
 

ેસનોટ-૦૫              તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

વડનગરના પનોતા પુ  ી નરે ભાઇ મોદીએ ગત ૨૦૧૪ની ચૂટંણીમાં ક ું હત ુક,ે  
હું એક ગરીબ ચા વાળો હતો. હુ ં ધાનમં ી નહી પરંતુ ધાનસવેક બનીન ેદશેની સવેા કરીશ  

- ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

દશેની જનતાએ ‘‘અબકી બાર મોદી સરકાર’’નુ ંમન બનાવી લીધ ુછે. ક સે અન ેગઠબધંનમા ંલાલ,ુ મલુાયમ, માયાવતી, 
મમતા અન ેરાહુલબાબા એમ બધાન ેવડા ધાન બનવુ ંછે - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ક સેના રાજમા ંગરીબીની સાથ ેમ ઘવારી પણ વધી હતી. દાળના ભાવ ૧૫૦ પીયે કલો થયા હતા, ગરીબોની 

થાળીમાથંી દાળ અ ય થઇ ગઇ હતી - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

આજરોજ મહેસાણાના વડનગર ખાતે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ દેશ અ ણી ીઓ, મં ી ીઓ, સાંસદ ીઓ, 
ધારાસ ય ીઓ, લા મુખ-મહામં ી ીઓ, પૂવ મં ી ીઓ, મહેસાણાના લોકસભાના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી શારદાબને 
પટેલ અને ઝા િવધાનસભાના ઉમદેવાર ીમતી આશાબને પટેલ તેમજ હ રોની જનસં યાની ઉપિ થિતમાં જનસભાન ેસંબોધન 
કયુ હતુ. 

વડનગરની ભૂિમ એ ી નરે ભાઇ મોદીની જ મભૂિમ છે. ચૂંટણી ચાર દર યાન મને તેમની ભિૂમમાં આવવાની તક મળી 
તેનો મને આનંદ છે. વડનગરના પનોતા પુ  ી નરે ભાઇ મોદીએ ગત ૨૦૧૪ની ચૂંટણીમાં ક ું હતુ કે, હું એક ગરીબ ચા વાળો હતો. 
હંુ ધાનમં ી નહી પરંતુ ધાનસેવક બનીને દેશની સેવા કરીશ. ક ેસે ક ું કે, આ ચા વાળો દેશનું ભલુ કરશે ? યારે સમ  દેશના ચા 
વાળાઓએ બોલી ઉ યા હતા કે અમે તો ચા વેચીએ છીએ, તમારી જેમ દેશ નથી વેચતા. એક તરફ ‘‘ખાતો નથી અને ખાવા દેતો નથી’’ 
એવું કહીને દ હીમાંથી વચેટીયાઓનો સફાયો કરી માિણકતાથી દેશ ચલાવનારા છે તો બી  તરફ ક ેસના લોકો હવામાંથી પૈસા 
ખાઇ ગયા, કોલસાની દલાલીમાંથી પૈસા ખાઇ ગયા, િમશલે યને આર. . અને એ.પી.ના નામો આપી લોકોને ચ કાવી દીધા છે. 
ક ેસને રોબટ વા ાની ચતા છે યારે ી નરે ભાઇને ગરીબો સીવાય કોઇની ચતા નથી. 
 આ લડાઇ રાજ કય થીરતા અને અ થીરતાની છે, હંુ ગઠબંધનને કહું છંુ કે, તમે તમારો વડા ધાન હેર કરો. અમારે 
જણાવવાનું રહેતંુ જ નથી કારણ કે, દેશની જનતાએ ‘‘અબકી બાર મોદી સરકાર’’નું મન બનાવી લીધુ છે. તમારામા ંલાલુ, મુલાયમ, 
માયાવતી, મમતા, રાહુલબાબા બધાને વડા ધાન બનવંુ છે, ઉ ર દેશમાં માયાવતીને મારી નાખવા માટે સમાજવાદી પાટ ના લોકો 
એની પાછળ પડી ગયા હતા. તેવા લોકો આજે પોતાનું અિ ત વ બચાવવા એકબી  સાથે હાથ મીલાવી ર ા છે. આ શંભુમેળો હશે તો 
રોજ ઝગડા અને અિ થરતા ઉભી થશે. ભાજપા દશેની ૧૨૫ કરોડની જનતાને સમાન હ ક-અિધકાર આપવા ક ટબ ધ છે. ક ેસ 
વોટબકની રાજનીિત ખેલી કેરળમા ંઆતંકવાદી મદનીના પો ટરો છાપી મુ લીમ મતો મેળવવા માટે ઘાંઘી બની છે.  
 ક ેસના રાજમાં ગરીબીની સાથે મ ઘવારી પણ વધી હતી. દાળના ભાવ ૧૫૦ પીયે કલો થયા હતા, ગરીબોની થાળીમાંથી 
રોટલી સાથે ખાવા માટે દાળ પણ અ ય થઇ ગઇ હતી. ક ેસ મા  વાયદા કરે છે યારે અમે યોજનાઓ બનાવી અમલમાં મૂકીએ 
છીએ. ભાજપા ‘‘અયો યામાં રામ, યુવાનોને કામ, કસાનોન ેસહી દામ, હટાદો ાચાર’’ ના સુ  સાથે આગળ વધી રહી છે. 
 કમળ એ લ મી નુ ં િતક છે, આપણે નારીશિ તને દેવી પ ગણીએ છીએ, અ યારે ભાજપામાં શારદાબને અન ેઆશાબેન એ 
નારી શિ ત સમાન છે. તારીખ ૨૩ના રોજ કમળનું બટન દબાવીને આ નારીશિ તને જંગી બહુમતીથી તાડીને ભાજપાને િવજયી 
બનાવીએ. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 



 

ેસનોટ-૦૬                તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ગજુરાત દેશ ભાજપાના અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીએ સુરત લોકસભા બઠેકના ઉમદેવાર 
ીમતી દશનાબને જરદોશના સમથનમાં િવિવધ સમાજના આગવેાનો અને િવિવધ વપેાર 

મડંળના અ ણીઓની યો યલે બઠેકમા ંસબંોધન કય.ુ 
----------- 

 ભાજપા મી ડયા િવભાગની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપાના દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ સુરત  

લોકસભા બેઠકના કતારગામ િવ તારના મૂ તબાગ, વામીનારાયણ મં દર પાસેના િવ તારમાં િવિવધ યવસાયો સાથે જોડાયેલા 

વેપારી મંડળના અ ણીઓ, ટે ટાઇલ ઉ ોગ તથા હીરા ઉ ોગ સાથે સંકળાયેલ અ ણીઓ તેમજ િવિવધ સમાજના આગેવાનો 

સાથેની યો યેલ બેઠકમાં  સરકાર ીની ઔ ોગીકલ ી યોજનાઓનું માગદશન આ યંુ તેમજ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના 

નેતૃ વમાં છે લા પાંચ વષમાં કે  સરકારની િવિવધ લ ી ક યાણકારી યોજનાઓની માિહતી આપી હતી.   

 “મા  ઘર, ભાજપાનંુ ઘર” અિભયાન અંતગત દેશ અ ય  ી તુભાઇ વાઘાણીએ સુરત ઉ ર િવધાનસભા ે ના 

હરીદશન સોસાયટી, ડાયમંડનગર તેમજ પુના કેનાલ રોડ જેવા િવિવધ િવ તારોમાં લોકસંપક કરી કે  સરકાર તેમજ રા ય 

સરકારની િવિવધ લ ી ક યાણકારી યોજનાઓની માિહતી આપી લોકો સાથે સીધો સંવાદ કય  હતો. 

 આ લોકસંપક દર યાન ભાજપાના દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી સાથે સુરત લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ીમતી 

દશનાબેન જરદોશ તેમજ સુરત િજ લા/મહાનગરના મુખ-મહામં ી ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ, મં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, 

મેયર ી તેમજ પૂવ ધારાસ ય ીઓ, કાઉ સીલર ીઓ, ઉ ોગપિતઓ તથા િવિવધ સમાજના આગેવાનો ઉપિ થત ર ાં હતાં.  

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 

 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૭                 તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

દેશિવરોધી ક સે પાટ ન ે‘‘ભારતમાતા કી જય’’ અન ે ‘‘વંદ ેમાતરમ’્’ બોલવામા ંવાંધો પડ ેછે. 
ક ેસ પાટ  આતકંવાદી હુમલાન ેઅક માત ગણાવી દશેની ર ા કરતા શહીદ થયલેા ંસૈિનકોનુ ંઘોર અપમાન કર ેછે. 

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

ભૂતકાળની ક સેની સરકારો જનતાની વ ચે જઇ જનતાના નો સમજવામા ંઅને તનેો ઉકેલ લાવવામા ંસદતંર િન ફળ નીવડી હતી  
----------- 

ચૂટંણી ટાણે ાિત- િત, ધમ-સં દાયના નામ ેલડાવવા નીકળલેી ક સે જનતા સમ  ખુ લી પડી ગઈ છે. 
----------- 

આ લોકસભાની ચૂટંણી દશે કોના હાથમા ંસ પવો? કોના હાથમા ંદેશ સલામત? નવી પેઢીના સપનાનુ ંભારત કોણ બનાવશ?ે ત ે
ન કી કરવાની ચૂટંણી છે - ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમા ં‘‘ભારત કહ ેઅને દિુનયા કર’ે’ તવેી િ થિતનુ ંિનમાણ થવાનુ ંછે. 

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

આજરોજ ભાજપા દશે અ ય  ી તુભાઈ વાઘાણીએ સુરત લોકસભા બેઠક પર આવતી ઓલપાડ અને કરંજ િવધાનસભા પર 
લોકસભા ચૂટંણી કાયાલયનું ઉ ઘાટન કયુ તેમજ િવશાળ સં યામાં ઉપિ થત જનમેદનીને સંબોધન કયુ હતું. 

ી વાઘાણીએ જણા યંુ હતું કે, દશેિવરોધી ક ેસ પાટ ને ‘‘ભારતમાતા કી જય’’ અને  ‘‘વંદે માતરમ્’’ બોલવામા ંવાંધો પડે છે. 
દેશના સૈિનકો આતંકવાદી હુમલામાં યારે શહીદ થાય તો સૈિનકોને શહીદ કહેવામા ંક ેસને વાંધો પડે છે. ક ેસ પાટ  આતંકવાદી હુમલાને 
અક માત ગણાવી દશેની ર ા કરતા શહીદ થયેલાં સૈિનકોનંુ ઘોર અપમાન કરે છે. ક ેસના નેતાઓ ભારતમાં રહીને પા ક તાનની ભાષા 
બોલે છે. 

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ભાજપાનો કાયકર સરકાર અને જનતા વ ચેનો સેતુ છે. સરકાર વારા કરાયેલ િવકાસલ ી કાય ની 
માિહતી  કાયકતા જ જનતા સુધી પહ ચાડે છે.  કાયકતાઓના અથાગ પ ર મના કારણે જ સરકારો બને છે. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ 
મોદીની સરકાર, મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીની સરકાર, રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનંુ સંગઠન ફ ત ચૂંટણી વખતે જ નહ  પરંતુ 
સતત ની સમ યાઓ અને મુ કેલીઓ સાંભળી સંવેદનાથી તેનો ઉકેલ લાવવાના ય ન કરે છે. ભૂતકાળની ક ેસની સરકારો જનતાની 
વ ચે જઇ જનતાના નો સમજવામાં અને તેનો ઉકેલ લાવવામાં સદંતર િન ફળ નીવડી હતી. 

ચૂંટણી ટાણે ાિત- િત, ધમ-સં દાયના નામે લડાવવા નીકળેલી ક ેસ જનતા સમ  ખુ લી પડી ગઈ છે, યારે બી  તરફ 
ભાજપા ‘‘સૌના સાથ સૌના િવકાસ’’ના મં  સાથે દરેકને સાથે લઈને ચાલે છે. ી નરે ભાઈ મોદીના રોમરોમમાં મા ંભારતી છે યારે 
ક ેસના રોમરોમમાં રોમ અને ઇટલી છે. 

ક ેસના રાજમા ં રા યના મોટા શહેરોમા ં અસામાિજક ત વોનો આતંક હતો, ક ેસ કાયદો- યવ થા સાચવવામાં સંપણૂ પડે 
િન ફળ રહી હતી. યારે ભાજપાના રાજમાં ગુજરાત કર યૂમુ ત બ યંુ છે. ૫૫ વષ  સુધી ગામડાઓમાં પાણીના પહ ચાડી ન શકનાર ક ેસ 
આજે ભાજપાને ન પૂછવા નીકળી છે. 

આ લોકસભાની ચૂટંણી દશે કોના હાથમા ંસ પવો? કોના હાથમાં દશે સલામત? નવી પેઢીના સપનાનુ ંભારત કોણ બનાવશે? તે 
ન કી કરવાની ચૂટંણી છે. જેમનો પ રવાર સામા ય નાગ રકની જેમ વન ગુ રતો હોય તેવા ી નરે ભાઈ મોદીની ઈમાનદારી ઉપર શંકા 
કરીને ક ેસ અભ  ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. દશેની જનતા ક ેસને યારેય માફ નહ  કરે 

આગામી સમયમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં ‘‘ભારત કહે અન ે દિુનયા કરે’’ તેવી િ થિતનું િનમાણ થવાનંુ છે. 
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ દેશની સં કૃિતને િવ વના ખૂણે ખૂણે પહ ચાડી છે. ૨૩ એિ લે કમળના િનશાન પર બટન દબાવીને 

ક ેસને ગુજરાતમાંથી તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠક પર સાફ કરી દેવાની ી વાઘાણીએ હાકલ કરી હતી 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૮            તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯ 

----------- 
આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીના વરદ હ ત ેબાપનુગર ખાત ે

અમદાવાદ પવૂ લોકસભા બઠેક પરના ભાજપાના ઉમદેવાર ી એચ.એસ પટલેના 
ચૂંટણી મ ય થ કાયાલયનુ ંઉદઘાટન કરવામા ંઆ ય ુહત.ુ 

----------- 
ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીના 

વરદ હ તે બાપુનગર ખાતે અમદાવાદ પૂવ લોકસભા બેઠક પરના ભાજપાના ઉમેદવાર ી એચ.એસ પટેલના 

ચંૂટણી મ ય થ કાયાલયનું ઉદઘાટન કરવામાં આ યુ હત.ુ મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ ઉપિ થત 

જનમેદનીને સંબોધન કય ુહતું. 

આ સંગે ગૃહરા યમં ી ી દીપ સહ  ડે , ધારાસ ય ીઓ, સંગઠનના પદાિધકારી ીઓ, મેયર 

ીમતી બીજલબેન પટેલ, હ રોની સં યામાં કાયકતાઓ તથા સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૯                  તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

 ભાજપા દશે મી ડયા સેલની યાદી જણાવ ે છે કે, આવતીકાલ ે તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ના રોજ ભારી ી ઓમ માથુર , દશે 
અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, કેિ યમં ી ી પરસો મભાઇ પાલા , િશ ણમં ી ી ભૂપે સહ 
ચુડાસમા, દશે સંગઠન મં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ગુજરાતમાં િવિવધ લોકસભા ે ોમા ંચૂટંણી ચાર રાઉ ડ દર યાન હેર સભાઓ 
તથા કાયકતા સંમેલનોને સંબોધશે. 
 

ગજુરાતના ભારી ી ઓમ માથુર  અન ે દશે સગંઠન મં ી ી ભીખભુાઇ દલસાણીયાનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૮.૦૪.૨૦૧૯ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે  દાહોદ લોકસભા સીટ કાયકતાઓ સાથે બેઠક  
 બપોરે ૦૧.૦૦ કલાકે  પચંમહાલ લોકસભા સીટ 

કાયકતાઓ સાથે બેઠક  
 બપોરે ૦૩.૩૦ કલાકે  છોટાઉદપેરુ લોકસભા સીટ 

કાયકતાઓ સાથે  બેઠક  

ગજુરાત દેશ ભાજપા અ ય  ી તુભાઇ વાઘાણીનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૮.૦૪.૦૨૧૯ સાંજે ૦૪.૩૦ કલાકે વડોદરા લોકસભા સીટ કાયકતા સંમેલન, રોદ   

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૮.૦૪.૦૨૦૧૯ સાંજે ૦૪.૩૦ કલાકે  આણંદ લોકસભા સીટ  
પામોલ ખાતે હેર સભા  
થળ – મુ. પો. પામોલ, િજ. આણંદ 

 સાંજે ૦૬.૩૦ કલાકે  ઉમરેઠ ખાતે હેર સભા  
થળ – એસ.એન.ડી.ટી. હાઇ કુલ મેદાન, મુ. પો. ઉમરેઠ, િજ.આણંદ 

 સાંજે ૦૭.૩૦ કલાકે  વડોદરા લોકસભા સીટ 
સાવલી ખાતે હેર સભા  
થળ- અ નપૂણા પાટ  લોટ, મુ. પો. સાવલી, િજ. વડોદરા.  

કેિ યમં ી ી પરસો મભાઇ પાલાનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૮.૦૪.૨૦૧૯ બપોરે ૦૩.૩૦ કલાકે  ક છ લોકસભા સીટ 
ગઢશીસા ખાતે હેર સભા, થળ- વ થન ચોક, મુ ય બ ર, મુ. પો. ગઢશીશા, િજ. ક છ.  

 સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે  નખ ાણા ખાતે હેર સભા થળ-મન બાપાનો વરંડો, મુ. પો. નખ ાણા, િજ. ક છ  
 સાંજે ૦૭.૩૦ કલાકે  માનકુવા ખાતે હેર સભા થળ-હનુમાન  મં દર, મુ. પો.  માનકુવા, િજ. ક છ.  

િશ ણ મં ી ી ભપૂે સહ ચડુાસમાનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૮.૦૪.૨૦૧૯ સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે  છોટાઉદપેરુ લોકસભા સીટ 
કાયકતાઓ સાથે બેઠક 
થળ – દનુમામા પાટ  લોટ,વે ટન સીરામીક સામે, પાદરા જંબુસર રોડ, પાદરા  

 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


