
 

ેસનોટ-૦૧                  તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી આજરોજ ક છ લોકસભા બઠેક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ી િવનોદભાઈ 
ચાવડાના નામાકંન માટે ભજુ ખાત ેયો યલે ભ ય રલેીમા ંઉપિ થત ર ા હતા 

----------- 
આવનારી લોકસભાની ચૂટંણી રા વાદ િવ ધ આતંકવાદ, ઈમાનદાર િવ ધ બઇેમાન તમેજ કામદાર િવ ધ 
નામદારની ચૂંટણી છે. એક તરફ ચોકીદાર છે યાર,ે બી  તરફ ચોરોની જમાત છે - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
લોકોમા ંઆશા-અપે ાના સપના યા છે અન ેજનજનમાથંી એકજ અવાજ આવી ર ો છે ‘મોદી હ ૈતો 

મુમકીન હ’ૈ – ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક સે અ ય  રાહુલ ગાધંીના ગુ  સામ િપ ોડાએ પા ક તાનન ે લીનચીટ આપી છે અન ેિવરોધ પ ો 
બાલાકોટમાં જે એર ાઇક થઇ તનેા માટ ેપરુાવાઓ માંગી દશેની સનેાનુ ંસતત અપમાન કરી પા ક તાની 

મી ડયામા ંિહરો બનવા કોશીશ કરી ર ા છે – ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

કસાનોન ેસહી દામ અન ેયવુાનોન ેકામ આપવાની દશામાં ભાજપા આગળ વધી રહી છે, યાર ેક ેસ તઓેન ે
ગેરમાગ દોરી વોટબકની રાજનીિત ખલેી રહી છે – ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
આઝાદી બાદ ૫૫ વષ સધુી પ રવારવાદની રાજનીિત કરીન ેરા શાહી વનશલૈી વનાર ક સેને આજે મત 

માટ ેગરીબો યાદ આ યા છે. – ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ ‘આયુ યમાન યોજના’ અતંગત ગરીબો માટે ૫ લાખ સધુીની મફત િચ ક સા 
સારવાર ઉપલ ધ કરાવી ગરીબોની ચતા કરી છે – ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી આજરોજ ક છ લોકસભા બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ી 

િવનોદભાઈ ચાવડાના નામાંકન માટે ભુજ ખાત ેયો યેલ ભ ય રેલીમાં ઉપિ થત ર ા હતા. ક છ લોકસભાના 
ઉમેદવાર ી િવનોદભાઈ ચાવડાના ઉમેદવારી પ  ભરવાની યા પૂવ આ ભ ય રેલીનું આયોજન કરવામાં 
આ યું હતું. આ રોડ-શોમાં ભાજપા લા અ ય  ી કેશુભાઇ, ધારાસ ય ીમિત નીમાબેન આચાય, ી 
િવરે સહ  તથા ીમતી માલતીબેન ઉપિ થત ર ા હતા તેમજ  થાિનક જનતા અને ભાજપના કાયકરો 
સમથકો, િવિવધ સમાજના અ ણીઓ મોટી સં  યામાં જોડાયા હતા. 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ િવશાળ સભાને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, આવનારી લોકસભાની 
ચંૂટણી રા વાદ િવ ધ આતંકવાદ, ઈમાનદાર િવ ધ બેઇમાન તેમજ કામદાર િવ ધ નામદારની ચૂંટણી છે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
એક તરફ ચોકીદાર છે યારે, બી  તરફ ચોરોની જમાત છે. પરંતુ દેશની જનતા ધાનસેવક ી નરે ભાઈ 
મોદીને ફરી એક વખત દેશનંુ સુકાન સંભાળવાની જવાબદારી આપવાનંુ મન બનાવી ચૂકી છે. 

ી પાણીએ જણા યું હતુ કે, લોકોમાં આશા-અપે ાના સપના યા છે અન ે જનજનમાંથી એકજ 
અવાજ આવી ર ો છે ‘મોદી હૈ તો મુમકીન હૈ’. અગાઉની યુપીએની સરકાર રીમોટથી ચાલતી હતી. દેશ 
દશાિવહીન હતો. યુપીએની સરકારમાં દેશ ચારેબાજુથી લંુટાઇ ર ો હતો. યારે છે લા પાંચ વષમાં 
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના સુશાસનમાં દેશમાં ાચારમુ ત યવ થાથી લોકોમાં ઉ સાહ અને આનંદ 
વત  ર ો છે. ભારત જેવો િવશાળ દેશ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં જ સલામત છે. 

ી પાણીએ વધુમાં જણા યુ ંહતંુ કે, ક ેસ અ ય  રાહુલ ગાંધીના ગુ  સામ િપ ોડાએ પા ક તાનને 
લીનચીટ આપી છે અને િવરોધ પ ો બાલાકોટમાં જે એર ાઇક થઇ તેના માટે પુરાવાઓ માંગી દેશની સેનાનંુ 

સતત અપમાન કરી પા ક તાની મી ડયામાં િહરો બનવા કોશીશ કરી ર ા છે.  
ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતંુ કે, રામમં દર ભાજપા સરકાર જ બનાવશે ભલેને ક ેસના કિપલ 

િસ બલ કોટની કાયવાહીમાં િવલંબ કરાવે 
કસાનોને સહી દામ અને યુવાનોને કામ આપવાની દશામાં ભાજપા આગળ વધી રહી છે, યારે ક ેસ 

તેઓને ગેરમાગ દોરી વોટબકની રાજનીિત ખેલી રહી છે. વ. ઇિ દરા ગાંધીએ ગરીબી હટાવો ઝંૂબેશ શ  કરી 
હતી, ગરીબી ન મટી પરંતુ ગરીબો મટી ગયા હતા. આઝાદી બાદ ૫૫ વષ સુધી પ રવારવાદની રાજનીિત કરીને 
રા શાહી વનશૈલી વનાર ક ેસને આજે મત માટે ગરીબો યાદ આ યા છે. યારે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ 
મોદીએ ‘આયુ યમાન યોજના’ અંતગત ગરીબો માટે ૫ લાખ સુધીની મફત િચ ક સા સારવાર ઉપલ ધ કરાવી 
ગરીબોની ચતા કરી છે. 

ક ેસના રાજમાં એક િપયામાંથી ૮૫ પૈસા ખવાઇ જતા હતા અને મા  ૧૫ પૈસા જ ગરીબો સુધી 
પહ ચતા હતા. યારે ભાજપાની સરકારમાં ગરીબોને સીધે સીધો િપયો તેમના સુધી પહ ચે છે. રાહુલ ગાંધીએ 
૭૨,૦૦૦ િપયા દેશના તમામ ગરીબોને આપવાનો પોકળ વાયદો કય  છે. યારે દેશના ગરીબો અને ખેડુતો 
માટેની જનક યાણકારી યોજનાઓના સીધા લાભ આપવા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશના તમામ 
ગરીબોના બકખાતા ખોલાવી આ યા છે અને તમેાં સીધા નાણા જમા થતા હોવાથી ાચારનો કોઇ અવકાશ 
ઉ ભવતો નથી. 

ક ેસના રાજમાં ગુજરાતને ખબૂજ અ યાય થયો હતો, ક છ સતત દુ કાળ ત િ થિતમાં રહેતું હતું. 
યારે રા યમાં ભાજપાનંુ શાસન આ યા બાદ નમદા યોજનાનું પાણી છેક ક છ સુધી પહ ચાડવામાં આ યુ છે 

જેથી ક છ હરીયાળું બ યુ છે. 
ી પાણીએ અંતમાં જણા યુ ં હતંુ ક,ે આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી અન ે રા ીય અ ય ી 

અિમતભાઇ શાહ બ ન ેગુજરાતના સપૂત છે, તમેના હાથ મજબૂત બનાવવા માટે ક છના લોકસભાના ઉમેદવાર 
ી િવનોદભાઇ ચાવડાને જંગી બહુમતીથી તાડવા માટે આપ સૌને ન  અપીલ ક ં છંુ. 

 

    ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨              તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના સમથ નતેૃ વમા ં‘‘સાફ િનયત, સહી િવકાસ’’ના મં  સાથ ે 
ભાજપા તરફી જનજુવાળ પ  દખેાઈ ર ો છે. - ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
દશેની જનતા ાિતવાદ, િતવાદ, પ રવાદવાદ ક ે ાતંવાદના રાજકારણમાથંી બહાર આવી િવકાસયા ાના રાજકારણન ે

સમથન આપી પ  બહુમતીવાળી િ થર સરકારન ેચૂટંવા ત પર બની છે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

મા ઁભારતીન ેપરમ વભૈવના િશખર ેલઇ જવાના સકં પ સાથ ે‘‘ભારત કહ ેઅન ેદિુનયા કર’ે’ તવેા ગૌરવવતંા દશેના 
િનમાણ કરવા ફરીથી ી નરે ભાઈ મોદીન ેદશેના ધાનમં ી બનાવીએ 

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

ભાજપા દશે અ ય  ી તભુાઇ વાઘાણી આવતીકાલ ેપોરબદંર ખાત ેભાજપાના ઉમદેવાર ી રમશેભાઇ ધડકુના 
નામાકંન સગં ેતમેજ તારીખ ૪ એિ લે પાલનપરુ ખાત ેભાજપાના ઉમદેવાર ી પરબતભાઇ પટલેના નામાકંન સગં ે

ઉપિ થત રહશેે 
----------- 

આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય  અને ભાવનગર પિ ચમના યુવા ધારાસ ય ી તુભાઈ વાઘાણીની ઉપિ થિતમા ં
ભાવનગર લોકસભાના ઉમેદવાર ડૉ. ીમિત ભારતીબેન િશયાળના ચુંટણી મ ય થ કાયાલયનંુ ઉદઘાટન સમારોહ યો યો હતો, 
જેમાં કે ીયમં ી ી મનસુખભાઈ માંડવીયા, મં ી ી સૌરભભાઈ પટેલ, ીમતી િવભાવરીબેન દવે અને િવશાળ સં યામાં 
ભાજપાના સમથકો તથા કાયકરો ઉપિ થત ર ા હતા. 

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ભાવનગર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ડૉ. ભારતીબેન શીયાળના નામાંકન 
સંગે ઉપિ થત રહી િવશાળ જનસભાને સંબોધન કયુ હતુ. યારબાદ કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા, કેબીનેટ મં ી ી 

સૌરભભાઇ પટેલ, મં ી ી િવભાવરીબેન દવે તથા આગેવાનો અને હ રો કાયકતાઓ સાથે રોડ-શો વ પે નામાંકન પ  દાખલ 
કરવા પહો યા હતા. 

  િવશાળ જનસભાને સંબોધન કરતાં ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના સમથ 
નેતૃ વમાં ‘‘સાફ િનયત, સહી િવકાસ’’ના મં  સાથે ભાજપા તરફી જનજુવાળ પ  દેખાઈ ર ો છે. દેશની જનતા ાિતવાદ, 

િતવાદ, પ રવાદવાદ કે ાંતવાદના રાજકારણમાંથી બહાર આવી િવકાસયા ાના રાજકારણને સમથન આપી પ  બહુમતીવાળી 
િ થર સરકારને ચૂંટવા ત પર બની છે.   

ભાવનગર લોકસભાના ઉમેદવાર ડૉ. ભારતીબેન શીયાળને જંગી બહુમતીથી િવજયી બનાવવા તેમજ માઁ ભારતીને પરમ 
વૈભવના િશખરે લઇ જવાના સંક પ સાથે ‘‘ભારત કહે અને દુિનયા કરે’’ - તેવા ગૌરવવંતા દેશના િનમાણ કરવાનંુ નેતૃ વ ફરીથી ી 
નરે ભાઈ મોદીના હાથમાં સ પવા જનસભામાં ઉપિ થત સૌ કાયકતાઓ અને સમથકોને ી વાઘાણીએ હાકલ કરી હતી. 

ી તુભાઇ વાઘાણી આવતીકાલે પોરબંદર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી રમેશભાઇ ધડુકના નામાંકન સગેં તેમજ 
તારીખ ૪ એિ લે પાલનપુર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૩              તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી 
આવતીકાલ ેરાજકોટ ખાતે ભાજપાના ઉમદેવાર ી મોહનભાઇ કુડંારીયાના નામાકંન સગં ેઉપિ થત રહશેે 

----------- 
ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

આવતીકાલ ેપોરબદંર ખાત ેભાજપાના ઉમદેવાર ી રમશેભાઇ ધડકુના નામાકંન સગં ેતમેજ મનગર ખાત ે
ભાજપાના ઉમદેવાર ીમતી પનુમબને માડમના નામાકંન સગં ેઉપિ થત રહશે.ે 

તારીખ ૪ એિ લ ેપાલનપરુ ખાત ેભાજપાના ઉમદેવાર ી પરબતભાઇ પટલેના નામાકંન સગં ેઉપિ થત રહેશે 
----------- 

કે ીય મં ી ી પરશો મભાઇ પાલા 
આવતીકાલ ેઅમરલેી ખાત ેભાજપાના ઉમદેવાર ી નારણભાઇ કાછડીયાના નામાકંન સગં ેઉપિ થત રહશે.ે 

----------- 
કે ીય મં ી ી મનસખુભાઇ માડંવીયા 

આવતીકાલ ે મનગર ખાત ેભાજપાના ઉમદેવાર ીમતી પનુમબને માડમના નામાકંન સગં ેતમેજ 
તારીખ ૩ એિ લ ેજુનાગઢ બઠેક પર ભાજપાના ઉમદેવાર ી રાજેશભાઇ ચડૂાસમાના નામાકંન સગં ેઉપિ થત રહેશે. 

----------- 
ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવ ે છે ક,ે આગામી લોકસભા ચંૂટણી અંતગત ભાજપાના 

લોકસભાના ઉમેદવારોના નામાંકન ભરવાની યા હાલ ચાલી રહી છે જે અંતગત, 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી આવતીકાલે રાજકોટ ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી મોહનભાઇ કુંડારીયાના 

નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે. 
ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી આવતીકાલે પોરબંદર ખાત ે ભાજપાના ઉમેદવાર ી રમેશભાઇ 

ધડુકના નામાકંન સંગ ેતમેજ તારીખ ૪ એિ લ, ગુ વારે પાલનપુર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલના 
નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે. 

કે ીય મં ી ી પરશો મભાઇ પાલા આવતીકાલ ે અમરેલી ખાત ે ભાજપાના ઉમેદવાર ી નારણભાઇ 
કાછડીયાના નામાંકન સગંે ઉપિ થત રહેશે. 

કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા આવતીકાલ ે મનગર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી પુનમબેન 
માડમના નામાંકન સગંે તેમજ તારીખ ૩ એિ લ ેજુનાગઢ બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ી રાજેશભાઇ ચડૂાસમાના 
નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે. 

કે ીય મં ી ી જશવંત સહ ભાભોર તારીખ ૩ એિ લે છોટાઉદેપુર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી ીમતી 
ગીતાબેન રાઠવાના નમાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે. 

લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીઓ નામાંકન દાખલ કરવાના છે તેની તારીખ, સમય અને દેશમાંથી 
ઉપિ થત રહેનાર અ ણી ીઓના નામની િવગત પાછળ છે,  

 

..૨.. 



 

..૨.. 
 

મ લોકસભા 
બઠેક 

ફોમ ભરવાની 
તારીખ અન ેસમય 

થળ ઉમદેવાર ીનુ ંનામ દશેમાથંી ઉપિ થત રહેનાર  
અ ણીનુ ંનામ 

1.  પોરબંદર ૨.૪.૨૦૧૯ 
સવારે ૧૦.૦૦ ક. 

સુદામા ચોક, પોરબંદર ી રમેશભાઇ ધડુક ી તુભાઇ વાઘાણી 
(ભાજપા દશે મુખ) 

2.  આણંદ ૨.૪.૨૦૧૯ 
સવારે ૧૦.૦૦ ક. 

બેઠક મં દર, આણંદ ી િમતેષભાઇ પટેલ ી ભૂપે સહ ચૂડાસમા (મં ી ી) 

3.  રાજકોટ  ૨.૪.૨૦૧૯ 
સવારે ૧૧.૦૦ ક. 

બહુમાળી ભવન, 
સરદાર પટલે ટે યુ, 
રાજકોટ 

ી મોહનભાઇ કુંડારીયા ી િવજયભાઇ પાણી  
(મુ યમં ી ી) 

4.  મનગર ૨.૪.૨૦૧૯ 
સવારે ૧૧.૦૦ ક. 

ઓસવાલ સે ટર, 
મનગર 

ીમતી પુનમબેન માડમ ી તુભાઇ વાઘાણી 
(ભાજપા દશે મુખ) 

ી આર.સી.ફળદુ (મં ી ી) 
ી મનસુખભાઇ માંડવીયા (કે ીય 

મં ી ી) 
5.  વલસાડ  

(અ.જ. ) 
૨.૪.૨૦૧૯ 
બપોરે ૧૨.૩૯ ક. 

કલે ટર કચેરી, 
વલસાડ  

ડૉ. ક.ેસી.પટેલ ી મંગુભાઇ પટેલ (પવૂ મં ી) 

6.  ભ ચ ૨.૪.૨૦૧૯ 
બપોરે ૧૨.૩૯ ક. 

કલે ટર કચેરી, 
ભ ચ 

ી મનસુખભાઇ વસાવા ી ભરત સહ પરમાર 
( દેશ મહામં ી ી) 

7.  બારડોલી 
(અ.જ. ) 

૨.૪.૨૦૧૯ 
બપોરે ૧૨.૩૯ ક. 

કલે ટર કચેરી, 
યારા 

ી ભુભાઇ વસાવા ી ગણપતભાઇ વસાવા (મં ી ી) 

8.  અમરેલી ૨.૪.૨૦૧૯ 
બપોરે ૧૨.૦૦ ક. 

મ ય થ ચૂંટણી કાયાલય, 
ભીડભંજન હનુમાન મં દર 
સામે, સુખનાથપૂરા રોડ, 
અમરેલી 

ી નારણભાઇ કાછડીયા ી પરશો મભાઇ પાલા 
(કે ીય મં ી ી) 

9.  છોટાઉદેપુર 
(અ.જ. ) 

૩.૪.૨૦૧૯ 
સવારે ૧૦.૦૦ ક. 

લા કાયાલય, 
છોટાઉદેપુર 

ીમતી ગીતાબેન રાઠવા  ી જશવંત સહ ભાભોર 
(કે ીય મં ી ી) 

ી શ દશરણભાઇ ભ ટ ( દેશ 
મહામં ી ી) 

10.  પાટણ ૩.૪.૨૦૧૯ 
સવારે ૧૦.૦૦ ક. 

મા ંહો પીટલની 
પાછળ, પાટણ 

ી ભરત સહ ડાભી ી હરીભાઇ ચૌધરી (કે ીય મં ી ી) 
ી શંકરભાઇ ચૌધરી (પૂવ મં ી ી) 
ી કે.સી.પટલે ( દેશ મહામં ી ી) 

11.  જૂનાગઢ ૩.૪.૨૦૧૯ 
સવારે ૧૦.૦૦ ક. 

સરદાર ચોક, જૂનાગઢ ી રાજેશભાઇ ચુડાસમા ી મનસુખભાઇ માંડવીયા 
(કે ીય મં ી ી) 

12.  બનાસકાંઠા ૪.૪.૨૦૧૯ 
સવારે ૧૧.૦૦ ક. 

જોડનાપુર-દેવપુરા પાટીયા, 
ઝાયકા હોટલની સામે, 
ડીસા રોડ, પાલનપુર  

ી પરબતભાઇ પટેલ ી તુભાઇ વાઘાણી 
(ભાજપા દશે મુખ) 

 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


