ેસનોટ-૦૧

તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૯

----------‘મીશન શિ ત’ ની ઐિતહાિસક અ િતમ સફળતા માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ હેઠળની
ભાજપા એનડીએ સરકારને લાખ લાખ અિભનંદન પાઠવતા રા ીય ઉપા ય અને લોકસભા ચૂટં ણી ભારી ી
ઓમ માથુર અને દેશ મુખ ી તુભાઇ વાઘાણી
----------રશીયા, અમે રકા તથા ચીન પછી આવી ન ધપા િસિ ધ હાંસલ કરનાર ભારત િવ વનો ચોથો દેશ
----------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં એક સશ ત અને યશ વી રા ના િનમાણ વારા ભારત િવ વગુ
પદે થાિપત થવાના માગ ખૂબ ઝડપી ગિત કરી રહેલ છે અને આવનારા ભિવ યના આ મંગળમંય ધાણ છે
- ી તુભાઇ વાઘાણી
----------રા ીય ઉપા ય

અને લોકસભા ચૂંટણી

ભારી ી ઓમ

માથુર અને

દેશ

મુખ ી

વાઘાણીએ તેમના સંયુ ત િનવેદનમાં આજે ભારતના ડીઆરડીઓ સં થાના વૈ ાિનકો

તુભાઇ

વારા પૃિ વની

મણક ામાં ૩૦૦ કલોમીટર િ થત લૉ અથ ઓ બટ સેટેલાઇટને, એ ટી સેટેલાઇટ વેપન એ-સેટ વારા તોડી
પાડવામાં જે ન ધપા સફળતા ા ત કરી, તે બદલ દેશના વૈ ાિનકોને લાખ લાખ અિભનંદન પાઠ યા હતા.
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના સશ ત અને દૂરંદેશી નેતૃ વમાં ભારત દેશ ઉપરો ત િસિ ધ હાંસલ
કરનાર રશીયા, અમે રકા અને ચીન પછી િવ વનો ચોથો દેશ બ યો છે અને આગામી સમયમાં સુરિ ત અને
શિ તશાળી ભારતનું નેતૃ વ

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી જે વા સબળ યિ ત વના હાથમાં છે તે ભારતનું

સ ભા ય છે તેમ ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ.
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં એક સશ ત અને યશ વી રા ના િનમાણ વારા ભારત
િવ વગુ પદે

થાિપત થવાના માગ ખૂબ ઝડપી ગિત કરી રહેલ છે અને આવનારા ભિવ યના આ મંગળમંય

ધાણ છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૯

----------રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહ આગામી તારીખ ૩૦ માચના રોજ હ રો કાયકતાઓની હાજરીમાં
વાજતે-ગાજતે ઉ સાહજનક વાતાવરણમાં વલંત િવજયના સંક પ સાથે ગાંધીનગર કલે ટર કચેરી ખાતે
નામાંકન દાખલ કરશે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------ી અિમતભાઇ શાહ તેમના નારણપૂરા ખાતે આવેલ જૂ ના િનવાસ થાન પાસેની ી સરદાર વ લભભાઇ
પટેલની િતમાને લહાર કરી ૪ કલોમીટરનો ભ ય રોડ-શો – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનું નામ ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક પર હેર થતાની સાથે જ ક ેસની
તમામ યવ થાઓ ખોરવાઇ ગઇ છે યારે ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાનું કમળ ખીલશે
તે િનિ ચત છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલે ોિનક
મી ડયાને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, એક બૂથના કાયકરથી શ આત કરીને રા ીય અ ય સુધી પહ ચી પૂવ ર
રા યોથી લઇ સમ દેશમાં ભાજપાની રા વાદી િવચારધારાને યાપક રીતે થાિપત કરનાર ભાજપાના રા ીય
અય
ી અિમતભાઇ શાહ આગામી તારીખ ૩૦ માચ, ૨૦૧૯ના રોજ ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક પર
નામાંકન પ ભરશે.
ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, ી અિમતભાઇ શાહ નામાંકન ભરતા હોય તે ઐિતહાિસક ણને
વધાવવા હ રો કાયકતાઓ, ધમગુ ઓ અને સમાજના િતિ ત આગેવાનોની ઉપિ થિતમાં સવારે ૯.૦૦
કલાકે ગાંધીનગર લોકસભા ે માં મેગા રોડ-શો યોજવામાં આવશે.
ી અિમતભાઇ શાહ તેમના નારણપૂરા ખાતે આવેલ જૂ ના િનવાસ થાન પાસેની ી સરદાર
વ લભભાઇ પટેલની િતમાને લહાર કરી આ મેગા રોડ-શોની શ આત કરશે. યાંથી આગળ વધતાં પ લવ ચાર
ર તા - શા ીનગર - ભાત ચોક થઇ પાટીદાર ચોક સુધી આશરે ૪ કલોમીટર લાંબો રોડ શો યો શે. આ રોડશોના સમાપન બાદ ી અિમતભાઇ શાહ ગાંધીનગર મુકામે પહ ચશે, યાં સેકટર-૬/૭ના બસ ટે ડ થી
પિથકા મ સુધી ભાજપાના કાયકરો મોટી સં યામાં ઉપિ થિત રહી માનવ સાંકળનું િનમાણ કરી ી અિમતભાઇ
શાહને વધાવશે. આવા ઉ સાહજનક વાતાવરણમાં રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહ વલંત િવજયના
સંક પ સાથે કલે ટર કચેરી ખાતે નામાંકન દાખલ કરશે.
ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનું નામ ગાંધીનગર લોકસભા
બેઠક પર હેર થતાની સાથે જ ક ેસની તમામ યવ થાઓ ખોરવાઇ ગઇ છે યારે ગુજરાતની તમામ ૨૬
લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાનું કમળ ખીલશે તે િનિ ચત છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૯

----------આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે દેશ મી ડયા િવભાગની એક અગ યની બેઠક મળી હતી
----------આતંકવાદ,
ાચાર, રોજગાર, રાફેલ, સ કલ ાઇક, એર ાઇક સિહતના અનેક મુ ે ક સ
ે વારા
ફેલાવવામાં આવી રહેલા જુ ઠાણાઓનો જડબાતોડ જવાબ આપવાની મી ડયા ટીમની સિવશેષ જવાબદારી છે
- મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી
----------ક સ
ે ે પોતાના રાજનેતાના સગા-સંબંધીઓને બચાવવા માટે કેટલા આતંકવાદીઓને છોડી મૂ યા ? ક સ
ે ના
નેતા મુ તી મોહ મદ સૈયદની દીકરી બીને છોડાવવા માટે ક સ
ે ે તે સમયે ૧૧ આતંકવાદીઓની છોડી મૂ યા
હતા. ગુલાબનબી આઝાદના સાળાની મુિ ત માટે ક સ
ે ે જે તે સમયે ૨૧ આતંકવાદીઓને મુ ત કયા હતા.
ક સ
ે ના નેતા સૈ ીન સોઝની દીકરીને આતંકવાદીઓ પાસેથી મુ ત કરાવવા માટે ક સ
ે ે નવ આતંકવાદીઓને
છોડી મૂ યા હતા - ી િવજયભાઈ પાણી
----------હઝરતબાલની દરગાહમાં ઘેરાયેલા આતંકવાદીઓને બી રયાની ખવડાવીને કા મીરની બોડર ઉપર મૂકવા જનાર
બી કોઈ નહ પરંતુ આ ક સ
ે ી નેતાઓ જ હતા. બાટલા હાઉસમાં આતંકવાદીઓની કોણે ફેવર કરી હતી ?
આતંકવાદીઓ માટે કોની આંખમાં આંસુ આ યા હતા ? ક સ
ે નું આ પાપ સમ દેશ અને દુિનયા ખૂબ સારી
રીતે ણે છે - ી િવજયભાઈ પાણી
----------ભારતીય જનતા પાટ દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે આજરોજ દેશ મી ડયા િવભાગની એક
અગ યની બેઠકમાં ખાસ ઉપિ થત રા યના મુ યમં ી

ી િવજયભાઈ પાણીએ રા યભરમાંથી આવેલા

ભાજપાના મી ડયા િવભાગના કાયકતાઓ તથા ડીબેટ ટીમને માગદશન આપતા જણા યું હતુ કે, ક ેસ પાસે
કોઇ નેતા નથી કે નીિત નથી. ક ેસ પાસે મા એક જ હિથયાર છે અને તે છે જુ ઠાણા. આથી જ ક ેસના
જૂ ઠાણાંનો પદાફાશ કરવાની ભાજપા િમડીયા ટીમની સિવશેષ જવાબદારી છે . આતંકવાદ,
રાફેલ, સ કલ

ાઇક, એર

ાચાર, રોજગાર,

ાઇક સિહતના અનેક મુ ે ક ેસ વારા જુ ઠાણા ફેલાવવામાં આવી ર ા છે . યારે

આપણે સૌએ ભાજપાની સરકારો વારા કરવામાં આવેલા જનક યાણ કાય તથા િવકાસલ ી યોજનાઓની
સાચી માિહતી લોકો સુધી પહ ચાડી ક ેસના જુ ઠાણાને જડબાતોડ જવાબ આપવો જોઇએ.
ી િવજયભાઇ પાણીએ આતંકવાદીઓને છોડી મૂકવાના કંધાર મુ ે ક ેસના જૂ ઠાણાનો પદાફાશ કરતાં
જણા યું હતુ કે, તે સમયે િવમાનમાં બેઠેલા આશરે સવા બ સોથી વધુ િનદ ષ લોકોના

વ બચાવવા માટે સરકારે

યો ય પગલું ભયુ હતું અને તે સમયે દેશની તમામ રાજકીય પાટ ઓને સાથે રાખીને સવાનુમતે આ િનણય
કરવામાં આ યો હતો.

પરંતુ આજે ક ેસના યુવરાજ રાહુ લ ગાંધી કંધાર બાબતે દેશની જનતાને ગુમરાહ કરી
..૨..

..૨..
રહયા છે . આતંકવાદ બાબતે જૂ ઠાણા ફેલાવનારા ક ેસના યુવરાજ સૌ થમ તો એ વાતનો જવાબ આપે કે,
ક ેસે પોતાના રાજનેતાના સગા-સંબંધીઓને બચાવવા માટે કેટલા આતંકવાદીઓને છોડી મૂ યા ? ક ેસના
નેતા મુ તી મોહ મદ સૈયદની દીકરી બીને છોડાવવા માટે ક ેસે તે સમયે ૧૧ આતંકવાદીઓની છોડી મૂ યા
હતા. ગુલાબનબી આઝાદના સાળાની મુિ ત માટે ક ેસે જે તે સમયે ૨૧ આતંકવાદીઓને મુ ત કયા હતા.
ક ેસના નેતા સૈ ીન સોઝની દીકરીને આતંકવાદીઓ પાસેથી મુ ત કરાવવા માટે ક ેસે નવ આતંકવાદીઓને
છોડી મૂ યા હતા. હઝરતબાલની દરગાહમાં ઘેરાયેલા આતંકવાદીઓને બી રયાની ખવડાવીને કા મીરની બોડર
ઉપર મૂકવા જનાર બી

કોઈ નહ પરંતુ આ ક ેસી નેતાઓ જ હતા. બાટલા હાઉસમાં આતંકવાદીઓની કોણે

ફેવર કરી હતી ? આતંકવાદીઓ માટે કોની આંખમાં આંસુ આ યા હતા ? ક ેસનું આ પાપ સમ દેશ અને
દુિનયા ખૂબ સારી રીતે

ણે છે . ક ેસના જુ ઠાણા અને તેની સામેની સ ય હકીકત બાબતે માનનીય મુ યમં ી ી

િવજયભાઇ પાણીએ અનેક દાખલા આપીને ક ેસની નીિતરીિતથી ઉપિ થત મી ડયાના કાયકતાઓને વાકેફ
કયા હતા અને સ ય હકીકત જનતા સુધી લઈ જવા માટેની અપીલ કરી હતી.
આ બેઠકમાં રા યના મુ યમં ી
ગુજરાતના ભારી
કે.સી.પટેલ,

ી ઓમ

દેશ ઉપા ય

ી િવજયભાઈ પાણી ગુજરાત દેશ અ ય

ી

તુભાઈ વાઘાણી

માથુર દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, દેશ મહામં ી ી
ી આઈ.કે. ડે ,

દેશ

વ તા ી ભરતભાઈ પંડયા મી ડયા વકશોપમાં ખાસ

ઉપિ થત રહીને મી ડયા ટીમને માગદશન આ યું હતું.
નવિનયુ ત

દેશ મી ડયા ક વીનર ી

શાંત વાળાએ વાગત

વચન કયુ હતુ અને ઝોન ક વીનર ી

ડૉ. હેમંતભાઇ ભ ટે આભારવીધી કરી હતી, ી જયેશભાઇ યાસે કાય મનું સફળતાપૂવક સંચાલન કયુ હતુ.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૨૭.૦૩.૨૦૧૯

----------આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે દેશ મી ડયા િવભાગની એક અગ યની બેઠક મળી હતી
----------જુ ઠાણાં ચલાવવા માટે ક ેસે પેિશયલ એજ સીઝ હાયર કરી છે , પરંતુ આપણે સૌ એના જૂ ઠાણાં તરફ યાન
આપવાના બદલે આપણે આપણા કાય પર યાન આપવું જોઈએ – ી ઓમ

માથુર

----------રા ની એકતા અને અખંડતાને તોડવા મથતા િવભાજનકારી ત વોને સાથ આપનાર ક સ
ે ને
લોકસભાની ચૂટં ણીમાં વધુ એકવાર તેનું થાન બતાવશે – ી ઓમ

આ

માથુર

----------ગુજરાત લોકસભાની તમામ ૨૬ બેઠક ભાજપા તવાની છે તેમાં કોઇ શંકાને થાન નથી.
‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ તે સુ સાથે સમાજના દરેક વગને અને સમાજ માટે આપણે સવ પશ કાય કયા છે
યારે ક સ
ે ે મા સમાજને તોડવાનું પાપ કયુ છે - દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી
----------મી ડયા અને સોશીયલ મી ડયાના યુગમાં કોઇપણ ઘટનાની સ યતા ણી તેને લોકો સુધી પહોચાડવી એ
ભાજપા મી ડયા ટીમની િવશેષ જવાબદારી બની રહે છે - દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી
----------દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ ઉપિ થત મી ડયાના કાયકતાઓને
સંગઠનલ ી માગદશન આ યુ હતુ
----------મી ડયાની કામગીરી બાબતે દેશ ઉપા ય આઇ.કે. ડે તથા
દેશ વ તા ી ભરતભાઇ પં યાએ માગદશન આ યુ હતુ
----------આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે દેશ મી ડયા િવભાગની એક અગ યની બેઠક
મળી હતી. આ બેઠકમાં રા ીય ઉપા ય
અય

ી

અને લોકસભા ચૂંટણી

તુભાઈ વાઘાણી, મુ યમં ી ી િવજયભાઈ

દલસાણીયા, દેશ મહામં ી ી કે સી પટેલ, દેશ ઉપા ય

ભારી

પાણી,

ી ઓમ

માથુર, ભાજપા

દેશ

દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઈ

ી આઈ.કે. ડે , દેશ વ તા ી ભરતભાઈ

પંડયાએ ખાસ ઉપિ થત રહીને ભાજપા મી ડયા ટીમને માગદશન આ યું હતું.
ગુજરાતના ભારી અને રા ીય ઉપા ય

ી ઓમ

માથુરે ઉપિ થત ભાજપા મી ડયાના કાયકતાઓને

માગદશન આપતા જણા યું કે, ક ેસ આ ચૂંટણીમાં અનેક જુ ઠાણા ફેલાવશે અને ક ેસનું કામ જ જુ ઠાણા
ફેલાવવાનું છે .

જુ ઠાણાં ફેલાવવા માટે ક ેસે પેિશયલ એજ સીઝ હાયર કરી છે ,
..૨..

પરંતુ આપણે સૌ એના

..૨..
જૂ ઠાણાં તરફ યાન આપવાના બદલે આપણી સરકારે કરેલા િસમાિચ હ પ સકારા મક કાય જે માં રા ય સરકાર
અને કે

સરકારની અનેકિવધ િવકાસલ ી અને જનક યાણલ ી યોજનાઓના સારા ફળ સમાજના છે વાડાના

માનવી સુધી પહો યા છે તેની વાત કરવી જોઇએ. રા ની એકતા અને અખંડતાને તોડવા મથતા િવભાજનકારી
ત વોને સાથ આપનાર ક ેસને
દેશ અ ય

ી

આ લોકસભાની ચૂંટણીમાં વધુ એકવાર તેનું થાન બતાવશે.

તુભાઇ વાઘાણીએ ઉપિ થત ભાજપા મી ડયાના કાયકતાઓને માગદશન આપતા

જણા યુ હતુ કે, ગુજરાત લોકસભાની તમામ ૨૬ બેઠક ભાજપા

તવાની છે તેમાં કોઇ શંકાને થાન નથી

‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ તે સુ સાથે સમાજના દરેક વગને અને સમાજ માટે આપણે સવ પશ કાય કયા છે
અને ક ેસે મા સમાજને તોડવાનું પાપ કયુ છે . જે ને આપણી શાણી અને સમજુ જનતા સારી રીતે ઓળખે જ
છે . આ માટેના અનેક ઉદાહરણો લોકો સુધી પહ ચાડવા જોઇએ. આજના મી ડયા અને સોશીયલ મી ડયાના
યુગમાં કોઇપણ ઘટનાની સ યતા

ણવી અને સ ય હકીકત લોકો સુધી પહોચાડવી એ ભાજપા મી ડયા ટીમની

િવશેષ જવાબદારી બની રહે છે .
સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ ઉપિ થિત મી ડયાના કાયકતાઓને સંગઠનલ ી માગદશન
આ યુ હતુ અને ચૂંટણી સમયે ક ેસ વારા અફવા ખૂબ જ મોટા પાયે ફેલાવવામાં આવે છે યારે ક ેસના
જુ ઠાણા સામે સૌ કાયકતાઓએ સ ગ રહી સ ય હકીકત

ણવી જોઇએ અને તે હકીકત લોકો સુધી મી ડયા

અને સોશીયલ મી ડયા મારફતે પહોચાડવી જોઇએ.
આ કાય મમાં ઉપિ થત દેશ ઉપા ય

ી આઇ.કે. ડે એ ભાજપા મી ડયાના િમ ોને ‘શું કરવું અને શું

નહી કરવું’ તે બાબતે મી ડયાના મી ોને માગદશન આ યુ હતુ. આ ઉપરાંત ભાજપાના મી ડયા કાયકતાઓ સાથે
ટુ-વે

નો રી વારા તેમની સમ યાઓનું સમાધાન કયુ હતુ.
દેશ

વ તા ી ભરતભાઇ પં યાએ જણા યુ હતુ કે, ક ેસના જુ ઠાણા સામે આ મક રહેવું પરંતુ,

શ દનો ઉપયોગ સંયમથી કરવો જોઇએ. કારણ કે, શ દોનો યારેય નાશ થતો નથી. આથી
નહી પરંતુ

હેર

વનમાં જ

વનમાં શ દોનું ખૂબ જ મહ વ છે .

નવિનયુ ત

દેશ મી ડયા ક વીનર ી

શાંત વાળાએ વાગત

વચન કયુ હતુ અને ઝોન ક વીનર ી

ડૉ. હેમંતભાઇ ભ ટે આભારવીધી કરી હતી, ી જયેશભાઇ યાસે કાય મનું સફળતાપૂવક સંચાલન કયુ હતુ.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

