
 

ેસનોટ-૬                તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

રિશયાનો સવ ચ નાગ રક સ માન એવોડ મળેવનાર  
આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીન ેઅિભનદંન પાઠવતા  

રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી અન ેભાજપા દશે અ ય ી તભુાઈ વાઘાણી 
----------- 

છે લા છ મિહનામા ંચાર ઇ ટરનશેનલ એવોડ મળેવીન ેઆદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ  
ફ ત ગજુરાતનુ ંજ નહ  પરતં ુદશેનુ ંગૌરવ સમ  િવ વમા ંવધાય ુછે.  

- મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 
----------- 

આતંકવાદની સમ યા હોય, પયાવરણની સમ યા હોય, જળની સમ યા હોય, ાચારની સમ યા હોય, 
ગરીબીની સમ યા હોય, ‘‘સમ યા અનકે, ઉકલે મા  એક ી નરે  મોદી’’ એ િવ વાસ સાથ ેઆજે સમ  

િવ વ ી નરે ભાઈ મોદી સામ ેઆશા ભરી નજર ેજોઈ ર ુ ંછે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

ગુજરાત રા યના સંવેદનશીલ આદરણીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી અને ગજુરાત ભાજપા દેશ અ ય ી 
તુભાઈ વાઘાણીએ ગુજરાતના પનોતાપુ  અને િહ દુ તાનના દય સ ાટ આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીને 

રિશયાના સવ ચ નાગ રક સ માન ‘‘સે ટ એ યુ ધ એપો ટલ’’ એવોડથી નવાજવામાં આ યા તે બદલ અિભનંદન પાઠ યા હતા.  
અિભનંદન આપતા ી િવજયભાઈ પાણીએ જણા યું કે, રિશયાનો આ સવ ચ નાગ રક સ માન મેળવનાર આદરણીય 

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી િહ દુ તાનના થમ વડા ધાન છે. ી નરે ભાઈએ ફકત ગુજરાતનું જ નહ  પરંતુ સમ  
િહ દુ તાનનંુ િવ વમાં ગૌરવ વધાયુ છે. તે એક ગુજરાતી તરીકે આપણાં માટે સિવશેષ ગૌરવ અને આનંદની વાત છે. ી 
નરે ભાઈ િહ દુ તાનના નહ  પરંતુ વૈિ વક નેતા તરીકે થાિપત થઈ ચૂ યા છે. િત, રંગ, વણથી ઉપર ઉઠીને સમ  િવ વ 
માટેની ‘‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્’’ની ી નરે ભાઈની નીિતને સમ  િવ વે વીકાર કય  છે.  

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ  િવ વભરમાં વસતા 
ભારતીયોનંુ ગૌરવ તથા સ માન વધાયુ છે. આતંકવાદની સમ યા હોય, પયાવરણની સમ યા હોય, જળની સમ યા હોય, 

ાચારની સમ યા હોય, ગરીબીની સમ યા હોય, ‘‘સમ યા અનેક, ઉકેલ મા  એક ી નરે  મોદી’’ એ િવ વાસ સાથે આજે 
સમ  િવ વ ી નરે ભાઈ મોદી સામે આશા ભરી નજરે જોઈ ર ું છે. એટલે જ ફકત   રિશયા જ નહ  છે લાં ૦૬ મિહનામા ં
૦૪ ઇ ટરનેશનલ એવોડથી આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને નવાજવામાં આ યા છે. થોડા સમય પહેલા જ સંયુ ત 
આરબ અમીરાત વારા ી નરે ભાઈ મોદીને યાંના સવ ચ નાગ રક સ માન ‘‘ઝાયેદ એવોડ’’થી નવાજવામાં આ યા હતા. આ 
વષ ફે ુઆરીમાં ી નરે ભાઈ મોદીને દિ ણ કો રયા તરફથી ‘‘સીઓલ શાંિત એવોડ’’ આપવામાં આ યો હતો. આ સ માન 
મેળવનાર પણ તેઓ થમ ભારતીય હતા. પયાવરણની ળવણી માટે આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીને સંયુ તરા  
વારા ‘‘ચેિ પય સ ઓફ અથ’’નો એવોડ આપવામાં આ યો હતો. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 



 

ેસનોટ-૭                તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીનો ભાવનગર લોકસભા િવ તારમા ંઝંઝાવાતી ચૂટંણી ચાર. 
----------- 

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ૧૫-ભાવનગર લોકસભા િવ તારના ભાજપાના ઉમદેવાર ીમતી ડૉ. ભારતીબને 
શીયાળના ભાવનગર પવૂ િવ તારમા ંવડવા બી-વોડ ખાતે મ ય થ કાયાલયનુ ંઉ ઘાટન કયુ હત.ુ 

----------- 
ભાવનગર િવધાનસભા િવ તારના વડવા બ-વોડ ખાત ેલોકસંપક તમેજ ભ ય રોડ-શોમા ંિવશાળ સં યામા ંકાયકતાઓની 

હાજરીમા ં ી વાઘાણીએ લોકોનુ ંઅિભવાદન ઝી યુ ંહત.ુ 
----------- 

ી તભુાઇ વાઘાણીએ ભાવનગર નગર પિ ચમ િવ તારમા ંટ બી-ઉમરાળા તમેજ વરતેજ ખાત ેપેજ મુખ બઠેકમા ંકાયકતાઓ 
તેમજ આગવેાનોન ેચૂટંણીલ ી માગદશન આ યુ ંહતંુ. 

----------- 
દેશની સરુ ા અને સલામતી માટ ે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આતંકવાદનો સફાયો કરવા મર વા બનીન ેનીક યા છે  

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ૧૫-ભાવનગર લોકસભા િવ તારના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી ડૉ. 
ભારતીબેન શીયાળના ભાવનગર પૂવ િવ તારમાં મ ય થ કાયાલયનું ઉ ઘાટન કયુ હતુ.  

યારબાદ ભાવનગર િવધાનસભા િવ તારના વડવા બ-વોડ ખાતે લોકસંપક તેમજ ભ ય રોડ-શોમાં િવશાળ સં યામા ં
કાયકતાઓની હાજરીમાં ી વાઘાણીએ લોકોનંુ અિભવાદન ઝી યંુ હતુ.  

આ સંગે ભાવનગર લોકસભાના ઉમેદવાર ી ભારતીબેન િશયાળને િવિવધ સમાજના આગેવાન ીઓ અને જનતાનંુ 
ચંડ સમથન મ યું. 

ી વાઘાણીએ ટ બી-ઉમરાળા ખાતે પેજ મુખ ીઓની સભા સંબોધતાં જણા યુ હતુ કે, આજે કાયકરોની અથાગ 
મહેનતથી ભાજપાની િતભા ઉ જવળ બની છે અને િવ વની સૌથી મોટી લોકતાંિ ક પાટ  બની ઉભરી છે. દેશની સુર ા અને 
સલામતી માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આતંકવાદનો સફાયો કરવા મર વા બનીને નીક યા છે, યારે ભાજપાના તમામ 
કાયકરો પ ર મની પરાકા ા સ  ભાવનગર લોકસભાના ઉમેદવાર ી ભારતીબેન િશયાળને જંગી બહુમતીથી િવજયી બનાવી 
ભારતવાદ અને િવકાસવાદને વરેલા ી ગુજરાતના પનોતા પુ  ી નરે ભાઈ મોદી પુનઃ ધાનમં ી બને અને ગુજરાતની તમામ 
૨૬ બેઠકો પર ભાજપાનો ભ ય િવજય માટે સંક પબ ધ બનીએ. 

ી વાઘાણીએ વરતેજ ખાતે પેજ મુખ બેઠકમાં સંબોધન કરતા જણા યુ હતુ કે, ભાજપા માટે અંિતમ લ ય સ ા નહ  
પરંતુ સેવા છે. તમામ સમાજ અને વગ ના સવાગી િવકાસ થાય તે દશામાં િનરંતર ક યાણના કાય  જ એકમા  ભાજપાનંુ 
યેય છે, યારે ક ેસના ગાંધી પ રવારને પોતાના અને પોતાના પ રવારના િવકાસમાં જ રસ છે. ક ેસને જનતાની સુખાકારી 

સાથે કાંઇ લેવાદેવા નથી. ક ેસની નકારા મકતા, જુ ઠાણાઓ અને અપ ચાર સામે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના સમથ 
અને સલામત નેતૃ વવાળી િવકાસવાદ, રા વાદ, લોકક યાણકારી યોજનાઓ તેમજ ાચારિવિહન પારદશક શાસનની વાત 
જનતા જનાદન સુધી પહોચાડી ‘‘ફીર એકબાર મોદી સરકાર’’ લાવવાની હાકલ કરી હતી.  

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 



 

ેસનોટ-૮                તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના શાસનમા ંએક પણ કૌભાડં ક ે ાચાર થયો નથી.  

૨૦૧૪ પહલેા ક સેના શાસનમા ં ાચારના સમાચાર દેશભરના અખબારોની હડેલાઇન બનતા હતા. 
યાર ેછે લા પાચં વષમાં માિણક અન ેઈમાનદાર સરકારની અનભુિૂત સૌ કરી ર ા છે   

- મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 
----------- 

ી નરે ભાઈ મોદીનુ ં વ ન ભારતન ે ાચારની સાથ ે િતવાદ અન ેવશંવાદથી મુ ત કરવાનુ ંછે.  
તેઓ એક મા  િવકાસના મં ન ેઅપનાવી દશેન ેઆગળ લઈ જવા સતત પ ર મ કરી ર ા છે  

- મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 
----------- 

આઝાદીના ૭૦ વષ પછી ૧૮ હ ર ગામડાઓ વીજળીથી વિંચત હતા,  
જે ૨૦૧૪ પછી ી નરે ભાઈ મોદીના શાસનમા ંઝળહળતા થયા છે - મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 

----------- 
ી નરે ભાઈ મોદીએ ઉરી અન ેપલુવામાના  હુમલા બાદ ક ુ ંહતુ ંક,ે જે આગ આખા દશેના દલમા ંછે ત ેજ આગ 

એમના દલમા ંપણ છે અન ેતમેણે પા ક તાનન ેજડબાતોડ જવાબ આપવા સ જકલ અન ેએર ાઈક કરાવી જવાનોની 
શહાદતનો બદલો લીધો – મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 

----------- 
આજરોજ ગાંધીનગર લોકસભા મતિવ તારના સાણંદ ખાતે માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીની 

હેરસભા યો ઇ હતી. માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ હેરસભાને સંબોધતા જણા યંુ હતુ ં ક ે આ 
વખતની ચૂંટણી ચોકીદાર અને ચોરોના ઠગબંધનની છે. જેમ દેશની સરુ ા માટે સીમા પર આપણા જવાનો ચોકી કરી 
ર ા છે, તેમ ીનરે ભાઈ મોદી દ હીની િતજોરી પર ક ેસનો કાળો પજંો ન પડે તનેી ચોકી કરી ર ા છે. 

ીનરે ભાઈના શાસનમાં એક પણ કૌભાંડ ક ે ાચાર આ દેશમાં થયો નથી. ૨૦૧૪ પહેલા ક સેના શાસનમાં 
ાચારના સમાચાર દેશભરના અખબારોની હેડલાઇન બનતા હતા. છે લા પાંચ વષમાં માિણક અને ઈમાનદાર 

સરકારની અનુભૂિત સૌ કરી ર ા છે. ાચારના સમાચાર હવે ભૂતકાળ બની ગયા છે.  
ી નરે ભાઈ મોદીનું વ ન ભારતન ે ાચારની સાથ ે િતવાદ અને વંશવાદથી મુ ત કરવાનું છે. તઓે એક 

મા  િવકાસના મં ને અપનાવી દેશને આગળ લઈ જવા સતત પ ર મ કરી ર ા છે. આવા પ ર મી નેતાન ેકારણે દેશનો 
િવકાસ ખૂબ જ તેજ ગિતથી થઈ ર ો છે. આઝાદીના ૭૦ વષ પછી ૧૮ હ ર ગામડાઓ વીજળીથી વંિચત હતા, જે 

૨૦૧૪ પછી ીનરે ભાઈ મોદીના શાસનમાં ઝળહળતા થયા છે. ીનરે ભાઈ મોદીએ ક ું છે ક,ે ૨૦૨૨ સધુીમાં 

દરેક માનવીનુ ં પોતાનુ ં ઘર હશે. કોઈ માણસ ઘર િવહોણો નહ  હોય. લાઈટ, પાણી અને ર તાની સિુવધાઓ દેશના 

છેવાડાના ગામો સુધી આપવાનું ભગીરથ કાય ીનરે ભાઈ મોદીએ કયુ છે. યારે ક સે મા  ન ે મા  વોટબકની 
રાજનીિત કરી રહી છે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
ક સેના સમયમાં િવજય મા યા અને નીરવ મોદી જેવાને અબજો િપયાની લોન આપવામાં આવી હતી. તેઓ 

બકોના અબજો િપયા લઈને િવદેશ ભાગી ગયા, પરંત ુ ીનરે ભાઈ મોદીએ આ બક કૌભાંડીઓના ભાગેડુઓ માટે કડક 

કાયદા બના યા. ભાગડેુઓની થાિનક અને િવદેશી સપંિ ઓ જ ત કરવામાં આવી. ીનરે ભાઈ મોદી દેશનો એક એક 
પૈસો પાછો લાવવા માટ ેક ટબ ધ છે.  

આતકંવાદ સામે ઝીરો ટોલર સની નીિત ધરાવતા ીનરે ભાઈ મોદીએ ઉરી અને પલુવામાના  હુમલા બાદ ક ુ ં
હતુ ં ક,ે જે આગ આખા દેશના દલમાં છે તે જ આગ એમના દલમાં પણ છે અન ેતેમણે  પા ક તાનને જડબાતોડ 

જવાબ આપવા સ જકલ અને એર ાઈક કરાવી જવાનોની શહાદતનો બદલો લીધો. આ પુરવાર કરે છે ક,ે ીનરે ભાઈ 

મોદીના દલમાં કેટલી દેશદાઝ છે. યારે ક ેસના નેતાઓ અને રાહુલબાબાના ગુ  પા ક તાનની ભાષા બોલે છે. 
આનાથી પ  દેખાઈ આવે છે કે ક સેના નેતાઓ કવેી માનિસકતા ધરાવે છે. 

ી નરે ભાઈને દુિનયાભરમાંથી જે સ માન મળી ર ા છે તેનાથી દેશનું ગૌરવ વ યંુ છે. આજે દુિનયાના દેશો 
ભારતન ે સ માનની િ થી જોવા લા યા છે. ક સેના ૫૫ વષના શાસન દરિમયાન ગુજરાતન ે અને ગજુરાતના 
મહાપુ ષોને ભારોભાર અ યાય કરવામાં આ યો છે. ીનરે ભાઈએ વડા ધાન બ યા પછી ગુજરાતની  અન ે
મહાપુ ષોન ેભરપૂર ગૌરવ અપા યંુ છે અન,ે આગળ પણ અપાવતા રહેશે. 

આ હેરસભામાં દેશ અ ણી ીઓ, િજ લા અ ય ીઓ, મહામં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ 

ધારાસ ય ીઓ, તાલુકા પંચાયતના મુખ ી, નગરપાિલકાના મુખ ી અને ભાજપાના કાયકતાઓ સાથે મોટી 

સં યામાં સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા.      
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૯                તા. ૧૩.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

રા નુ ંગૌરવ તથા ભારત અન ેભારતીયોના સ માનન ેનવી ચાઇએ પહ ચાડનાર  
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી પનુ: વડા ધાન બનાવવા માટ ેિવદશેોમા ંવસતા ગજુરાતીઓ વતનમા ં ચાર કાય મા ંજોડાયા. 

----------- 
“અબ કી બાર મોદી સરકાર”ના સુ ોને સાથક કરવા ઓવરસીઝ ે ડ ઓફ બી.જે.પી.ની ટીમ ી નરે ભાઇ મોદીના સમથનમા ં

ગામેગામ જઇ ચાર સારના કાયમા ંજોડાશ.ે 
----------- 

અમરેીકા, મોરશેીયસ, કનેડેા, ઓ ેલીયા, ય.ુ ક.ે, યઝુીલે ડ, યુગા ડા, આ કા સિહતના દેશોમાથંી ૨૭૭ જેટલા ંિવદેશમા ંવસતા 
ગુજરાતીઓ ભાજપાના ચાર અથ વતનમા ંઆ યા.ં 

----------- 
ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની એક અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, રા નું ગૌરવ તથા ભારત અને ભારતીયોના સ માનને 

નવી ચાઇએ પહ ચાડનાર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને પુન: વડા ધાન બનાવવા માટે િવદેશોમાં વસતા ગુજરાતીઓ 
વતનમાં ચાર કાય મા ં જોડાયા.િવદેશમાં વસતાં ૨૭૭ ગુજરાતીઓની ટીમ ભાજપાના ચાર માટે ગુજરાતના જુદા જુદા 
સંસદીય ે ોમાં કામે લાગી છે. અમેરીકા, મોરેશીયસ, કેનેડા, ઓ ેલીયા, યુ. કે., યુઝીલે ડ, યુગા ડા, આ કા જેવા દેશોમાં પણ 
આ િબનિનવાસી ગુજરાતીઓએ ી નરે ભાઇ મોદી માટે ચાય પે ચચા, ગરબા, કો યુનીટી મીટ જેવા કાય મોનંુ આયોજન કરી 

ી નરે ભાઇ માટે ચાર સારનું કામ કયુ હતંુ, અને હવે તેઓ આ જ કાય મો ગુજરાતના જુદા જુદા સંસદીય ે માં કરી ર ા ં
છે.  

“અબ કી બાર મોદી સરકાર” ના સુ ને સાથક કરવા ઓવરસીઝ ે ડ ઓફ બી.જે.પી. અમેરીકાના સે ેટરી ી 
વાસુદેવભાઇ પટેલ, યુઝીલે ડના ી રીતેશ યાસ, મોરેશીયસના ી લાલ ભાઇ પટેલ, ઓ ેલીયાના ી જય શાહ, યુગા ડાના 

ી િહમાંશુભાઇ ધોળકીયા, અમેરીકાના મિહલા િતિનિધ ીમતી અનાર મહેતા, લોબલ ઇિ ડયનના ી ગૌરાંગભાઇ વૈ ણવ 
સાથે આજે ભાજપાના દેશ કાયાલય ખાતે ભાજપાના દેશ ઉપા ય  ી ભાગવભાઇ ભ ટ, ભાજપા દેશ મી ડયા િવભાગના 
કિ વનર ી શાંતભાઇ વાળાની િવશેષ ઉપિ થતીમાં ભાજપા દેશ િવદેશ િવભાગના કિ વનર ી સં વ મહેતાએ એક બેઠકનું 
આયોજન કયુ હતંુ. જેમાં િબન િનવાસી ભારતીયો વારા (એન.આર. .) વારા અસરદાર ચાર માટેની યોજના બનાવવામાં 
આવી હતી. ભાજપાના દેશ ઉપા ય ી ભાગવભાઇ ભ ટે ઓવરસીઝ ે ડ ઓફ બી.જે.પી. ની કામગીરીને િબરદાવી સૌને 
આવકાર આપી માગદશન પૂ  પા યંુ હતંુ. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 


