
 

ેસનોટ-૦૧            તા. ૦૨.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી આજરોજ રાજકોટ લોકસભા બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ી મોહનભાઇ 
કુડંારીયાના નામાકંન માટે યો યલે ભ ય રલેીમા ંઉપિ થત ર ા હતા 

----------- 
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ પાચં વષમા ંદેશ-દુિનયામા ંભારતનું નામ રોશન કય ુછે 

- ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ જનધન યોજના હેઠળ ગરીબોના બકખાતા ખોલાવી વચે ટયાઓન ેમળતી 
મલાઇ બધં કરાવી દીધી - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
આગામી લોકસભા ચૂટંણીમા ંએક તરફ રા વાદ છે તો બી  તરફ િતવાદ- ાિતવાદ અન ેતિૃ કરણની 

રાજનીિત છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક સેના રાજમા ં ાસવાદના મુ  ેનરમ વલણ હતુ,ં યારે ી નરે ભાઇ મોદી ાસવાદીઓનો સફાયો કરવા 
ઢિન ચયી છે - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ક સે અન ેગઠબધંન દશેની ન ેજણાવ ેક ેતમારો ધાનમં ી કોણ છે ? - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ક સે અ ય  રાહુલ ગાધંીના રાજકીય ગુ  સામ િપ ોડા - શમે િપ ોડા અન ેમણીશકંર ઐયર જેવા 

પા ક તાનના પી ઠઓુ છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની ઉપિ થિતમાં આજરોજ રાજકોટ લોકસભા બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ી 
મોહનભાઇ કુડંારીયાના નામાંકન સંગે ભ ય રોડ-શો યો યો હતો. રોડ-શો પવૂ હ રોની સં યામા ં ઉપિ થત કાયકરોન ે
મુ યમં ી ીએ સંબોધન કયુ હતુ.  

ભ ય રોડ-શો અન ેજનસભામા ંભાજપાના મં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ, શહેર/મહાનગરના 
મુખ/મહામં ી ીઓ, સામા ક ે ના અ ણી ીઓ તમેજ િવિવધ સમાજના આગેવાનો સિહત હ રોની સં યામા ં

કાયકરો ઉપિ થત ર ા હતા.  
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ િવશાળ સભાન ેસંબોધતા જણા યુ હત ુ ક,ે ૨૦૧૪ પહેલા યુપીએની સરકાર 

સોનીયા ગાંધીના ઇશારે ચાલતી હતી, તથેી દેશમાં ાચાર અને કૌભાડંોએ માઝા મુકી હતી. જેન ેકારણ ેદેશ ઘણો પાછળ 
રહી ગયો હતો તથેી દુિનયામાં ભારત દેશની ખુબ બદનામી થતી હતી. યારે દેશની જનતાએ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ 
મોદીના નતેૃ વમા ંિવ વાસ મુકી દેશન ેદુિનયામા ંએક ચાઇ આપી છે. છે લા પાચં વષમા ં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ 
સમ  દુિનયામા ંદેશનું નામ રોશન કયુ છે. દેશન ે ાચારમુ ત કય  છે અન ેદેશભિ તની િમશાલ આપી છે.  
 

..૨.. 



 

..૨.. 
ી પાણીએ જણા યંુ હતુ ંકે, આ વખતની લોકસભાની ચૂંટણીમા ંએક તરફ રા વાદ - દેશભિ ત છે તો બી  તરફ 

વોટબકની રાજનીિત કરનારા િતવાદ- ાિતવાદ-તિૃ કરણની રાજનીિત કરનારા છે. પ રવારવાદની રાજનીિત કરનારાઓએ 
વ ને પણ એવંુ નહી િવચાયુ હોય કે દેશનો એક સામા ય નાગ રક - ચાવાળા દેશના ધાનમં ી પદે કવેી રીત ેપહ ચી શક ે? 
ધાનમં ી તો રાજપ રવારનો યુવરાજ જ બની શક ેતેવી માનિસકતા ધરાવતી ક ેસ આજે તનેુ ંઅિ ત વ ટકાવી રાખવા 

હવાિતયા મારી રહી છે.  
અગાઉ યુપીએના શાસનમા ં દેશમા ં ઠરે-ઠેર ાસવાદી હુમલાઓ થતા હતા. ાસવાદના મુ  ે તમેનુ ં વલણ ખૂબ જ 

નરમ હતું યારે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ાસવાદીઓના સફાયા માટે ઢ િન ચયી છે. યાનમાર, પી.ઓ.ક.ેમા ં
આતંકવાદી કે પોનો સફાયો કરનાર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ હવે અતં ર ે ે દેશને સલામત અને સ મ બના યો 
છે. એક તરફ બાં લાદેશી ઘુષણખોરો માટે વોટબક ઉભી કરનાર તો બી  તરફ ભાજપા સરકાર ે તેમને દેશમાથંી ખદેડી 
નાખવા પગલા ંલીધા છે.  

ક ેસ અને ગઠબધંનન ે પડકારતા ં ી પાણીએ જણા યંુ હતુ ં કે, દેશની જનતા ણવા માંગે છે ક ે ક સે અને 
ગઠબંધન કોન ે ધાનમં ી બનાવવા માંગે છે ? હકીકતમાં આ ગઠબધંન નહ  પરતું ઠગબંધન છે. તઓેનો મા  એકજ એજ ડા 
છે - નરે ભાઇ મોદીને હટાવો. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર િ થર સરકાર છે અન ેતેમા ંઅિ થતરતા કવેી રીત ે
સ ય તેવા િન ફળ યાસો ક ેસ અન ેગઠબંધન કરી ર ા છે યારે ભારતન ેિવ વગુ  અને મહાસ ા બનાવવા માટે અને 
આતંકવાદનો સફાયો કરવા માટે કે માં નરે ભાઈ મોદીના નતેૃ વમાં ભાજપ સરકારને પણુ બહુમતી સાથે પુન:સ ામા ં
આ ઢ કરીએ. 

ી પાણીએ સામ િપ ોડાન ે શમે િપ ોડા અન ે મણીશંકર ઐયરન ે પા ક તાનના પી ઠઓુ જણા યા હતા. 
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને ચોર કહેનારા ચોરો જ સૌથી વધારે શોર મચાવ ે છે. બાલાકોટ એર ાઇક મુ  ે

આતંકવાદીઓને પોષનાર પા ક તાન આજે સમ  દુિનયા સમ  ખુ લંુ પડી ગયંુ છે. આ ચૂંટણીમાં જો ી નરે ભાઇ મોદી 
શપથ લેશ ેતો દશેમા ંમહાપવ દવાળી ઉજવાશ ેઅને જો ક ેસને ફાયદો થશ ેતો પા ક તાન ઉ સવ મનાવશે.  

વ. અટલ એ કહતેા હતા ક,ે ભારત માતાનુ ં શિ તશાળી િનમાણ કરવા મારા અિ થમાથંી પણ એકજ અવાજ 
આવશ ેભારતમાતા કી જય.  

૫૫ વષ સુધી ક સેે ગરીબો માટે કશુ ંકયુ ન હતુ,ં કસાનોન ેપાણી, ખાતર વગેર ેપાયાની જ રયાતો પરુી પાડી શકી 
નહોતી તથેી ખેડુતો આ મહ યા કરતા હતા. બેકારોની ફોજ ક ેસે જ ઉભી કરલેી છે. ઇિ દરા ગાધંી પણ ગરીબી હટાવી ન 
શ યા, ગરીબ વધ ુગરીબ અને પૈસાદાર વધુ પસૈાદાર બનતો ગયો હતો. ગરીબલ ી યોજનાઓ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ 
મોદીએ શુ ંઅબંાણી અન ેઅદાણી માટે બનાવી છે ? ધાનમં ીએ જનધન યોજના અતંગત ગરીબોના બકમા ંખાતા ખોલાવી 
સીધા પૈસા ખાતામાં જમા થાય તવેું કરતા ંવચે ટયાઓને હવે મલાઇ મળતી બધં થઇ ગઇ છે. ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં 
અનેક ગરીબોન ેઘર મ યા છે, યાર ેક ેસનો પયાય જ ાચાર છે. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વમા ંચીનની 
દાદાગીરી સામ ેટ કર લેવા આજે દેશ સ મ બ યો છે. આજે સમ  દેશની જનતા પ પણે એવંુ માને છે ક ે‘‘મોદી હૈ તો 
મુમકીન હૈ’’. 

ી પાણીએ અતંમાં જણા યંુ હતુ ં ક,ે રાજકોટ ભાજપાનો ગઢ છે તથેી ક ેસની ડપોઝીટ અહીથી ડુલ થવી 
જોઇએ. રાજકોટ ભારે બહુમતી સાથ ેલોકસભાની બેઠક ઉપર કમળ ખીલવશ ેતો ગુજરાતની ૨૬ બેઠકો ઉપર પણ કમળ 
જ રથી ખીલશ.ે 

      
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨            તા. ૦૨.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ક સેની િતવાદ અન ેસં દાયવાદની રાજનીતી સામે 
ગુજરાતની એ હમંશેા શાિંત અન ેએકતાના માગનો વીકાર કરી 

ભાજપાના િવકાસવાદ અને રા વાદન ે સમથન કય ુછે. - ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી મા ંભારતીન ેિવ વગુ ના થાન પર બસેાડવા  
ભારતન ેસોનાની ચીડીયા બનાવવા ‘ભારત કહ ેઅને દુિનયા કર’ે  તવેી પ રિ થતીનુ ંિનમાણ કરવા માટ ે 

રાત દવસ અથાગ પ ર મ કરી ર ા ંછે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

િવ વભરના આતકંીઓ અન ે તમેના આકાઓ ભારતની સનેાના શૌય અન ે
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની િનણયશિ તથી ફફડી ર ા ંછે.- ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
‘ભારતમાતા ની જય’ અન ે‘વંદેમાતરમ’્ બોલવામા ંવાધંો પડતો હોય  

તવેા લોકો આજે સરકાર બનાવવાના સપના જોઇ ર ા ંછે. – ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

પા ક તાનની ભાષા બોલી રહલેી ક સે પાટ ન ેગુજરાત અન ેદેશની જનતા 
યારયે માફ નહી કર ે– ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
 ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપા દેશ અ ય  ી તુભાઇ વાઘાણી 
આજરોજ મનગર લોકસભા પરના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી પૂનમબેન માડમ તેમજ મનગર ા ય 
િવધાનસભા બેઠક પરના ભાજપાના ઉમેદવાર ી રાઘવ ભાઇ પટેલના નામાંકન ભરવાના સંગે ઉપિ થત 
ર ાં હતા. નામાંકન પૂવ યો યેલ િવશાળ જનસભા સંબોધતા દેશ મુખ ીએ જણા યું હતું કે, ક ેસની 

િતવાદ અને સં દાયવાદની રાજનીતી સામે ગુજરાતની એ હંમેશા શાંિત અને એકતાના માગનો િ વકાર 
કરી ભાજપા  િવકાસવાદ અને રા વાદને  સમથન કય ુછે. જનસભામાં મોટી સં યામાં ઉપિ થત જનમેદનીને 
પોતાનો અમુ ય વોટ ભાજપાને આપી ભાજપાના ઉમેદવારોને િવજયી બનાવવા હાકલ કરી હતી અને આગામી 
લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપા ભ ય િવજય મેળવશે તેવો િવ વાસ 
ય ત કય  હતો.  

 ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વને િબરદાવતા ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, દેશના ધાનમં ી 
ી નરે ભાઇ મોદી માં ભારતીને િવ વગુ ના થાન પર બેસાડવા ભારતને સોનાની ચીડીયા બનાવવા ‘ભારત 

કહે અને દુિનયા કરે’  તેવી પ રિ થતીનું િનમાણ કરવા માટે રાત દવસ અથાગ પ ર મ કરી ર ાં છે. 
..૨.. 



 

..૨.. 
આતંકવાદ િવ ધ લેવાઇ રહેલા કડક પગલા અંગે ીવાઘાણીએ જણા યુ ંહતું કે, આજના િવ વભરના 

આતંકીઓ અને  તેમના આકાઓ ભારતની સેનાના શૌય અને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની િનણયશિ તથી 
ફફડી ર ાં છે.  

કો ેસ પર હાર કરતા ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, જે લોકોને ‘ભારતમાતાની જય’ અને ‘વંદેમાતરમ્’ 
બોલવામાં વાંધો પડતો હોય તેવા લોકો સરકાર બનાવવાના સપના જોઇ ર ાં છે. આતંકવાદના મુદે 
પા ક તાનની ભાષા બોલી રહેલી ક ેસ પાટ ને ગુજરાત અને દેશની જનતા યારેય માફ નહી કરે અને આગામી 
લોકસભા ચંૂટણી ભાજપાને મત આપી ક ેસને વ ત કરી દેશે.  

ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, એક સમય હતો ક ેભાજપા પાસે સમ  દેશમાં મા  ર જ બેઠકો હતી અને 
આજે દેશમાં પ  બહુમતી વાળી ભાજપાની સરકાર છે. ભાજપાને આ તર સુધી પહ ચાડવવા માટે અનકે 
કાયકતાઓ એ યાગ અને બિલદાન આ યાં છે અને માણીકતાથી કાય કરી ભાજપા માટે વન ખપાવી ના યું 
છે તેમના બલીદાન યથ ન ય તનેી ચતા આપણે સૌ એ કરવાની છે અને દેશનાં પરમ વૈભવના શીખરે લઇ 
જઇ તેમની ઇ છા પૂણ કરવાની છે.  

આ િવશાળ જનસભામાં દેવભૂમી વારકા િજ લા પંચાયતના ક ેસના મુખ ી પી. એસ. ડે , 
િજ લા પંચાયત કારોબારી સિમિતના ચેરમેન ી િવ ઠલભાઇ સોનાગરા, ૯ તાલુકા પંચાયતના ક ેસના 
સદ ય ીઓ તથા ૩૦ સરપંચ ીઓ ભાજપાનો ખેસ ધારણ કરી િવિધવત્ રીતે ભાજપાની િવકાસયા ામાં 
જોડાયા હતાં.  

મનગર ખાતે ઉમેદવાર ીઓના નામાંકન સંગમાં ઉપિ થત ર ાં બાદ ી વાઘાણીએ મનગર 
લોકસભા પર ભાજપાના મ ય થ કાયાલયનું ઉદઘાટન કયુ હતું.  

ભાજપા દેશ અ ય  ી તભુાઇ વાઘાણી આજરોજ પોરબંદર લોકસભા પરના ભાજપાના ઉમેદવાર 
ી રમેશભાઇ ધડુકના નામાંકન સંગે ઉપિ થત ર ાં હતાં. યારબાદ તેઓએ પોરબંદરના ભાજપા અ ણીઓ 

સાથે ચંૂટણીલ ી મહ વની બેઠક કરી હતી. 
 

      ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ેસનોટ-૦૩                તા. ૦૨.૦૪.૨૦૧૯ 

----------- 

ભાજપાના દશે અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી  
આવતીકાલે છોટાઉદપેરુ ખાત ેતથા તા. ૦૪ એિ લના રોજ પાલનપરુ ખાત ેભાજપાના લોકસભાના 

ઉમદેવારોના નામાકંન સંગ ેઉપિ થત રહશે.ે 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી  
આવતીકાલ ેછોટાઉદપેરુ તથા બારડોલી લોકસભા બઠેકના ઉમેદવારોના નામાકંન સંગે ઉપિ થત રહશે.ે 

----------- 

આવતીકાલે તારીખ ૦૩ એિ લના રોજ 
કિે યમં ી ી પરસો મભાઇ પાલા અન ેકિે યમં ી ી મનસખુભાઇ માડંવીયા આવતીકાલે જુનાગઢ લોકસભા બઠેકના 

ભાજપાના ઉમદેવાર ી રાજેશભાઇ ચડુાસમાના નામાકંન સગં,ે 
કિે યમં ી ી જશવંત સહ ભાભોર તમેજ ભાજપાના દશે મહામં ી ી શ દશરણભાઇ ભ ટ આવતીકાલ ેછોટાઉદપેરુ 

લોકસભા  બઠેકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી ગીતાબને રાઠવાના નામાકંન સંગ,ે 
રા યસરકારના મં ી ી ગણપતભાઇ વસાવા આવતીકાલ ેબારડોલી લોકસભા બઠેકના ભાજપાના ઉમદેવાર ી ભભુાઇ 

વસાવાના નામાકંન સંગે ઉપિ થત રહશે.ે 
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલે, કિે યમં ી ી હરીભાઇ ચૌધરી, રા યસરકારના પવૂમં ી ી શકંરભાઇ ચૌધરી અન ે 

ભાજપાના દેશ મહામં ી ી  ક.ેસી.પટલે આવતીકાલ ેપાટણ લોકસભા  બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ી ભરત સહ 
ડાભીના નામાકંન સગંે ઉપિ થત રહશે.ે 

----------- 
ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આગામી લોકસભા ચૂટંણી અંતગત ભાજપાના લોકસભાના 

ઉમેદવારોના નામાંકન ભરવાની યા ચાલી રહી છે, જે અંતગત,  
આવતીકાલ તા. ૦૩ એિ લ ૨૦૧૯ના રોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને રા ય સરકારના મં ી ી 

ગણપતભાઇ વસાવા બારડોલી લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ી ભુભાઇ વસાવાના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે.  
યારે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે છોટાઉદેપુર લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી ગીતાબેન રાઠવાના નામાંકન 

સંગે ગુજરાત દેશ ભાજપાના અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી, કિે યમં ી ી જશવંત સહ ભાભોર તેમજ ભાજપાના દેશ 
મહામં ી ી શ દશરણભાઇ ભ ટ ઉપિ થત રહેશે. 

તા. ૦૪ એિ લ ૨૦૧૯ના રોજ ગુજરાત ભાજપાના દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠક 
માટે પાલનપુર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલના નામાંકન સંગે સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે ઉપિ થત રહેશે. 

કેિ ય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા અને કેિ યમં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા આવતીકાલે જુનાગઢ લોકસભા 
બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ી રાજેશભાઇ ચુડાસમાના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે.  

પાટણ િજ લા લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી ભરત સહ ડાભીના નામાકંન સંગે આવતીકાલે નાયબ મુ યમં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલ, કેિ યમં ી ી હરીભાઇ ચૌધરી, રા ય સરકારના પૂવમં ી ી શંકરભાઇ ચૌધરી અને ભાજપાના દેશ 
મહામં ી ી કે. સી. પટેલ ઉપિ થત રહેશે.  

     ( શાંત વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


