
 

ેસનોટ-૦૧              તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૯ 
આજના આ ગૌરવશાળી થાપના દન ેનવી ક પનાનુ ંભારત બનાવવા માં ભારતીને 
િવ વગુ ના થાને પનુઃ િબરાજમાન કરવા સંક પબ ધ બનીએ - ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
રા વાદ-િવકાસવાદની િવચારધારા આધા રત ભાજપા પી નાનો છોડ કાયકતાઓના અથાગ પ ર મ અન ેકઠોર મહનેતન ે

પ રણામ ેિવ વના સૌથી મોટા રાજિનતીક દળ પી િવશાળ વટવૃ મા ંપ રવત ત થયો છે 
- ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
આજનો દવસ ભાજપાના દરકે કાયકતાઓ માટ ેખબૂજ ગૌરવનો દવસ છે, 

ભાજપાના દરકે કમઠ કાયકતાઓ અન ેજનતાન ેનમન કરી આભાર ય ત કરતા ંભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ 
વાઘાણી 

----------- 
દશેનો યકે નાગ રક ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ ની ભાવના સાથ ેમા ંભારતીની સવેા અન ેસરુ ા કર,ે પોતાની ફરજ િન ાથી 
બ વ,ે ાચાર, ાિતવાદ, સં દાયવાદ સામ ેલડ ેઅન ેફ ત ‘ભારતવાદ’ અન ે‘નશેન ફ ટ’ના િસ ધાંત સાથ ેઆગળ 

વધ ે- ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ આજરોજ ભાજપા થાપના દન િનિમ ે જણા યુ હતુ કે, રા વાદ-િવકાસવાદની 
િવચારધારા આધા રત ભાજપા પી નાનો છોડ કાયકતાઓના અથાગ પ ર મ અને કઠોર મહેનતને પ રણામે િવ વના સૌથી મોટા 
રાજનૈિતક દળ પી િવશાળ વટવૃ માં પ રવત ત થયો છે.  

આ સંગે ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, દરેક કમઠ કાયકતાઓ અને જનતાને નમન કરી આભાર ય ત ક  છંુ આજનો 
દવસ દરેક કાયકતાઓ માટે ખૂબજ ગૌરવનો દવસ છે. તેઓએ ક ું હતુ કે, કાયકતાના બિલદાન અને સમપણની ભાવનાને કારણે 
ભાજપાનંુ કમળ આજે સમ  ભારતભરમાં સોળે કળાયે ખીલી ઉ યંુ છે. રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ વમાં ભાજપા 
આજે િવ વની સૌથી મોટી રાજકીય પાટ  બની છે, તે ગૌરવપૂણ બાબત છે.  

જનસંઘના થાપક ડૉ. યામા સાદ મુખ  અને પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય  તથા સને ૧૯૮૦માં ી અટલ  અને 
ી અડવાણી  સિહતના અનેક દેશ ેમી નેતાઓ વારા ભાજપાની થાપના થઇ હતી. આ િશષ થ નેતૃ વ વારા બિલદાનની 

ભાવના સાથે સંપૂણ િન ાથી સચન થયંુ છે. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં આપણે સૌ ‘‘નયા ભારત’’ની સંક પના 
સાથે દૈ દ યમાન ભારતના િનમાણ માટે આગળ વધી ર ા છીએ. 

ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, દેશનો યેક નાગ રક ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ ની ભાવના સાથે માં ભારતીની સેવા અને 
સુર ા કરે, પોતાની ફરજ િન ાથી બ વે, ાચાર, ાિતવાદ, સં દાયવાદ સામે લડે અને ફ ત ‘ભારતવાદ’ અને ‘નેશન ફ ટ’ના 
િસ ધાંત સાથે આગળ વધે.  

આગામી લોકસભા ચૂંટણી અંતગત ી વાઘાણીએ ભાજપાના કાયકતાઓને સંદેશો આપતા જણા યુ હતુ કે, નવી પેઢીના 
સપનાનું ભારત બનાવવા સપનાને સાકાર કરવા માટે પ ર મ કરીને આપણે સૌ કમળને મત અપાવવાનંુ કાય કરી ર ા છીએ યારે 
દૈ દ યમાન ભારતના િનમાણમાં પૂરક, સા ી અને સહયોગી બનીએ. 

ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, આજના આ ગૌરવશાળી થાપના દને નવી ક પનાનંુ ભ ય ભારત બનાવવા ‘મા’ઁ 
ભારતીને િવ વગુ ના થાને પુનઃ િબરાજમાન કરવા સંક પબ ધ બનીએ. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨              તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનો ભાજપાના થાપના દન િનિમ  ે 
અમદાવાદ ખાતે બ ેતબ કામાં ભ ય રોડ-શો અને લોકસપંક કાય મ યો યો. 

----------- 
ધમગુ ઓ તથા વામીનારાયણ સં દાયના સતંોએ ી અિમતભાઇ શાહનુ ંઅિભવાદન કરી  

‘િવજયી ભવ’ના આશીવાદ આ યા. 
----------- 

ી અિમતભાઇ શાહે ‘‘જહા હુએ બિલદાન મુખર , વો ક મીર હમારા હ,ૈ જો કા મીર હમારા હ,ે વો સારા કા સારા હૈ’’ના 
બુલંદ નારા સાથ ેભ ય રોડ-શોનો ારભં કરા યો 

----------- 
‘‘ભારત માતા કી જય’’ અન ે‘‘વદં ેમાતરમ’્’ના નાદથી સમ  વાતાવરણ રા ભિ તમય બ યંુ હતુ.ં 

બહોળી સં યામા ંનગરજનો ી અિમતભાઇ શાહનુ ંઅિભવાદન કરવા માટ ે વયંભ ૂઉમટી પ યા હતા 
----------- 

આ રોડ-શોમા ંભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલે, ગહૃમં ી ી દપ સહ 
ડે , ભાજપા દશે અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ સિહત િવિવધ સમાજના આગવેાનો અન ેહ રોની સં યામા ં

કાયકતાઓ જોડાયા હતા 
----------- 

ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે ક,ે આજે ૬ એિ લના રોજ ભાજપાના થાપના દનની સમ  
ભારતભરમા ંઉજવણી થઇ રહી છે. ૩૮ વષ પહેલા રા  અને સમાજની સેવા માટે અને દેશને નવી ચાઇએ લઇ જવા 
માટેની િતબ ધતા સાથ ેભાજપાનો ઉદય થયો હતો. આજે ભાજપાના થાપના દન િનિમ  ેકાયકતાઓની અથાગ મહનેત 
અને પ ર મના કારણ ેઆજે ભાજપાન ેિવ વની સૌથી મોટી રાજ કય પાટ  બનાવવાનું ગૌરવ ા ત થયુ છે. 
 આજના આ મંગલમય દવસે ગાધંીનગર લોકસભાના ઉમેદવાર અન ેભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ 
વારા અમદાવાદ ખાત ેબ ેતબ કામાં ભ ય રોડ-શો અને લોકસંપક કાય મ યો યો હતો. સવાર ેવણઝર સરખેજ થી ‘‘ભારત 

માતા કી જય’’ અન ે ‘‘વંદ ે માતરમ્’’ના જયઘોષ સાથ ે હ રો કાયકતાઓ અન ે નગરજનોની ઉપિ થિતમાં યામા સાદ 
મુખ , પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય અન ે‘માઁ’ ભારતીન ેપુ પાંજલી અપણ કરી આ ભ ય રોડ-શોની શ આત થઇ હતી. આ 
તબ ક ે ી શાહે જનમેદની સમ  ‘‘જહા હુએ બિલદાન મુખ , વો ક મીર હમારા હૈ’’ નો નારો બુલંદ બનાવી ચંડ રણટંકાર 
કય  હતો. 
 આ ભ ય રોડ-શો અતંગત લોકસંપકની શ આત સવાર ે ૯.૦૦ કલાક ે થઇ હતી, જે વણઝાર - સરખેજ ગામ - 
મકરબા ઢાળ - સરખેજ રો  - ીનંદનગર િવભાગ.૨ - વેજલપુર બળીયાદેવ મં દર - વરાજપાક - મલાવ તળમાવ - 
દેવાશ લેટ - વામીનારાયણ મં દર - યામલ ીજ - યામલ ૧૦૦ ટ રોડ - સીમા હોલ - હરણ સકલ - િવશાળ ટાવર - 
િવસતનગર - ધા કુલ ચાર ર તા - રાઠી હો પીટલ - જોધપુર ચાર ર તા - માનસી સકલ - મેનેજમે ટ એ કલેવ - સરદાર 
ચોક - શિહદ ચોક થઇને હવેલી મં દર ખાત ે થમ તબ કાના રોડ-શોનુ ંસમાપન થયુ હત.ુ 
 યારબાદ બી  તબ કાના રોડ-શોની શ આત સાંજે ૫.૩૦ કલાક દર યાન રાણીપ રામ  મં દરથી થઇ હતી. 
ધમગુ ઓ તથા વામીનારાયણ સં દાયના સંતોએ ી અિમતભાઇ શાહનું અિભવાદન કરી ‘િવજયી ભવ’ના આશીવાદ 
આ યા હતા.  િવિવધ  સમાજના  આગેવાનો  તથા  સમાજ ે ીઓએ  પણ  અિભવાદન કરી  ી અિમતભાઇ શાહના ભ ય 

..૨.. 



 

..૨.. 
િવજયની લાગણી ય ત કરી હતી. આ રોડ-શો રાણીપ શાકમાકટ - બલોલનગર ચાર ર તા - અંિબકા ચાર ર તા - રામે વર 
મહાદેવ  - િનણયનગર ગરનાળા - ચાંદલોડીયા ઉિમયા હોલ - વદં ેમારતમ્ રોડ - કકંુનગર - દૂગા કુલ - આનદં પાટ લોટ - 
માણકી સકલ - સરદાર ચોક - યુ રાણીપ નવો ઓવર ીજ - નવિનમાણ કુલ - અંિબકાવાડી - ઘન યામ વાડી - રાણીપ 
બસ ટે ડ - રાણીપ પોલીસ ટેશન - ી રાધા વામી રોડ - સાબરમતી પાવરહાઉસ - ધમનગર રે વે ટેશન - રામનગર - 
પુખરાજ હો પીટલ - રામબાગ રોડ - નીલકંઠ મહાદેવ - કાળી ક ચર પાટ લોટ - હ રઓમ સોસાયટી (મહાવીર હોિ પટલ) 
થઇન ેદેવભૂિમ રોડ ખાતે સમ  રોડ-શોનુ ંસમાપન થયુ હત.ુ  
 અ ે ઉ લેખનીય છે ક,ે બંન ેતબ કાના રોડ-શો દર યાન વેજલપરુથી વ ાપુર અને રાણીપ-રામ  મં દર થી દેવભૂિમ 
રોડ સધુી સમ  ટ પર હ રોની સં યામાં થાિનક નગરજનો, સામા ક સં થાઓ, ધમસં થાનો, વેપારીમંડળો, સહકારી 
આગેવાનો અન ેતમામ સમાજના લોકોએ ી અિમતભાઇ શાહનુ ંભ યાિતભ ય વાગત કયુ હત ુતથા રબારી તથા મારવાડી 
સમાજના લોકોએ પરપંરાગત વ ોમા ંસ જ થઇ સાં કૃિતક નૃ યો વારા ી અિમતભાઇ શાહનુ ં વાગત-અિભવાદન કયુ 
હત.ુ  

આ સાથ ેઆ રોડ-શોમા ંહ રોની સં યામા ંકાયકતાઓ અન ેન ધપા  સં યામાં મિહલા તથા યુવા કાયકરો જોડાયા 
હતા. િવિવધ સમાજ ઢોલ-નગારા અન ે ાંસા સાથ ેહષ લાસના વાતાવરણમા ંકેસરીયો લહરેાયો હતો. 

સમ  રોડ-શો દર યાન હ રોની સં યામા ંઉપિ થત કાયકતા ભાઇઓ-બહેનોએ પુ પવષા કરી ી અિમતભાઇ 
શાહનુ ં વાગત અન ેઅિભવાદન કયુ હત.ુ ભારત માતા કી જય અન ેવંદે માતરમ ્ના નાદથી સમ  વાતાવરણ રા ભિ તમય 
બ યુ હત.ુ ી અિમતભાઇ શાહનુ ંઅિભવાદન કરવા માટે બહોળી સં યામા ંનગરજનો વયંભૂ ઉમટી પ યા હતા 
 આ લોકસપંક રાઉ ડ દર યાન િવશાળ જનમેદની વારા ચડં િતસાદ મ યો હતો. આ સાથ ે તમામ સમુદાયના 
લોકોએ િતભાવ આપતા જણા યુ હત ુકે, ભાજપા વારા તમામ ે ોમાં અનકે િવકાસલ ી અન ેજનક યાણના કાય  હાથ 
ધરવામા ંઆ યા છે અન ે‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ મં  યથાથ થયો છે. 
 રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના આ ભ યાિતભ ય રોડ-શોમા ંભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી, 
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ, ગૃહમં ી ી દપ સહ ડે , ભાજપા દેશ અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, 
કણાવતી મહાનગરના મખુ અન ેમહામં ી ીઓ, અમદાવાદ લા મુખ-મહામં ી ી, સંગઠન અને મોરચાના આગેવાનો 
સિહત હ રોની સં યામાં ભાજપાના કાયકતાઓ જોડાયા હતા.  
રોડ-શોની સાથ ેસાથ.ે.. 
• ભાજપા થાપના દને યામા સાદ મુખ , પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય અને ‘માઁ’ ભારતીને પુ પાંજલી અપણ કરી 
• ‘‘જહા હુએ બિલદાન મુખર , વો ક મીર હમારા હૈ, જો કા મીર હમારા હે, વો સારા કા સારા હૈ’’ નો નારો બુલંદ બનાવી 

ચંડ રણટંકાર કય  
• રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ અને દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ખુ લા રથમાં સવાર થઇ નું અિભવાદન 

ઝી યંુ. 
• ‘લોક સંપક રથ’ વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી તથા ી અિમતભાઇ શાહનો ફોટો ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’, ‘‘મોદી હૈ તો મુમકીન 

હૈ’’નું યાનાકષક િચ ણ 
• િવિવધ સોસાયટીઓ તથા મુ ય માગ  પર જનોએ વયંભૂ ‘‘અબ કી બાર ૪૦૦ કે પાર’’, ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ , ‘‘મોદી હૈ 

તો મુમકીન હૈ’’  તથા  ‘‘હમ ચૌકીદાર કે સાથ હૈ’’ ના બેનરો લગા યા 
• રબારી સમાજ - મારવાડી સમાજના લોકો વારા પરંપરાગત વેશભુષામા ંસાં કૃિત નૃ ય કરી ી અિમતભાઇનંુ વાગત કયુ 
• સરખેજ ચાર ર તા પાસે લઘુમતી સમાજ વારા લહાર અને પુ પવષાથી ી અિમતભાઇ શાહનું વાગત. 

 

 ( શાંત વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૩             તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ર ામં ી ીમતી િનમલા સીતારામન એ વડોદરા ખાત ેઆયો ત બુ ધ સમંલેનમા ંસંબોધન કય.ુ 
----------- 

‘‘ફીર એક બાર મોદી સરકાર’’ના સુ ન ેયથાથ કરવા માટ ેકે ીય નતેૃ વ, થાનીય નતેૃ વ, કાયકતાઓ તથા સમથકો 
ભાજપાન ેિવજય અપાવવા માટ ેદશેભરમા ંઅથાગ પ ર મ કરી ર ા છે. 

- ીમતી િનમલા સીતારામન  
----------- 

૨૦૧૯ની ચૂટંણી દશેની િવકાસયા ાને અિવરતપણ ેઆગળ વધારવા માટ ે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વવાળી 
સરકારનુ ંપનુરાવતન કરવા માટે ની ચૂટંણી છે. - ીમતી િનમલા સીતારામન  

----------- 
ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે ક,ે આજરોજ કે ીય ર ામં ી ીમતી િનમલા સીતારામન એ 

ભાજપાના ૩૯ના થાપના દન િનિમ ે વડોદરા ખાત ે બુ ધ નાગ રક સંમેલનમા ંઉપિ થત રહી સંબોધન કયુ હત.ુ  
ર ામં ી ીમતી િનમલા સીતારામન એ આ સંગે જણા યુ હતુ ક,ે તઓે ૨૦૧૪ લોકસભા ચૂંટણી દર યાન 

વડોદરાના વાસે હતા અને આગામી ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ તઓે વડોદરા ખાતે ઉપિ થત છે. ગત ૨૦૧૪ની 
લોકસભા ચૂંટણીની જેમ જ આગામી ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણી દેશ માટે અિતમહ વની છે. ૨૦૧૪ની ચૂટંણી 

િવરોધી, ાચારી, દેશની સુર ા કરવા અસ મ, દેશના નોનુ ં િનરાકરણ ન લાવી શકનાર યુપીએ સરકારન ેઉખાડી 
ફકવા માટેની હતી, યાર ે ૨૦૧૯ની ચૂંટણી દેશની િવકાસયા ાન ે અિવરતપણ ે આગળ વધારવા માટે ધાનમં ી ી 
નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વવાળી સરકારનુ ંપનુરાવતન કરવા માટે ની ચૂંટણી છે. 

રોજગારીની બાબત હોય, ઔ ોિગક િવકાસની બાબત હોય, આ થક સધુારાની બાબત હોય ક ે દેશની સરુ ા-
સલામતીની બાબત હોય એમ, દરકે મહ વપણૂ ે ોમાં દેશે છે લા ૫ વષમા ં ી નરે ભાઇ મોદીનું િનણાયક નતેૃ વ જોયંુ છે. 
છે લા ૫ વષમા ં દેશમા ં જે કાય ની ન વ મુકવામા ંઆવી છે તેમન ેપણૂતાના આર ેલઇ જવા ી નરે ભાઇ મોદીનુ ં ફરી 

ધાનમં ી બનવુ ંઅિતઆવ યક છે. ‘‘ફીર એક બાર મોદી સરકાર’’ના સુ ને યથાથ કરવા માટે કે ીય નેતૃ વ, થાનીય નતેૃ વ, 
કાયકતાઓ તથા સમથકો ભાજપાને િવજય અપાવવા માટે દેશભરમાં અથાગ પ ર મ કરી ર ા છે.   

૨૦૧૪ થી ૨૦૧૯ દર યાન વડોદરામા ં કે  સરકારની સહાયથી શ  કરવામા ં આવેલ િવકાસકાય ની માિહતી 
આપતા ં ીમતી સીતારામન એ જણા યુ હતુ કે, વડોદરાને દેશની સૌ થમ રે વ ે યુિનવસ ટી, બલેુટ ને ેન ગ સે ટર, 
સે લ વેરહાઉસ ગ ડેપો, સે લ ક ટેઇનર ડેપો, વડોદરા-મુંબઇ એ સ ેસ વે, દેશનો બીજો ીન (એ વાયરમ લી-
ઇકો ે ડલી) એયરપોટ, મોડન રે વે ટેશન, ઇેટ કો રડોર, એ ીક ચર સાય સ સે ટર, એચ.આર.ડી. મં ાલય વારા સે લ 
યુિનવસ ટી, છાયાપુરી સેટેલાઇટ રે વ ે ટેશન જેવી ભટ મળી છે. આટલી બધી યોજનાઓનો લાભ વડોદરાને મળવા બદલ 
તઓેએ વડોદરાના સાંસદ ીમતી રંજનબેન ભ ટન ેશુભે છાઓ પાઠવી હતી અને મિહલા સાંસદ તરીક ેતેમની કામગીરીન ે
બીરદાવી હતી. 

વડોદરા લોકસભા બેઠક પર ભાજપાના મિહલા ઉમેદવાર ીમતી રંજનબને ભ ટની વડોદરાથી ત િન ચીત છે. 
૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપા પ  બહુમતી મેળવશ ેઅને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વમાં એનડીએની 
સરકાર બનશે તેવો ીમતી સીતારામન એ િવ વાસ ય ત કય  હતો. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


