
 

ેસનોટ-૦૧                તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

હમતનગર ખાતે આયો ત ભાજપાના િવશાળ ‘‘િવજય સંક પ સંમલેન’’મા ંમુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ ચડં િવજયનો 
િવ વાસ ય ત કય  

----------- 
આગામી લોકસભાની ચૂટંણીઓ આરપારની લડાઇ અને ધમયુ ધ છે 

દેશભ તો અન ેદશે ોહીઓન ેપારખવાનો અવસર હવે પાકી ગયો છે - મુ યમં ી ી િવજય પાણી 
----------- 

દેશ કોના હાથમા ંસલામત છે એ આપણ ેસૌ ણીએ છીએ : દેશને લૂટંવા ચોરોએ ભગેા થઇ મહાગઠબધંનની રચના કરી છે  
- ી િવજય પાણી 

----------- 
ધાનમં ી ીએ આપલેા વ છતા અિભયાન અંતગત સમ  દશેમાંથી કચરો સાફ થઇ ર ો છે, 

તે જ રીત ેદશે ોહીઓનો સફાયો કરી દશેમાથંી આતંકવાદ, ાચાર અન ેગરીબી નાબદૂ કરીએ 
----------- 

દેશભિ તનો રગં ભાજપાની રગરેગમા ંછે, જેના થકી સરુા યની લડાઇ લડવા સકં પબ ધ બનીએ 
----------- 

ક ેસ પા ક તાનની ભાષા બોલવા લાગી છે. આતંકવાદન ેસમથ આપવા નીકળલેા લોકો કાન ખોલીન ેસાભંળી લે ક,ે અમ ેતો 
કફન પહરેીન ેફરનારા લોકો છીએ. આતંકવાદન ેને તનાબૂદ કરવો એ અમારી િતબ ધતા છે અને રહેશ ે

- ી િવજય પાણી 
----------- 

ક ેસ ખડેતૂોન ેખોટા વાયદાઓ આપી છેતરવાનુ ંબધં કર ે: આગામી ૧૦ વષમા ં૭૨ હ ર કરોડ િપયા ખડેતૂોન ેસીધા ખાતામાં 
અપાશ ે- ી િવજય પાણી 

----------- 
અયો યામા ંરામ, યુવાનોન ેકામ, કસાનો કો સહી દામ, હટાદો ાચારી બદનામના સુ ન ેસાથક કરીએ 

----------- 
હમતનગર ખાતે આયો ત ભાજપાના િવશાળ ‘‘િવજય સંક પ સંમેલન’’માં મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ ચંડ 

િવજયનો િવ વાસ ય ત કરતાં જણા યંુ હતુ કે, આગામી લોકસભાની ચંૂટણીઓ એ આરપારની લડાઇ છે, એક ધમયુ ધ છે. દેશ 
કોના હાથમાં સલામત છે એ આપણે સૌ સારી રીતે ણીએ છીએ. આપણે તો દેશભિ તના રંગમાં રંગાયેલા લોકો છીએ એટલે 
દેશભ તો અને દેશ ોહીઓને પારખવાનો અવસર હવે પાકી ગયો છે યારે ફરીથી ‘અબકી બાર મોદી સરકાર’નો સંક પને સાકાર 
કરવા સૌએ સંક પબ ધ બનવું પડશે.  
છે લા પાંચ વષમાં ગુજરાતના પનોતાપુ  અને દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના સુશાસન થકી િવ વમાં દરેક ભારતીયનંુ 
માથુ ગૌરવ સાથે ચંુ છે યારે ી નરે ભાઇ મોદીને હટાવવા માટે અને દેશને લુંટવા ચોરો ભેગા થયા છે અને મહાગઠબંધન 
રચીને દેશને ફરીથી ાચારના ખ પરમાં હોમી દેવા સ યા બ યા છે યારે, ધાનમં ી ીએ આપેલા વ છતા અિભયાન 
અંતગત સમ  દેશમાંથી કચરો સાફ થઇ ર ો છે, તે જ રીતે દેશ ોહીઓનો સફાયો કરી દેશમાંથી આતંકવાદ, ાચાર અને ગરીબી 
નાબૂદ કરીએ. આ આરપારની લડાઇમાં એક ઘા એ કચરા સાથે દેશ ોહીઓને પણ હટાવી દઇશંુ તો જ ભારતમાતા િવ વગુ  
બનશે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક ેસે છે લા ૫૦ વષથી દેશમાં રાજ કયુ અને મા  ને મા  પ રવારવાદ જ ચલા યો છે. 

ગાંધી પ રવાર િસવાય કોઇ અ ય યિ ત વડા ધાન બને તે ગમતંુ નહોતંુ. ચા વેચવાવાળો સામા ય માનવી વડા ધાન બ યો એ 
ક ેસને આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચે છે. ક ેસે છે લા ઘણા વષ માં અનેક કૌભાંડો કયા જેમાં મીડાં ગણવામાં પણ તકલીફ પડે 
એટલી રકમો થકી હવા, પાતાળ, જમીન તમામ ે ોમાંથી આ દુગરોએ દેશને લંુ યો છે યારે હવે સમય પાકી ગયો છે. ભારતીય 
જનતા પાટ નંુ સુ  છે કે, ‘‘અયો યામ રામ, યુવાનો કો કામ, કસાનો કો સહી દામ, હટાદો ાચારી બદનામ’’ સુ ને સાથક કરવા 
આપણે સૌ સંક પબ ધ બનીને ગજરાતના છ વીસે છ વીસ કમળ ખીલાવીને દ હી મોકલીને પુન: નરે ભાઇ મોદીએ વડા ધાન 
બનાવી સ ાના સુ ો સ પીએ એ જ આપણી ફરજ છે.  

ી પાણી જણા યુ હતુ કે, દેશ યારે િનરાશામાં ડૂબી ગયો હતો, યારે વષ ૨૦૧૪માં ી નરે ભાઇ મોદીએ આશા 
જગાવીને ‘અબકી બાર મોદી સરકાર’ સુ  થકી સ ા સંભાળીને દેશિહત માટે, ગરીબ, વંિચત, શોિષત અને દિલત માટેની 
અનેકિવધ યોજનાઓ બનાવીને લાભો પૂરા પા યા છે. તેમણે ઉમેયુ હતુ કે, નામુમ કનને મુમ કન કરવું એ વડા ધાન ી 
નરે ભાઇ મોદીની ખાસીયત રહી છે એટલે જ ી નરે ભાઇ મોદીએ ક ું હતંુ કે, હું ધાનમં ી નહ  પણ ધાનસેવક છંુ અને 
સાચા અથમાં દેશની જનતાની સેવા કરી છે અને કરતા ર ા છે. ક ેસે તો જૂ ઠા વચનો આ યા એની સામે છે લા પાંચ વષમા ં
અનેક ન કર સમ યાઓ આવી છે. ‘આયુષમાન ભારત યોજના’ થકી વા ષક િપયા પાંચ લાખ સુધી ગરીબોને મફત સારવાર, 

ધાનમ ી આવાસ યોજના હેઠળ ઘર, ઉ વલા યોજના હેઠળ ગરીબ મિહલા-માતાઓને ગેસના ચૂલા, ઉ લા યોજનામા ં
એલ.ઇ.ડી લાઇટ તથા ખેડૂતોને વા ષક િપયા છ હ ર લેખે સહાય સીધે સીધી તેમના ખાતામાં પણ ભાજપ સરકારે જ જમા 
કરાવી છે. આગામી ૧૦ વષમાં િપયા ૭૨ હ ર કરોડ ખેડૂતોને અપાશે એટલે ક સે ખેડૂતોને ખોટા વાયદાઓ આપી છેતરવાનંુ 
બંધ કરે. ખેડૂતોને વીજળી, પાણી તથા સમયસર ટેકાના ભાવે પાકની ખરીદી પણ કરી છે. ગુજરાતમાં પણ િપયા ૭ હ ર કરોડથી 
વધુ ટેકાના ભાવે ખરીદી કરી ખેડૂતોને પોષણ મ ભાવો આ યા છે.  

ી પાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, તાજેતરમાં પુલવામામાં થયેલા આતંકી હુમલામા દેશના શિહદ થયેલા જવાનોને 
ધાંજિલ આપતાં ી નરે ભાઇએ ક ું હતંુ કે, જે આ ોશ શિહદના પ રવારના દયમાં તથા દેશની જનતાના દયમાં છે તે જ 

આ ોશ મારા દયમાં છે, યારે એર ાઇકથી બદલો લઇ આતંકવાદીઓનો સફાયો કય  યારે ક ેસ બેબાકળી બની ગઇ છે અને 

પુરાવાઓ માગવા નીકળી છે, ક ેસ પા ક તાનની ભાષા બોલવા લાગી છે. આતંકવાદને સમથ આપવા નીકળેલા લોકો કાન 

ખોલીને સાંભળી લે કે, અમે તો કફન પહેરીને ફરનારા લોકો છીએ. આતંકવાદને ને તનાબૂદ કરવો એ અમારી િતબ ધતા છે અને 
રહેશ.ે અયો યામાં રામ મં દર પણ અમે જ બનાવીશુ અને કા મીરમાં ૩૭૦ની કલમ પણ અમે જ હટવશંુ. તે માટે ઢ રાજ ય 
ઇ છાશિ ત જોઇએ. તે ભાજપાના યેક કાયકરોમાં છે જ, એટલે ક ેસે અમને સલાહ આપવાની સહેજ પણ જ ર નથી.  

ી પાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, આવનારા સમયમાં મતબે કની રાજનીિત દૂર કરીને ‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ 
મં ને ચ રતાથ કરી ભારત માતાને જગત જનની બનાવવા માટે આપણે સૌએ સહીયારો યાસ કરવો પડશે. તેમણે કાયકતાઓને 
મેરા બુથ સબસે મજબૂત મં ને સાથક કરીને ખભે ખભા મીલાવીને કામે લાગી જવા અપીલ કરી હતી. 

  

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 



 

ેસનોટ-૦૨            તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

જે પાટ એ પપ વષ સધુી દશેન ેલૂટંયો છે, હવામાથંી, પાતાળમાંથી, રમતગમતમાથંી ાચારો કયા છે તવેા લોકો 
હવ ેદેશના ચોકીદારથી ડરી ગયા છે, ચોરને જ ચોકીદારનો ડર હોય 

-  મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ભારતમાતા માટ ે વન ખપાવી દઇન ેદશે માટે વનારા, રા ભ કત જેમની રગરેગમા ંછે એવા  
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી જેવો ચોકીદાર ફરી ધાનમં ી ન બન ેએ માટ ેચોર મડંળી તમેન ે 

સ ામા ંઆવતા રોકવા ભગેી થઇ છે -  ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ભાજપાનો એક-એક કાયકતા ઘર-ેઘર ેજઇન ેકમળ િખલવશે જ અન ે 
દેશમા ંફરી એકવાર િવકાસની રાજનીિતનો ભ ય િવજય થશ ે-  ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ભારત માતાન ેપરમવભૈવ ેિબરા ત કરવા અને રપૂદલ વા રણી જેમ શ કતશાળી બનાવવા દશેન ે 

સરુિ ત હાથોમા ંરાખવાનો સંદેશ ઘર-ેઘર ેપહોચાડી ફર એકબાર-મોદી સરકારનો સકં પ સાકાર કર ે
-  ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
 

 મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જૂનાગઢના વંથલીમાં િવજય સંક પ સંમેલનમાં ભાજપાના લ યાવિધ કાયકરોને 
આહવાન કયુ કે ભારત માતાને પરમવૈભવે િબરા ત કરવા અને રપૂદલ વા રણી જેમ શ કતશાળી બનાવવા દેશને સુરિ ત હાથોમાં 
રાખવાનો સંદેશ ઘરે-ઘરે પહોચાડી ફર એકબાર-મોદી સરકારનો સંક પ સાકાર કરે.  
 તેમણે ક ું કે, ભારતમાતા માટે વન ખપાવી દઇને દેશ માટે વનારા, રા ભ કત જેમની રગેરગમાં છે એવા વડા ધાન 

ી નરે ભાઇ મોદી જેવો ચોકીદાર ફરી ધાનમં ી ન બને એ માટે ચોર મંડળી તેમને સ ામાં આવતા રોકવા ભગેી થઇ છે. આ 
અંગે ક ેસ પર િનશાન તાકતાં ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યંુ કે, જે ચોર હોય એને જ ચોકીદારની બીક હોય.  
 ક ેસે પપ વષ સુધી દેશને ચોર તરીકે લંૂટવામાં કોઇ કસર છોડી નથી. ાચારે માઝા મૂકી દીધી હતી.  
 ક ેસીઓએ હવામાંથી, પાતાળમાંથી, રમતમાંથી એમ કોઇ ે  ાચાર કરવામાં બાકી નથી રા યંુ તેમના બે નેતાઓ 
સોિનયા  અને રાહૂલ આજે પણ મીન પર છે એ વાતની યાદ અપાવતાં મુ યમં ીએ જણા યંુ કે, જે પ ની સરકારોના એક 
ડઝનથી વધુ મં ીઓ કૌભાંડોમાં જેલમાં રહેલા હોય એ પ  હવે સ ામાં આવવા ને ગૂમરાહ કરે છે તે ને સમ ઇ ગયંુ છે.  
 મુ યમં ીએ જણા યંુ કે, ક ેસે એક જ પ રવારની ભ કતમાં લીન થઇને દેશના ગરીબ, વંિચત, પી ડત, સામા ય 
માનવીની કોઇ ચતા જ કરી નથી. એટલા માટે હવે યારે એક ગરીબ ઘરનો ચા વેચનારો ય કત વડા ધાન બ યો છે તે ફરીવાર 
બની જશે તો તેમના બારેય વહાણ ડૂબી જવાની બીકના કારણે પ રવારવાદ વંશવાદની ચતા કરનારી ક ેસ અને મૂલાયમ, શરદ 
પવાર, મમતા જેવા લોકો ભેગા થયા છે.  
 

..૨.. 
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 ી િવજયભાઇ પાણીએ ક ું કે, ક ેસનંુ તો ક ચર જ લોગન-નારા આપવાનંુ છે. નહે એ ક ું આરામ હરામ હૈ, 
પછી આ યંુ દરા  આઇ હૈ નઇ રોશની લાઇ હ,ૈ પછી વ છ ઇમેજવાળા નેતા તરીકે રા વ ને લા યા પણ ાચારે એવી 
માઝા મૂકી કે ખૂદ વડા ધાને કહેવું પડેલંુ કે દ હીથી નીકળતો િપયો ઘસાઇને ૧પ પૈસા જ લોકો સુધી પહોચે છે.  
 મુ યમં ી ીએ જણા યંુ કે, લોકોમાં િનરાશા યાપેલી હતી. ાચાર િશ ાચાર બની ગયેલો હતો એવામાં ર૦૧૪ની 
ચૂંટણીમાં નરે ભાઇએ નવી આશાનંુ કરણ જગા યંુ. મા  પ વષના સમયમાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં ગરીબને મકાન, 
જનધન યોજનાથી બે ક ખાતામાં સીધા જ કોઇ વચે ટયા વગર પૈસા જમા કરા યા. આયુ યમાન ભારત જેવી સૌથી મોટી આરો ય 
યોજનામાં ગરીબમાં ગરીબ ય કતને પાંચ લાખ સુધીની સારવાર િવનામૂ યે આપવી શ  કરી, ગેસના ચૂલાના ધૂમાડામાંથી મુ કત 
અપાવી ઉ જવલામાં બહેનોને ગેસ આ યા.  
 આવા જનિહતના અનેક કામો કરીને ‘‘નામૂમકીનને મૂમકીન કરનારી’’ મોદી સરકાર માટે હવે તો મોદી હૈ તો મૂમકીન હૈ નો 
ભાવ દરેક દેશવાસીમાં યો છે.  
 ી િવજયભાઇ પાણીએ ઉમેયુ ક,ે આઝાદીનો જંગ વરા ય માટેનો હતો હવે સુરા ય માટે ફરીવાર નરે ભાઇના હાથ 
મજબૂત કરવાના છે. દેશની સુર ા-સલામિતમાટે આતંકવાદ, નકસલવાદ, ાચારના ભો રગથી મુ કત આ બધા માટે ી 
નરે ભાઇ જેવા ખર રા ભકતની દેશને જ ર છે.  
 તેમણે ક ું કે, ક ેસના મિણશંકર ઐયર, સામિપ ોડા જેવા લોકો પા ક તાનની ભાષા બોલે છે અને આપણી સેનાએ 
કરેલા પરા મથી આતંકવાદીઓનો સફાયો થયો એની સામે સવાલ ઉઠાવે છે. શંુ પા ક તાનમાં તેમના મામા-કાકાના દકરા છે એવો 
વેધક સવાલ મુ યમં ીએ કય  હતો.  
 મુ યમં ી ીએ પ  ક ું કે, દેશની એકતા અખં ડતતા, સુરિ તતા અકબંધ રાખવા સ જ થવાનો અને મા ભારતીને 
જગતજનની બનાવવાનો સમય હવે આ ચૂંટણીમાં આ યો છે. એકતરફ દેશને તોડનારા લોકો ભેગા છે તો બી  તરફ દેશ માટે 

વનારા દેશને સવ ચ થાને િબરા ત કરાવનારા નરે ભાઇનંુ નેતૃતવ છે.  
 આ ચૂંટણીઓમાં ભાજપા અને નરે ભાઇનો િવજય થશે જ એવો િવ વાસ દશાવતાં મુ યમં ીએ ક ું કે પા ક તાનમાં  
ચૂંટણીના પ રણામો પછી માતમ હશે.  
 તેમણે ભાજપામાં નવા જોડાયેલા હ રો કાયકતાઓને આવકારતાં સૌને ેરણાદાયી આહવાન કયુ ક ેમા ભારતીની પોકાર 
છે-રાઇટ ટાઇમ ફોર રાઇટ જોબનો સમય છે એટલે ભાજપાનો એક-એક કાયકતા ઘરે-ઘરે જઇને કમળ િખલવશે જ અને દેશમાં 
ફરી એકવાર િવકાસની રાજનીિત થપાશે. પ રવારવાદની પાટ ઓની કોઇ કારી ફાવશે નિહ જ.  
 રા ય સરકારના મં ી જવાહરભાઇ ચાવડાએ પણ સૌ કાયકરોને બમણાં-સવાયા વેગથી લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપાની 

ત માટે લાગી જવા અનુરોધ કય  હતો.  
 તેમણે સૌના સાથે સૌના િવકાસના મં થી ગરીબ, સામા ય માનવી સુધી િવકાસ પહો યો છે તેને વધુ સંગીન બનાવવા 
ભાજપાના સમથનમાં આગળ આવવા અિપલ કરી હતી.  
 પોરબંદરના ધારાસ ય ી બાબુભાઇ બોખીરીયા સિહત ભાજપા અ ણીઓ પદાિધકારીઓ અને િવશાળ સં યામા ં
કાયકતાઓ આ િવજય સંક પ સંમેલનમાં જોડાયા હતા. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 



 

ેસનોટ-૦૩            તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

આવતીકાલ ેભાજપાના રા ીય ઉપા ય  અન ેલોકસભા ચૂટંણી ભારી ી ઓમ  માથુર,  
દશે મખુ ી તભુાઇ વાઘાણી તથા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની ઉપિ થિતમાં  

ભાજપા મી ડયા િવભાગનો વકશોપ યો શ ે
----------- 

સગંઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા સિહત મહાનભુાવો ઉપિ થત રહીન ેમાગદશન આપશ ે
----------- 

ભાજપા મી ડયા િવભાગની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, બુધવારે ૨૭ માચ, ૨૦૧૯ના રોજ            

‘‘ ી કમલમ’્’ કોબા, ગાંધીનગર ખાતે સમ  ગુજરાત દેશ મી ડયા િવભાગની બહૃદ સકંલન બઠેકનુ ંઆયોજન 

કરેલ છે. આગામી ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણીઓને અનુલ ીન ેભાજપાના રા ીય ઉપા ય  અને લોકસભા 

ચંૂટણી ભારી ી ઓમ  માથુર, દેશ મુખ ી તુભાઇ વાઘાણી, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, સંગઠન 

મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા સિહત મહાનુભાવો ઉપિ થત રહીને માગદશન આપશે. 

 દેશ મી ડયા િવભાગના અપેિ ત સ ય ીઓ, ડબેટ ટીમના સ ય ીઓ, લોકસભા ે ના મી ડયા 

ઇ ચાજ તથા સહઇ ચાજ ીઓ, લા / મહાનગરના ક વીનર / સહક વીન ીઓ સિહત જવાબદાર કાયકરો 

ઉપિ થત રહીને માગદશન મેળવશે. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


