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ેસનોટ-૦૨

તા. ૧૯.૦૩.૨૦૧૯

----------રા ીય ઉપા ય અને લોકસભા ચૂટં ણી ભારી ી ઓમ માથુર, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા દેશ અ ય ી
તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમાં આજરોજ ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકોની સમી ા કામગીરી પૂણ થઇ
----------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને ફરીથી દેશના ધાનમં ી બનાવવાનું મન દેશ અને ગુજરાતની જનતાએ બનાવી લીધુ છે ,
યારે ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર કમળ ખીલવવા માટે ભાજપાના લાખો કાયકરો પ ર મની પરાકા ા
સજવા ક ટબ ધ છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------ક સ
ે પાસે નથી નેતા, નથી નેતૃ વ કે નથી નીિત,
યારે નેતૃ વિવિહન અને દશાિવિહન ક સ
ે અ યારથી જ ગુજરાતમાં ચૂટં ણી મેદાન છોડી ચૂકી છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------કે ીય પાલામે ી બોડ વારા જે તે લોકસભા બેઠક પર જે કોઇ નામની પસંદગી કરવામાં આવશે તેને િવજયી બનાવવા માટે
ભાજપાના તમામ કાયકતાઓ, હો દે ારો અને શુભે છકો સૌ કોઇ કૃતિન ચયી છે
– ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, આજરોજ તારીખ ૧૯ માચ, મંગળવારે બાકી રહેલ
રાજકોટ, ક છ, પોરબંદર અને જુ નાગઢ એમ ચાર લોકસભા બેઠકોની સમી ા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ સાથે જ
ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકોની સમી ા કામગીરી આજરોજ પૂણ થઇ હતી. દેશ અને દુિનયાને િવકાસની નવી
પ રભાષા આપનાર ગુજરાતના પનોતા પુ આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને ફરીથી દેશના ધાનમં ી બનાવવાનું
મન દેશ અને ગુજરાતની જનતાએ બનાવી લીધુ છે , યારે ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર કમળ ખીલવવા માટે
ભાજપાના લાખો કાયકરો પ ર મની પરાકા ા સજવા ક ટબ ધ છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, કે ીય પાલામે ી બોડ વારા જે તે લોકસભા બેઠક પર જે કોઇ નામની પસંદગી
કરવામાં આવશે તેને િવજયી બનાવવા માટે ભાજપાના તમામ કાયકતાઓ, હો ેદારો, શુભે છકો સૌ કોઇ કૃતિન ચયી છે . સૌ
કોઇનો એક જ સુર છે કે દેશના િવકાસ માટે, દેશની શાંિત, સલામિત અને સુર ા માટે આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
મોદીને ફરીથી દ હીની ગાદી પર બેસાડવા. આમ ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભાની બેઠક પર ભાજપાનો ભ ય િવજય
થશે તે વાત િનિ ચત છે . યારે બી તરફ ક ેસ અ યારથી જ આ લોકસભાની ચૂંટણી હારી ગઇ હોય તેમ ચૂંટણીના
મેદાનમાં યાય દેખાતી નથી. ક ેસના કાયકતાઓને પોતાના નેતા પર જ ભરોસો નથી યારે ગુજરાતની જનતા ક ેસ પર
ભરોસો કઇ રીતે કરી શકે ? ક ેસ પાસે નથી નેતા, નથી નેતૃ વ કે નથી નીિત, યારે નેતૃ વિવિહન અને દશાિવિહન ક સ
ે
અ યારથી જ ગુજરાતમાં ચૂટં ણી મેદાન છોડી ચૂકી છે .
ણ દવસીય ગુજરાત ભાજપાની દેશ સંસદીય દળની બેઠકમાં ગુજરાતની ૨૬ લોકસભા બેઠકોની સિમ ા
કરવામાં આવી હતી. થાિનક કાયકતાઓ, હો ેદારો અને શુભે છકો વારા જે રજુ આતો કરવામાં આવી હતી, તે રજુ આતોને
યાનમાં લઇને લોકસભાદીઠ સંભિવત ઉમેદવારોની યાદી બનાવવામાં આવી હતી. આગામી દવસોમાં યારે કે ીય સંસદીય
દળની બેઠક મળશે યારે ગુજરાત લોકસભા ચૂંટણી સિમિત લોકસભા બેઠકદીઠ સંભિવત નામોની તૈયાર કરેલ યાદી કે ીય
સંસદીય દળ સમ રજુ કરશે તેમ ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૧૯.૦૩.૨૦૧૯

----------યુવા પ કાર િચરાગ પટેલના અપમૃ યુ માટે સમ ભાજપા સંવેદના સાથે દુ:ખ યકત કરે છે અને
દયપૂવક

ધાંજિલ આપે છે – ી ભરત પં યા

----------મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી અને ગૃહમં ી ી દીપ સહ

ડે એ

પોલીસ તં ને તા કાિલક કાયવાહી કરવાં કડક સૂચના આપેલ છે . – ી ભરત પં યા
દેશ મુખ ી

----------તુભાઈ વાઘાણીએ પણ આ સંદભમાં મુ યમં ી ી સાથે વાત કરી છે .
– ી ભરત પં યા
----------આ રાજકીય નહ , સંવદે ના અને યાયનો િવષય છે

અને તેનાં માટે ભાજપ સરકાર સંપણ
ૂ રીતે કટીબ ધ છે . – ી ભરત પં યા
-----------

ભાજપ દેશ વ તા ી ભરત પંડયાએ મી ડયા સાથે વાત કરતાં જણા યું હતું કે, યુવા પ કાર િચરાગ
પટેલનું જે અપમૃ યુ થયું છે , તેનાં માટે ભાજપ સંવેદના સાથે દુ:ખ યકત કરે છે અને દયપૂવક

ધાંજિલ આપે

છે . તેમનાં પરીવારની અને પ કારજગતની લાગણી સાથે અમારી લાગણી પણ સમાયેલી છે .
દેશ મુખ ી

તુભાઈ વાઘાણીએ પણ આ સંદભમાં મુ યમં ી ી સાથે વાત કરી છે .

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ

પાણી અને ગૃહમં ી ી

દીપ સહ

ડે એ પોલીસતં ને કડક સૂચના

આપીને તા કાિલક કાયવાહી કરવાં જણા યું છે . તેમનાં પરીવારને યાય અપાવવાં સરકાર કટીબ ધ છે .
આ ઘટનાની તપાસ ચાલુ છે . આ ઘટનાનાં મૂળ સુધી પહ ચીને જે કોઈ દોિષત હશે તેનાં સંયોિગક પુરાવા
મળતાંની સાથે જ કડકમાં કડક કાયવાહી કરવામાં આવશે.
ી પંડયાએ જણા યું હતું કે, આ રાજકીય નહ , સંવેદના અને યાયનો િવષય છે અને તેનાં માટે ભાજપ
સરકાર સંપૂણ રીતે કટીબ ધ છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૧૯.૦૩.૨૦૧૯

----------મુ યમં ી ીના સ ાવાર િનવાસ થાન પર બેઠકો થઈ શકે છે .
ભાજપા સામે ફ રયાદ કરનારાઓએ ીમતી સોનીયા ગાંધીના સરકારી િનવાસ થાને ક સ
ે ની બેઠકો યો ય છે ,
તેનો જવાબ આપવો જોઇએ - ી ભરત પં યા
----------નેતૃ વિવિહન, દશાિવિહન અને મુ ાિવિહન ક સ
ે ે પાણીમાંથી પોરા કાઢવાનું બંધ કરી દેવું જોઇએ.

‘‘જો લોગ શીશે કે ઘર મ રહતે હૈ, વો દૂસરે કે ઘર પે પ થર નહ ફકા કરતે’’

ભાજપા

દેશ

- ી ભરત પં યા
----------વ તા ી ભરત પં યાએ જણા યુ હતુ કે, ભાજપાની લોકસભા ચૂંટણી સિમિતની

બેઠકો અંગે ફ રયાદ કરતા પહેલા ક ેસે પોતાનો ઇિતહાસ તપાસી લેવો જોઇએ. ભાજપાની બેઠકો
મુ યમં ી ીના અિધકૃત િનવાસ થાન પર થઇ છે અને િનયમ માણે િનવાસ થાન પર બેઠકો થઇ શકે છે . ક ેસે
ચૂંટણી પંચમાં અમારી ફરીયાદ ભલે કરી પણ સાથે સાથે ક ેસના

ીમતી સોનીયા ગાંધીના સરકારી

િનવાસ થાને પણ ક ેસની બેઠકો મળે છે તેનો પણ જવાબ આપવો જોઇએ. ક ેસ શાિસત રાજયોમાં પણ
ક ેસનાં મુ યમં ી ીઓ તેમનાં સરકારી િનવાસ થાન પર ક ેસની દરેક કારની મીટ ગો કરે છે .તેનો પણ
ક ેસ ખુલાસો કરે.
‘‘જો લોગ શીશે કે ઘર મ રહતે હૈ, વો દૂસરે કે ઘર પે પ થર નહ ફકા કરતે’’
તેમ ી પંડયાએ અંતમાં જણા યું હતું.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

