
 

ેસનોટ-૦૧            તા. ૨૯.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

આજરોજ વડોદરા લોકસભા બઠેકના લોકલાડીલા ઉમદેવાર ીમતી રજંનબને ભ ટના નામાકંન પ  દાખલ 
કરવાના પવૂ આયોિજત િવશાળ જનસભાન ેસબંોધન કરતા ંમુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 

----------- 
આવનારી લોકસભાની ચૂટંણી રા વાદ િવ ધ આતંકવાદ, ઈમાનદાર િવ ધ બઇેમાન તમેજ કામદાર િવ ધ 

નામદારની ચૂંટણી છે - ી િવજયભાઈ પાણી 
----------- 

એક તરફ ચોકીદાર છે યારે, બી  તરફ ચોરોની જમાત છે. 
દશેની જનતા ધાનસવેક ી નરે ભાઈ મોદીન ેફરી એક વખત દશેનુ ંસકુાન સભંાળવાની જવાબદારી 

આપવાનુ ંમન બનાવી ચકૂી છે - ી િવજયભાઈ પાણી 
----------- 

ભાજપા મી ડયા સેલની અખબાર યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ 
વડોદરા લોકસભા બેઠકના લોકલાડીલા ઉમેદવાર ીમતી રંજનબેન ભ ટના નામાંકન પ  દાખલ કરવાના પૂવ 
આયોિજત િવશાળ જનસભાને સંબોધી હતી. 

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ આ સંગે સંબોધન કરતાં જણા યુ ંહતું કે, ભારતીય જનતા પાટ ના 
શાસનમાં વડોદરા શહેરનો િવકાસ વેગવાન બ યો છે. આવનારી લોકસભાની ચૂંટણી રા વાદ િવ ધ આતંકવાદ, 
ઈમાનદાર િવ ધ બેઇમાન તેમજ કામદાર િવ ધ નામદારની ચૂંટણી છે, એક તરફ ચોકીદાર છે યારે બી  
તરફ ચોરોની જમાત છે પરંતુ, જનતા દેશના ચોકીદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીને ફરી એક વખત દેશનંુ 
સુકાન સંભાળવાની જવાબદારી આપવાનંુ મન બનાવી ચૂકી છે.  

ક ેસ ઉપર હાર કરતા ી પાણીએ જણા યું હતું કે, ભતૂકાળની સરકારોની ગરીબિવરોધી નીિતઓના 
કારણે ગરીબ વધારે ગરીબ બનતો ગયો પરંતુ, આઝાદીના આટલા વષ  પછી ધાનસેવક ી નરે ભાઈ મોદીના 
પમાં દેશને એક એવા નતેા મ યા છે જે કહે છે ક,ે દેશના સંસાધનો ઉપર સૌથી પહેલો અિધકાર દેશના ગરીબ, 

શોિષત અને પી ડત વગનો છે અન ેઆ વગના ઉ થાન માટે તેઓ અિવરતપણે કાયરત છે, જે દેશની ૧૩૦ કરોડ 
જનતાએ છે લા પાંચ વષમાં અનુભ યું છે. 

આ કાય મ બાદ ભ ય રોડ-શોનુ આયોજન કરવામાં આ યું હતું, જેમાં  થાિનક જનતા, ભાજપના 
કાયકરો-સમથકો તથા િવિવધ સમાજના અ ણીઓ મોટી સં  યામાં જોડાયા હતા. યારબાદ ીમતી રંજનબેન 
ભ ટે વડોદરા લોકસભા બેઠકની ઉમેદવારી માટે નામાંકન પ  દાખલ કયુ હતુ. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 



 

ેસનોટ-૦૨            તા. ૨૯.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

આવતીકાલ ેરા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભા બઠેક પર નામાકંન દાખલ કરવા પવૂ 
સવારે ૯.૦૦ કલાક ેભ ય રોડ-શો યો શ.ે 

----------- 
રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના નામાંકન પ  દાખલ કરવાના સંગ ેયો નાર જનસભા તમેજ ભ ય રોડ-

શોમા ંકે ીય ગૃહમં ી ી રાજનાથ સહ , કબેીનટે મં ી ી નીિતન ગડકરી , શીવસનેાના અ ય ી ઉ ધવ 
ઠાકરે , પં બના પવૂમુ યમં ી ી કાશ સહ બાદલ, ગજુરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા 

નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલે સિહત મહાનભુાવો િવશષે ઉપિ થત રહશે.ે 
----------- 

૩૧મી માચ, ૨૦૧૯ના રોજ સાજેં ૫.૦૦ વા ય ેઅ યાર સધુીના સૌથી યાપક એવા ‘મ ભી ચૌકીદાર’ ટાઉન 
હોલ ો ામ અતંગત ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી દશેના ૫૦૦ તથા ગુજરાતના ૫૦ જેટલા થાનો ઉપરથી 

 સાથ ેસીધો સવંાદ કરશ ે- ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

‘મ ભી ચૌકીદાર’ ટાઉન હોલ ો ામ અતંગત મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી પચંમહાલ, નાયબ મુ યમં ી 
ી નીિતનભાઇ પટેલ પાટણ, ભાજપાના રા ીય ઉપા ય  અન ેલોકસભા ચૂંટણી ભારી ી ઓમ  માથરુ 

આણદં અન ે દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી સરુત ખાત ેઉપિ થત રહશે.ે 
----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના ‘મ ભી ચૌકીદાર’ અિભયાનન ેઅ યાર સધુીમાં ૩૦ લાખ વખત રી વીટ અન ે
૧.૫ કરોડ જેટલા ઇ શે સ ( િતસાદ) સાથ ેસોશીયલ મી ડયા ઉપર ‘મ ભી ચૌકીદાર’ના હશેટેગ ્સાથ ેશ  

થયલેા અિભયાનન ેજબરદ ત િતસાદ મળી ર ો છે - ી તુભાઇ વાઘાણી 
----------- 

ચૂંટણી એ લોકશાહીનો મોટામા ંમોટો તહવેાર છે. અન ેમત આપવો એ આપણી પિવ  ફરજ છે તો ૨૦૧૯ની 
ચુંટણીમા ં યકે નાગ રક અવ ય મતદાન કર ે- ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
 

ભાજપા ગુજરાત દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે પ કાર પ રષદને સંબોધતા 
જણા યુ હતુ કે, આવતીકાલે ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક પર ઉમેદવાર તરીકે રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ 
નામાંકન પ  દાખલ કરવાના હોય તેમના નારણપૂરા ખાત ે આવેલ જૂના િનવાસ થાન પાસેની ી સરદાર 
વ લભભાઇ પટેલની િતમા પાસે જનસભાનંુ આયોજન કરવામાં આ ય ુ છે, જેમાં કે ીય ગૃહમં ી ી 
રાજનાથ સહ , કેબીનેટ મં ી ી નીિતન ગડકરી , શીવસેનાના અ ય ી ઉ ધવ ઠાકરે , પં બના 
પૂવમુ યમં ી ી કાશ સહ બાદલ, ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી 
નીિતનભાઇ પટેલ સિહત મહાનુભાવો િવશેષ ઉપિ થત રહેશે. 

..૨.. 



 

..૨.. 
યારબાદ ભ ય રોડ-શોની શ આત થશે, જે ી સરદાર વ લભભાઇ પટેલની િતમા થી આગળ વધતાં 

પ લવ ચાર ર તા - શા ીનગર - ભાત ચોક થઇ પાટીદાર ચોક સુધી આશરે ૪ કલોમીટર સુધી યો શે. આ 
રોડ-શોના સમાપન બાદ ી અિમતભાઇ શાહ ગાંધીનગર મુકામે પહ ચશે, યાં સકેટર-૬/૭ના બસ ટે ડથી 
પિથકા મ સુધી ભાજપાના કાયકરો મોટી સં યામાં ઉપિ થિત રહી માનવ સાંકળનું િનમાણ કરી ી અિમતભાઇ 
શાહને વધાવશે. આવા ઉ સાહજનક વાતાવરણમાં રા ીય અ ય  ી અિમતભાઇ શાહ વલંત િવજયના 
સંક પ સાથે કલે ટર કચેરી ખાતે નામાંકન દાખલ કરશે તેમ ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ. 

આગામી લોકસભાની ચંૂટણીમાં રા િહત માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી પુનઃ ચંડ બહુમતી સાથ ે
ફરી એકવખત દેશના ચોકીદાર બનીને દેશની સેવા કરશે તેવો િવજયસંક પ ય ત કરતા ી વાઘાણીએ જણા ય ુ
હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના યિ ત વ અને નેતૃ વમાં એ મુકેલા િવ વાસને લીધે ી નરે ભાઈ 
મોદીની નાનામાં નાની વાત જનઆંદોલન વ પે સમ  દેશવાસીઓ વીકારે છે, સોશીયલ મી ડયા ઉપર ‘મ ભી 
ચૌકીદાર’ના હેશટેગ્ સાથે શ  થયેલા અિભયાનન ેજબરદ ત િતસાદ મળી ર ો છે. આ અિભયાન હવે વયંભ ૂ
લોકઆંદોલનમાં પ રવ તત થઇ ચૂ ય ુછે. આ અિભયાનને અ યાર સુધીમાં ૩૦ લાખ વખત રી વીટ અને ૧.૫ 
કરોડ જેટલા ઇ ેશ સ ( િતસાદ) મ યા છે. ‘મ ભી ચૌકીદાર’ અિભયાન સાથે જોડાયેલ િવડીયો સોશીયલ 
મી ડયાના િવિવધ લેટફોમ ઉપર એક કરોડ કરતાં વધુ લોકો િનહાળી ચૂ યા છે. જે દશાવે છે કે આ અિભયાન 
એક જનઆંદોલન વ પે સમ  ભારતમાં સરી ર ું છે.  

ી વાઘાણીએ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ કરેલ ‘ચૌકીદાર’ શ દની પુ યા યાનો ઉ લેખ કરતાં 
જણા યુ હતુ કે, દેશમાં ગરીબી, ાચાર, અ વ છતા, આતંકવાદ અને અ ય સામા ક દુષણો સામે લડનાર 
દેશની યેક યિ ત દેશનો ચોકીદાર છે. દેશના િવકાસ માટે અથાગ પ ર મ કરતી યેક યિ ત ચોકીદાર છે. 
આજે, યેક ભારતીય ‘મ ભી ચૌકીદાર’ કહેવામાં ગવ અનુભવે છે.  

ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, ૩૧મી માચ, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વા યે અ યાર સુધીના સૌથી 
યાપક એવા ‘મ ભી ચૌકીદાર’ ટાઉન હોલ ો ામ અંતગત ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી દેશના ૫૦૦ તથા 

ગુજરાતના ૫૦ જેટલા થાનો ઉપરથી  સાથે સીધો સંવાદ કરશે. ‘મ ભી ચૌકીદાર’ અિભયાન અંતગત આ 
સીધા સંવાદમાં ડૉ ટસ, વકીલો, એકાઉ ટ સ, આઇ.ટી. ોફેશન સ અને અ ય યવસાિયકો, નવા મતદારો, 
ખેડુતો, િનવૃ  કમચારીઓ, વેપારી અને ઉ ોગપિતઓ સિહત યેક નાગ રક ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી 
સાથે સીધા સંવાદમાં જોડાશે. 

ી વાઘાણીએ જણા યુ ંહતું કે, ‘મ ભી ચૌકીદાર’ ટાઉન હોલ ો ામ અંતગત મુ યમં ી ી િવજયભાઈ 
પાણી પંચમહાલ, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ પાટણ, ભાજપાના રા ીય ઉપા ય  અને લોકસભા 

ચંૂટણી ભારી ી ઓમ  માથુર આણંદ અને તઓે વય ંસુરત ખાતે ઉપિ થત રહેશે. 
ચૂંટણી એ લોકશાહીનો મોટામાં મોટો તહેવાર છે અને મત આપવો એ આપણી પિવ  ફરજ છે તો 

૨૦૧૯ની ચુંટણીમાં યેક નાગ રક અવ ય મતદાન કરે એવી અપીલ ી વાઘાણીએ કરી હતી. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૩            તા. ૨૯.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી વારા 
ખેડા િજ લા અન ેવડોદરા શહરેના ભાજપાના કાયકારી મુખ ીઓની વરણી કરવામાં આવી. 

----------- 
ભાજપા મી ડયા િવભાગની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી 

તુભાઇ વાઘાણી વારા ખેડા િજ લાના ભાજપાના કાયકારી મુખ તરીક ે ી દશરથભાઇ પટેલ (વકીલ 

ભૂપે ભાઇ) તથા વડોદરા મહાનગરના ભાજપાના કાયકારી મુખ તરીકે ી ભૂપે ભાઇ લાખાવાલાની 

િનમ ંક કરી છે.  

આ બંન ે િજ લા/મહાનગરોના ભાજપાના મુખ ીઓ લોકસભાના ઉમેદવાર હોય સંગઠનની 

યવ થાઓ જોવા માટે ઉપરો ત કાયકારી મુખોની િનમ ંક કરવામાં આવી છે. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૪           તા. ૨૯.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

હાઇકોટ એ બધંારણીય સં થા છે અન ેતેનો િનણય બધા માટ ેિશરોમા ય હોય છે 
– ી મનસખુભાઇ માંડવીયા 

----------- 
બધંારણીય સં થાઓનુ ંઅપમાન અને અવગણના કરવી તે ક સેની હમંેશા નીિતરીિત રહી છે. 

– ી મનસખુભાઇ માંડવીયા 
----------- 

ક સે િનઃસહાય બની ગઇ છે,  
નેતૃ વિવિહન ક સે પાસ ેહવે કોઇ ચહરેો નથી,  

એટલ ેબી ન ેઆગળ કરીન ેગમતેમે રીત ેચૂટંણીની વતેરણી પાર કરવાના િન ફળ યાસો કર ેછે  
– ી મનસખુભાઇ માંડવીયા 

----------- 
કે ીય મં ી અને ભાજપાના દેશ મહામં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયાએ હાઇકોટના ચૂકાદા અંગે 

િનવેદન આપતા જણા યુ હત ુકે, ભાજપાએ હમંેશા બંધારણનું સ માન કય ુ છે. ભાજપા યારેય કોઇને ચૂંટણી 
લડતા અટકાવતું નથી. હા દક ચૂંટણી ન લડી શકે તે િનણય હાઇકોટનો છે. હાઇકોટ એ બંધારણીય સં થા છે અને 
તેનો િનણય બધા માટે િશરોમા ય હોય છે.  

ી માંડવીયાએ જણા ય ુ હતુ કે, બંધારણીય સં થાઓનું અપમાન અને અવગણના કરવી તે ક ેસની 
હંમેશા નીિતરીિત રહી છે. કેગના રપોટ ઉપર શંકા કરવી, સીબીઆઇની િન પ  તપાસો સામે આંગળી ઉઠાવવી, 
ઇવીએમ મશીન પર શંકા કરવી, છ ીસગઢ-મ ય દેશ અને રાજ થાનમાં જો ક ેસ તે તો ઇવીએમ સાચા 
પરંતુ જે રા યોમાં ક ેસ હારે યાં ઇવીએમ ખોટા તે જ રીતે જો પોતાની તરફેણમાં ચૂકાદો આવે તો કોટના 
િનણયો વીકાય પરંતુ જો પોતાની િવ ધમાં ચૂકાદો આવે તો બંધારણીય સં થાઓને બદનામ કરવી અન ેતનંુે 
અપમાન કરવંુ તે ક સેની વષ થી નીિતરીિત રહી છે.  

  ી માંડવીયાએ અતંમાં જણા યુ હતુ ક,ે વા તવમાં ક ેસ િનઃસહાય બની ગઇ છે, નેતૃ વિવિહન ક ેસ 
પાસે હવે કોઇ ચહેરો નથી, એટલે બી ને આગળ કરીને ગમેતેમ રીતે ચંૂટણીની વેતરણી પાર કરવાના િન ફળ 

યાસો કરે છે. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


