનામત વગન ેબીન અનામત વગન ેઆ થક આધાર પર આ થક આધાર પર આ થક આધાર પર આ થક આધાર પર ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ટકા અનામત એ ટકા અનામત એ ટકા અનામત એ ટકા અનામત એ ધાનમંધાનમંધાનમંધાનમં ીીીી ી નરેી નરેી નરેી નરે ભાઇભાઇભાઇભાઇ    મોદીનામોદીનામોદીનામોદીના        
‘‘‘‘‘‘‘‘સૌનોસૌનોસૌનોસૌનો    સાથ સૌનોસાથ સૌનોસાથ સૌનોસાથ સૌનો    િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ’’’’’’’’ના મં ન ેચ રતાથ કરતોના મં ન ેચ રતાથ કરતોના મં ન ેચ રતાથ કરતોના મં ન ેચ રતાથ કરતો    ઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસક    િનણયિનણયિનણયિનણય    ----    ી ઓમી ઓમી ઓમી ઓમ કાશકાશકાશકાશ    માથરુમાથરુમાથરુમાથરુ    

----------------------------------------------------------------    
૧૦૧૦૧૦૧૦    ટકાટકાટકાટકા    આ થક અનામતઆ થક અનામતઆ થક અનામતઆ થક અનામતનીનીનીની    અમલવારીમાંઅમલવારીમાંઅમલવારીમાંઅમલવારીમાં    સમ  દશેમા ંસમ  દશેમા ંસમ  દશેમા ંસમ  દશેમા ંગજુરાતન ેગજુરાતન ેગજુરાતન ેગજુરાતન ે થમ રા ય બનાથમ રા ય બનાથમ રા ય બનાથમ રા ય બનાવવાવવાવવાવવા    બદલ બદલ બદલ બદલ મુ યમં ી ી મુ યમં ી ી મુ યમં ી ી મુ યમં ી ી 

િવજયભાઈ પાણીિવજયભાઈ પાણીિવજયભાઈ પાણીિવજયભાઈ પાણીનેનનેેને    લાખલાખલાખલાખ----લાખ અિભનદંન લાખ અિભનદંન લાખ અિભનદંન લાખ અિભનદંન ----    ી ઓમી ઓમી ઓમી ઓમ કાશકાશકાશકાશ    માથરુમાથરુમાથરુમાથરુ    
----------------------------------------------------------------    

૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪મા ંમળેવલે બઠેકોમા ંમળેવલે બઠેકોમા ંમળેવલે બઠેકોમા ંમળેવલે બઠેકો    કરતાંકરતાંકરતાંકરતાં    પણ વધ ુબઠેકો સાથ ેપણ વધ ુબઠેકો સાથ ેપણ વધ ુબઠેકો સાથ ેપણ વધ ુબઠેકો સાથ ેગજુરાતગજુરાતગજુરાતગજુરાત    અન ેભારતની જનતાના આશીવાદથી અન ેભારતની જનતાના આશીવાદથી અન ેભારતની જનતાના આશીવાદથી અન ેભારતની જનતાના આશીવાદથી     
ફરી એકવાર ફરી એકવાર ફરી એકવાર ફરી એકવાર ી નરે ભાઇ મોદી દશેના વડા ધાન બનશેી નરે ભાઇ મોદી દશેના વડા ધાન બનશેી નરે ભાઇ મોદી દશેના વડા ધાન બનશેી નરે ભાઇ મોદી દશેના વડા ધાન બનશે    ----    ી ઓમી ઓમી ઓમી ઓમ કાશકાશકાશકાશ    માથરુમાથરુમાથરુમાથરુ    

----------------------------------------------------------------    
આગામી લોકસભા ચંૂટણી ૨૦૧૯ માટ ે ગજુરાતના ચંૂટણી ભારી તરીકે જવાબદારી મ યા બાદ થમવાર 

ગુજરાતની મુલાકાતે આવલેા રા યસભાના સાસંદ અને ભાજપાના રા ીય ઉપા ય ી ઓમ  માથુર ેભાજપા દેશ 
કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે યો યલે એક પ કાર પ રષદને સબંોધન કરતા જણા યુ ંહતુ કે, ગજુરાત ભાજપાના સંગઠન 

સાથ ે મ ઘણાં વષ  કામ કયુ છે, સમ  દેશમાં ગજુરાત ભાજપા સંગઠન સૌથી મજબુત અને અભે  સંગઠન છે.            
ી નરે ભાઇ મોદીએ ગજુરાતમાં કરેલા િવકાસ કાય  ઉડીને આંખે વળગે તેવા છે અને આગામી લોકસભા ચંૂટણીમા ં

રા ય અને કે  સરકારે કરલેા િવકાસકાય ને કે માં રાખી આગામી ચંૂટણીનંુ આયોજન હાથ ધરાશે. 
ગુજરાતના તમામ ૫૦ હ ર જેટલા બથુ પર સંગઠનનો મજબૂત આધાર એવા પેજ મુખ છે અને આ પેજ 

મુખના લ ટર બનાવીને તાજેતરમાં જ ખાટલા બઠેકનંુ આયોજન ગુજરાતના સંગઠન વારા થઇ ચૂ યું છે. એક 
લાખથી વધુ ખાટલા બેઠકો વારા ગજુરાત સગંઠને ચંૂટણીની તૈયારી આરંભી દીધી છે, લોકસભાની તમામ ૨૬ બેઠકો 

તવા માટે ગજુરાત ભાજપાના કાયકરો સ મ અને સપંૂણ ક ટબ ધ છે તેમ ી ઓમ માથરુે જણા યુ ંહતંુ.  
ી માથુર ે વધુમાં જણા યું હતંુ કે, ભારતની જનતાને આ વાન કરનાર થમ વડા ધાન ી લાલબહાદુર 

શા ીની જેમ જ ી નરે ભાઈ મોદીએ પણ ભારતની જનતાને વે છાએ ગેસ સબિસડી છોડવા આ વાન કયુ હતંુ, 
જેથી ગરીબો વંિચતોને આપી શકાય, જે અંતગત ૬ કરોડ જેટલા ઘરોમાં મફત ગસે કને શન આપી શકાયા છે.  

 

..૨.. 



 

..૨.. 
મહાગઠબંધન િવશે જણાવતાં ી માથુરે જણા યું હતંુ કે, જૂની સરકારોએ દેશને લૂંટવાની છૂટ આપી હોય તેમ 

જુદા જુદા ગઠબંધનો વારા લૂંટ મચાવનાર લોકો ી નરે ભાઇ મોદીના આ યા બાદ પોતાની ચોરી બંધ થઈ ગઈ 
હોવાથી રઘવાયા થઈ ગયા છે અને યા-ં યા ં મ -માથુ માર ે છે અને આ કારના સ ાલ ી ગઠબંધન રચી દેશની 
જનતાની આંખમાં ધૂળ નાખંવાના ય નો કરે છે પરતું દેશની જનતા આવા તકવાદી ાચારીઓને સારી રીતે ઓળખી 
ગઇ છે. ઉ ર દેશમાં તો જે લોકો ભૂતકાળમાં યારેય એકબી  સામે જોવા પણ તૈયાર નહોતા તેવા લોકો આજે 
પોતાની લૂંટ ચાલ ુ રાખવા માટે અનૈિતક ગઠબંધન કરી ને છેતરવા નીક યા છે. યારે ક સેના વઘોિષત 
વડા ધાનના ઉમેદવારને ક ેસ માટ ેય.ુપી.મા ંઆ ગઠબંધન વારા લટકામા ંમા  બ ેસીટ છોડીને ઉ ર દેશમાં અ યાર ે
જ ક સે બ ેબઠેકોની િ થિત પર આવી ગઇ છે અને જેથી વઘોિષત વડા ધાનના વ ન પર ઠડંુ પાણી રડેાયું હોય તેવો 
ઘાટ ઘડાયો છે.  

ી ઓમ કાશ માથુર ેજણા યુ ંહતંુ કે, એન.ડી.એ. સરકારની મોટી ઉપલ ધી એ છે કે, અમારી સરકાર પર એક 

પણ ાચારનો આરોપ નથી. આજે ૧૬ રા યોમાં ભાજપાની સરકાર છે. ી અિમતભાઇ શાહના કુશળ નેતૃ વ થકી 
આજે ભાજપા સંગઠનનો દશે દશાઓમાં યાપક િવ તાર થયો છે યારે ભાજપા આ વખતે ૨૦૧૪થી પણ વધુ બઠેકો 
મેળવશે. 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં કે  સરકાર અને ભાજપાની રા ય સરકારો વારા કરવામા ંઆવેલા 
િવકાસ કાય ની શિ ત લઇને અમે  સમ  જઇશંુ. અમને પુરો િવ વાસ છે કે, અગાઉ કરતા પણ વધુ બેઠકો સાથ ે

એકવાર ફરી ગુજરાતની અને ભારતની જનતાના આશીવાદથી ી નરે ભાઇ મોદી દેશના વડા ધાન બનશે તેમ ી 
ઓમ કાશ  અંતમાં જણા યુ ંહતંુ. 

આજરોજ અમદાવાદ એરપોટ ખાતે ગજુરાતના લોકસભા ચંૂટણી ભારી ી ઓમ કાશ  માથુરનંુ ભાજપા 
દેશ અ ય  ી તુભાઇ વાઘાણી તથા દેશ સગંઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, દેશ મહામં ી ીઓ 

ભરત સહ પરમાર, ી કે.સી.પટેલ, ી શ દશરણભાઇ ભ ટ  વારા ભ ય વાગત કરવામાં આ ય ુ હતુ. સૌ 
આગેવાન-કાયકરોએ પુ પગુ છ તેમજ પાઘડી અને ખેસ પહેરાવી ી ઓમ  માથુરને આવકાયા હતા. આ વાગત 
કાય મમાં કણાવતી મહાનગરના અ ય , મહામં ી ીઓ, લા ભાજપાના આગેવાનો, ધારાસ યો તથા મોટી 
સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત ર ા હતા. 

 

 (ડૉ. હષદ પટેલ)    
દેશ ક વીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 



 

ેસનોટ-૨                      તા ૧૬.૦૧.૨૦૧૯ 
----------------------------------------------------------------    

ધાંગ ા નગરપાિલકા તથાધાંગ ા નગરપાિલકા તથાધાંગ ા નગરપાિલકા તથાધાંગ ા નગરપાિલકા તથા    વડનગર નગરપાિલકાની પટેા ચૂટંણીમા ંવડનગર નગરપાિલકાની પટેા ચૂટંણીમા ંવડનગર નગરપાિલકાની પટેા ચૂટંણીમા ંવડનગર નગરપાિલકાની પટેા ચૂટંણીમા ં    
ભાજપાના ઉમદેવારોનો ભ ય િવજયભાજપાના ઉમદેવારોનો ભ ય િવજયભાજપાના ઉમદેવારોનો ભ ય િવજયભાજપાના ઉમદેવારોનો ભ ય િવજય    

----------------------------------------------------------------    
દેશ ભાજપા મી ડયાની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, સુરે નગર લાના ધાગં ા 

નગરપાિલકાના વોડ નંબર - ૦૧ જે અગાઉ ક ેસની બેઠક હતી તેને છીનવીન ે ભાજપાના        

ી ઝીલાભાઇ મેવાડાી ઝીલાભાઇ મેવાડાી ઝીલાભાઇ મેવાડાી ઝીલાભાઇ મેવાડા તથા મહેસાણા લાના વડનગર નગરપાિલકામાં વોડ નંબર - ૦૭ મા ં

ભાજપાના ી કનભુાઇ પટલેી કનભુાઇ પટલેી કનભુાઇ પટલેી કનભુાઇ પટલે બીન હ રફ તરીકે ચંૂટાવા બદલ તેમને ભાજપા સંગઠન વતી 

અિભનંદન પાઠવવામા ંઆવે છે. 

 (ડૉ. હષદ પટેલ)    
દેશ ક વીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 

 


