ેસનોટ-૦૧

તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૯

----------આગામી લોકસભાની ચૂટં ણીમાં અમેઠી બેઠક પરથી મૃિત ઇરાની નો િવજય િનિ ચત છે
જે થી રાહુ લ ગાંધીને બી

બેઠક પરથી ચૂટં ણી લડવાની ફરજ પડી છે – ી ભરત પં યા

----------ગુજરાતના પનોતાપુ નું ક સ
ે વારા કરાયેલ અપમાન ગુજરાતની જનતા યારેય નહી ભૂલ,ે
આગામી લોકસભા ચૂટં ણીમાં ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ક સ
ે ને ધૂળ ચાટતી કરી દેશે અને
ભાજપાને ભ ય િવજય અપાવશે – ી ભરત પં યા
----------જે ને દેશ માટે ગૌરવ હોય, જે ની િવકાસયા ામાં ભાગીદારી હોય કે જે યવસાય કે નોકરી કરી દેશની સેવા કરતો નાગ રક હોય
તે

યેક યિ ત દેશનો ચોકીદાર છે – ી ભરત પં યા
-----------

આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે ઇલેક ોિનક મી ડયાને સંબોધતા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ જણા યુ
હતુ કે, ક ેસ નકારા મક રાજનીિત કરે છે તેમજ ઇષા અને વેરઝે રની ભાવના સાથે દેશના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને ભાજપા
ઉપર ‘ચોકીદાર ચોર હૈ’ જે વા નારા સાથે ખોટા આ ેપો કરે છે . ભાજપા ચોકીદાર શ દને યાશીલ, કમશીલ અને ભાવના મક રીતે લે છે .
પોતાના કાયને માિણકતા અને િન ાથી કરતો દેશનો યેક નાગ રક દેશનો ચોકીદાર છે . જે ને દેશ માટે ગૌરવ હોય, જે ની િવકાસયા ામાં
ભાગીદારી હોય કે જે યવસાય કે નોકરી કરી દેશની સેવા કરતો નાગ રક હોય તે યેક યિ ત દેશનો ચોકીદાર છે .
ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, ૧૬મી માચ, ૨૦૧૯ના રોજ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ અિભયાનની
શ આત થઇ તે દવસે આ અિભયાન સમ િવ વના સોશીયલ મી ડયાના િવિવધ લેટફોમ પર થમ નંબરે ે ડ ગ કરી રહેલ હતુ. અ યાર
સુધીમાં આ અિભયાન ૩૦ લાખ રી વીટ અને દોઢ કરોડ ઇ શ
ે સ ( િતસાદ) મેળવી ચૂકલ
ે છે . એક કરોડથી વધુ લોકોએ નમો એપ તેમજ
સોશીયલ મી ડયામાં ‘મ ભી ચૌકીદાર’ હોવાનો સંક પ ય ત કય હતો. આ િવિવધ બાબતો સૂચવે છે કે, દેશની જનતા ચોકીદાર
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સાથે અડીખમ ઉભી છે .
ક ેસને આડેહાથ લેતા ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, આશરે ૪૮ વષ સુધી દેશનું ધાનમં ીપદ તેમજ આશરે ૪૧ વષ સુધી ક ેસ
પાટ નું અ ય પદ મા ગાંધી પરીવાર પાસે જ ર ુ છે . સરકાર અને સંગઠન બંને પર વષ થી કબજો રાખનાર ગાંધી પરીવારે યારે બોફોસ,
અગ તા વે ટલે ડ, વા ા જમીન ગોટાળા જે વા કૌભાંડો કયા હોય અને આજે નેશનલ હેરા ડ કેસમાં જે ઓ મીન ઉપર બહાર હોય તેવા
લોકો આજે માિણક, પ ર મી અને િવ વભરમાં દેશનું માન-સ માન વધારનારા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી માટે જુ ઠા આ ેપો કરી
ચોર જે વા શ દ યોગ કરે છે . ગુજરાતના પનોતાપુ નું આ રીતે કરાયેલ અપમાન ગુજરાતની જનતા યારેય નહી ભૂલે અને આવી મહાચોર
ક ેસ પાટ ને આગામી લોકસભા ચૂટં ણીમાં ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ધૂળ ચાટતી કરી દેશે અને ભાજપાને ભ ય િવજય
અપાવશે.
ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, ક સ
ે ના નેતા અને પૂવ ધાનમં ી રા વ ગાંધી કહેતા હતા કે, દ હીથી ગરીબ માટે એક િપયો
મોકલીએ યારે ગરીબના હાથમાં મા ૧૫ પૈસા જ પહ ચે છે . અને આજે ધાનસેવક ી નરે ભાઇ મોદીના શાસનમાં ૫.૪૩ લાખ કરોડ
િપયા ખેડુત, યુવા, મિહલા, ગરીબ, વંિચત તેમજ શોષીત નાગ રકોના બક ખાતામાં જમા કરવામાં આ યા છે . પારદશ સરકાર કેવી રીતે
ચલાવી શકાય તેનું ઉ મ ઉદાહરણ આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ પૂ પા યુ છે .
ક ેસ અ ય રાહુ લ ગાંધીની અમેઠી ઉપરાંત કેરળથી ચૂટં ણી લડવાની હેરાત થયાના િવષયે ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે,
અમેઠીમાં રાહુ લ ગાંધીને હાર પ દેખાઇ રહી છે . આટલા વષ થી અમેઠી બેઠક ક ેસની પરંપરાગત બેઠક રહી હોવા છતાં પણ અમેઠીનો
યો ય િવકાસ થયો નથી. યારે બી તરફ મૃિત ઇરાની એ છે લા પાંચ વષમાં અમેઠીનો સતત વાસ કરી જનતાના નો ચતા કરી છે
અને તે નોના િનવારણ માટે સતત ય નશીલ ર ા છે . આગામી લોકસભાની ચૂટં ણીમાં અમેઠી બેઠક પરથી મૃિત ઇરાની નો િવજય
િનિ ચત છે જે થી રાહુ લ ગાંધીને બી બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવાની ફરજ પડી છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

ભાજપાના લોકસભા બેઠકો માટે ઉમેદવારોનો નામાંકન કાય મ
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી

તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૯

આવતીકાલે ક છ ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી િવનોદભાઇ ચાવડાના ઉમેદવારી નામાંકન સંગે તેમજ
તારીખ ૨ એિ લે રાજકોટ ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી મોહનભાઇ કુડં ારીયાના નામાંકન સંગ ે ઉપિ થત રહેશે
-----------

ભાજપા દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણી

આવતીકાલે ભાવનગર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ડૉ. ભારતીબેન શીયાળના નામાંકન સંગ,ે
તારીખ ૨ એિ લે પોરબંદર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી રમેશભાઇ ધડુકના નામાંકન સંગે તેમજ
તારીખ ૪ એિ લે પાલનપુર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે
-----------

કે ીય મં ી ી પરશો મભાઇ પાલા

આવતીકાલે નડીયાદ ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી દેવુ સહ ચૌહાણના નામાંકન સંગે તેમજ
તારીખ ૨ એિ લે અમરેલી ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી નારણભાઇ કાછડીયાના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશ.ે
-----------

કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા

તારીખ ૨ એિ લે મનગર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી પુનમબેન માડમના નામાંકન સંગે તેમજ
તારીખ ૩ એિ લે જુ નાગઢ બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ી રાજે શભાઇ ચૂડાસમાના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશ.ે
----------ભાજપા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ જણા યુ હતુ કે,આગામી લોકસભા ચૂટં ણી અંતગત ભાજપા વારા ગુજરાતની ૨૬
લોકસભા બેઠકો પૈકી ૨૩ લોકસભા બેઠકો માટે ઉમેદવારો હેર થઇ ચૂ યા છે . બાકી રહેલ ૩ ઉમેદવારોના નામ ટૂંક સમયમાં હેર થશે.
ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી આવતીકાલે તારીખ ૧ એિ લ, સોમવારના રોજ ક છ ખાતે
ભાજપાના ઉમેદવાર ી િવનોદભાઇ ચાવડાના ઉમેદવારી નામાંકન સંગે તેમજ તારીખ ૨ એિ લ, મંગળવારના રોજ રાજકોટ ખાતે
ભાજપાના ઉમેદવાર ી મોહનભાઇ કુંડારીયાના નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે.
ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી આવતીકાલે તારીખ ૧ એિ લ, સોમવારના રોજ ભાવનગર ખાતે ભાજપાના
ઉમેદવાર ડૉ. ભારતીબેન શીયાળના નામાંકન સંગે, તારીખ ૨ એિ લ, મંગળવારે પોરબંદર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી રમેશભાઇ
ધડુકના નામાંકન સંગે તેમજ તારીખ ૪ એિ લ, ગુ વારે પાલનપુર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલના નામાંકન સંગે
ઉપિ થત રહેશે.
કે ીય મં ી ી પરશો મભાઇ પાલા આવતીકાલે તારીખ ૧ એિ લ, સોમવારના રોજ નડીયાદ ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર
ી દેવુ સહ ચૌહાણના નામાંકન સંગે તેમજ તારીખ ૨ એિ લ, મંગળવારે અમરેલી ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ી નારણભાઇ કાછડીયાના
નામાંકન સંગે ઉપિ થત રહેશે.
કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા તારીખ ૨ એિ લ, મંગળવારે મનગર ખાતે ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી પુનમબેન
માડમના નામાંકન સંગે તેમજ તારીખ ૩ એિ લે જુ નાગઢ બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ી રાજે શભાઇ ચૂડાસમાના નામાંકન સંગે
ઉપિ થત રહેશે.
આજરોજ હેર થયેલ પાટણ લોકસભા બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ી ભરત સહ ડાભીના નામાંકન સંગે કે ીય મં ી ી
હ રભાઇ ચૌધરી, ી શંકરભાઇ ચૌધરી તથા ી કે.સી.પટેલ, આણંદ લોકસભા બેઠક પરના ભાજપાના ઉમેદવાર ી િમતેશભાઇ પટેલના
નામાંકન સંગે ી ભૂપે સહ ચૂડાસમા, છોટાઉદેપુર લોકસભા બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી ગીતાબેન રાઠવાના નામાંકન સંગે
કે ીય મં ી ી જશવંત સહ ભાભોર અને ી શ દશરણભાઇ
ભ ટ ઉપિ થત રહેશે.
લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીઓ નામાંકન દાખલ કરવાના છે તેની તારીખ, સમય અને દેશમાંથી ઉપિ થત રહેનાર
અ ણી ીઓના નામની િવગત બી પાને છે ,
..૨..

મ

લોકસભા બેઠક

1.

ખેડા

2.

નવસારી

3.

ક છ (અ. .)

4.

ભાવનગર

5.

સાબરકાંઠા

ફોમ ભરવાની
તારીખ અને સમય
૧.૪.૨૦૧૯
સવારે ૧૦.૦૦ ક.
૧.૪.૨૦૧૯
સવારે ૧૦.૦૦ ક.
૧.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૨૨ ક.

થળ

..૨..

ઉમેદવાર ીનું નામ

કલેકટર કચેરી-નડીયાદ

ી દેવુ સહ ચૌહાણ

કલેકટર કચેરી-નવસારી

ી સી.આર.પાટીલ

૧.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૩૯ ક.
૧.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૩૯ ક.

હોટલ
િવરામ,
ી િવનોદભાઇ ચાવડા
આકાશવાણીની
બાજુ મા, ભૂજ
સ યનારાયણ
રોડ, ડૉ. ભારતીબેન શીયાળ
ભાવનગર
દૂગા માકટ કે પસ,
ી દપ સહ રાઠોડ
હમતનગર

૧.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૩૯ ક.

કલેકટર
કચેરી, ડૉ. ક રટભાઇ સોલંકી
સુભાષિ જ અમદાવાદ

7.

અમદાવાદ
પિ ચમ
(અ. .)
પંચમહાલ

૧.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૩૯ ક.

ી રતન સહ રાઠોડ

8.

પોરબંદર

સુદામા ચોક, પોરબંદર

ી રમેશભાઇ ધડુક

9.

રાજકોટ

૨.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૦.૦૦ ક.
૨.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૧.૦૦ ક.
૨.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૧.૦૦ ક.

લા ભાજપા કાયાલય,
ગીતામૃત, કલાલ દરવા
પાસે, ભારોડ, પાંજરાપોળ
રોડ, ગોધરા

બહુ માળી ભવન, સરદાર
પટેલ ટે યુ, રાજકોટ
ઓસવાલ
સે ટર,
મનગર

ી મોહનભાઇ કુંડારીયા

6.

10.

11.
12.

મનગર

વલસાડ
(અ.જ. )
ભ ચ

14.

બારડોલી
(અ.જ. )
અમરેલી

15.

બનાસકાંઠા

13.

૨.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૩૯ ક.
૨.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૩૯ ક.
૨.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૩૯ ક.
૨.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૨.૦૦ ક.
૪.૪.૨૦૧૯
બપોરે ૧૧.૦૦ ક.

કલે ટર કચેરી,
વલસાડ
કલે ટર કચેરી,
ભ ચ
કલે ટર કચેરી,
યારા

મ ય થ ચૂટં ણી કાયાલય,
ભીડભંજન હનુમાન મં દર
સામે, સુખનાથપૂરા રોડ,
અમરેલી
જોડનાપુર-દેવપુરા પાટીયા,
ઝાયકા હોટલની સામે, ડીસા
રોડ, પાલનપુર

દેશમાંથી ઉપિ થત રહેનાર અ ણીનું
નામ
ી પરશો મભાઇ પાલા
(કે ીય મં ી)
ી મંગુભાઇ પટેલ
(પૂવ મં ી ી)
ી િવજયભાઇ પાણી
(મુ યમં ી ી)
ી તુભાઇ વાઘાણી
(ભાજપા દેશ મુખ)
ી શંકરભાઇ ચૌધરી(પૂવ મં ી ી)
ી કે.સી.પટેલ ( દેશ મહામં ી ી)
ી રમણભાઇ પાટકર (મં ી ી)
ી દપ સહ ડે (મં ી ી)

ી ભૂપે

ીમતી પુનમબેન માડમ

ડૉ. કે.સી.પટેલ
ી મનસુખભાઇ વસાવા
ી ભુભાઇ વસાવા

સહ ચૂડાસમા (મં ી ી)

ી તુભાઇ વાઘાણી
(ભાજપા દેશ મુખ)
ી િવજયભાઇ પાણી
(મુ યમં ી ી)
ી આર.સી.ફળદુ (મં ી ી)
ી મનસુખભાઇ માંડવીયા (કે ીય
મં ી ી)
ી મંગુભાઇ પટેલ (પૂવ મં ી)
ી ભરત સહ પરમાર ( દેશ
મહામં ી ી)
ી ગણપતભાઇ વસાવા (મં ી ી)

ી નારણભાઇ કાછડીયા

ી પરશો મભાઇ પાલા
(કે ીય મં ી ી)

ી પરબતભાઇ પટેલ

ી તુભાઇ વાઘાણી
(ભાજપા દેશ મુખ)

ભાજપાના ઉમેદવારો વારા ગાંધીનગર, દાહોદ, સુરે નગર અને વડોદરા લોકસભા બેઠક પર નામાંકન પ ભરવાની
થઇ ચૂકેલ છે તેમ ી પં યાએ અંતમાં જણા યુ હતુ.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

યા પૂણ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૯

----------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ િવડીયો કો ફર સ વારા ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ અિભયાન અંતગત
આજે અ યાર સુધીના સૌથી યાપક એવા ટાઉન હોલ કાય મમાં
દેશના ૫૦૦ તથા ગુજરાતના ૫૦ જે ટલા થાનો ઉપરથી
સાથે સીધો સંવાદ કય
----------રા ીય ઉપા ય અને લોકસભા ચૂટં ણી ભારી ી ઓમ માથુર મોડાસા ખાતે,
ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી ગાંધીનગર ખાતે અને
દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા દહેગામ ખાતે ઉપિ થત ર ા.
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી ગોધરા ખાતે અને
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ ચાણ મા ખાતે ઉપિ થત ર ા
----------કે ીય મં ી ીઓ ી પરશો મભાઇ પાલા વડોદરા ખાતે અને
ી મનસુખભાઇ માંડવીયા જૂ નાગઢ ખાતે ઉપિ થત ર ા
----------ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના

‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ અિભયાન અંતગત આજરોજ સાંજે ૫.૦૦ વા યે અ યાર સુધીના સૌથી યાપક એવા ટાઉન
હોલ કાય મમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ િવડીયો કો ફર સ વારા દેશના ૫૦૦ તથા ગુજરાતના ૫૦
જે ટલા થાનો ઉપરથી

સાથે સીધો સંવાદ કય હતો.

આ અિભયાન અંતગત રા ીય ઉપા ય અને લોકસભા ચૂંટણી ભારી ી ઓમ
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી ગોધરા ખાતે, ભાજપા દેશ અ ય

ી

માથુર મોડાસા ખાતે,

તુભાઇ વાઘાણી ગાંધીનગર ખાતે,

દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા દહેગામ ખાતે નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ
ચાણ મા ખાતે, કે ીય મં ી

ી પરશો મભાઇ પાલા વડોદરા ખાતે અને કે ીય મં ી

ી મનસુખભાઇ

માંડવીયા જૂ નાગઢ ખાતે ઉપિ થત ર ા હતા.
આ ઉપરાંત

દેશ ભાજપાના હો ેદાર ીઓ, સરકારના મં ી ીઓ તેમજ અ ય સીનીયર નેતાઓ

િનધા રત કરેલ થળે ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૯

----------આજરોજ દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતેથી
ભાજપાના વરી નેતા ી સુરે ભાઇ પટેલ, દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા
તથા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ આગામી લોકસભા ચૂટં ણી અંતગત ભાજપાના ચાર- સાર
અથ સાત ટે લો રથનું થાન કરા યુ
----------આ સંગે દેશ અ ણી ી મહેશભાઇ કસવાલા, દેશ મં ી ી હષદગીરી ગો વામી તથા
ધારાસ ય ી શંભુ ઠાકોર ઉપિ થત ર ા હતા
-----------

ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતેથી

ભાજપાના વરી નેતા

ી સુરે ભાઇ પટેલ, દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તથા

દેશ

વ તા ી ભરત પં યાએ આગામી લોકસભા ચૂંટણી અંતગત ભાજપાના ચાર- સાર અથ સાત ટે લો રથનું
થાન કરા યુ હતુ. આ સંગે દેશ અ ણી ી મહેશભાઇ કસવાલા, દેશ મં ી ી હષદગીરી ગો વામી, તથા
ધારાસ ય ી શંભુ

ઠાકોર ઉપિ થત ર ા હતા.

‘મ ભી ચૌકીદાર’ થીમ, કે

અને રા ય સરકારની જનક યાણકારી િસિ ધઓ તેમજ

ધાનમં ી ી

નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વને અનુલ ીને િવિવધ ગીત-સંગીત વારા સુ િસ ધ કલાકાર મંગલ સહ ઝાલા અને
તેમની ટીમ આ સાત ટે લો રથનું સંકલન કરીને સુરત, અમદાવાદ પૂવ, અમદાવાદ પિ ચમ, ભ ચ, બનાસકાંઠા,
ક છ અને અમરેલી એમ સાત લોકસભા મતિવ તારોમાં જઇને ચાર- સારના કાય કરશે.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

