
 

ેસનોટ-૦૧             તા ૧૨.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

સમ  રા મા ં‘‘મરેા પ રવાર-ભાજપા પ રવાર’’ના મહાઅિભયાનનો રા ીય મખુ ી અિમતભાઇ શાહના વરદ ્
હ ત ેઅમદાવાદ ખાતથેી શભુારભં - ભારત માતા કી જય, વદેં માતરમ ્ તથા ‘‘ફીર એક બાર મોદી સરકાર’’ ના 

ગગનભેદી નારાઓ સાથ ેઉ સાહવધક રા વાદી વાતાવરણમા ંહ રો કાયકતાઓની ઉપિ થિત 
---------------- 

ભાજપાના કાયકરની આવડત, સ મ સગંઠન અન ેનરે ભાઇના રેણાદાયી નતેૃ વનો િ વણેી સંગમ ૨૦૧૯ની 
લોકસભાની ચૂટંણીઓમા ંઇિતહાસ સજશ ે– ી અિમતભાઇ શાહ 

---------------- 
‘‘મરેા પ રવાર-ભાજપા પ રવાર’’, મહાસપંક અિભયાન, કમલ યોિત તથા િવજયસકં પ રલેીના સગંઠનલ ી 
કાય મો વારા દશેના જનજન સધુી પહોચીન ે‘‘ ફર એકબાર મોદી સરકાર’’ના આપણા સકં પને સાકાર કરીએ  

– ી અિમતભાઇ શાહ 
---------------- 

ામાિણક, અનભુવી, પ ર મી, ગિતશીલ તથા ઢશિ તયુ ત ધાનમં ી ી મોદીના નતેૃ વનુ ંસ ભા ય આપણન ે
ા ત થય ુછે. – ી અિમતભાઇ શાહ 

---------------- 
‘‘કહ  કા ટ કહી કા રોડા બન ગયા ભાનુમિત કા કનુભા’’ જેવુ ંનતેા, નીિત તથા િસ ધાતં વગરનુ ંમહાગઠબધંન 

દશેની શાણી અન ેસમજુ  યારયે વીકારવાની નથી – ી અિમતભાઇ શાહ 
---------------- 

ઉ ર દેશમાં ૭૩ થી વધીન ે૭૪ બઠેકો તથા પિ ચમ બંગાળ તથા ઓ ર સામા ંભાજપા ભ ય િવજય ા ત 
કરીન ેભારતમાતાન ેિવ વની મહાસ ા બનાવવાના આપણા સકં પન ેદશેની જનતાના આશીવાદથી આપણ ે

જ રથી િસ ધ કરીશુ.ં – ી અિમતભાઇ શાહ 
---------------- 

એક ગુજરાતી તથા ભાજપાના કાયકર તરીક ેઆપણ ે ધાનમં ીપદે ી નરે ભાઇન ેપનુઃઆ ઢ કરવાની સાથ ે
ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભાની બઠેકો પર પનુઃ ભ ય િવજય ા ત કરવાનો સકં પ લઇએ  

– ી અિમતભાઇ શાહ 
---------------- 

આજરોજ અમદાવાદના થલતેજ િવ તારમાં હ રો સમ પત કાયકતાઓની ઉપિ થિતમાં ‘‘ભારત માતા કી જય’’ 
અને ‘‘વંદે માતરમ્’’ના ગગનભેદી નારાઓ સાથ ે વયંના િનવાસ થાન ેભાજપાનો વજ ફરકાવી તથા ટીકર લગાવીન ેપ ના ં
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રા ીય મુખ ી અિમતભાઇ શાહે ‘‘મેરા પ રવાર-ભાજપા પ રવાર’’ અિભયાનનો ભાવી ારંભ કય  હતો. 
 ‘‘મેરા પ રવાર-ભાજપા પ રવાર’’ અિભયાનના દેશ યાપી શુભારંભ સંગે પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય ઓ ડટોરીયમ 
ખાત ેમોટી સં યામા ં ઉપિ થત કાયકરોન ેઉ બોધન કરતા રા ીય મુખ ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ હત ુ કે, ૨૦૧૯ની 
લોકસભાની ચૂંટણીઓના અિભયાનનો સવ થમ કાય મ ‘મરેા પ રવાર ભાજપા પ રવાર’ નો આજથી શુભારંભ થઇ ર ો છે. 
દેશભરના પાંચ કરોડથી વધ ુકાયકતાઓ કમળના શુભ િચ ન સાથ ેપોતાના ઘર ઉપર વજ લગાવીન ેકુલ ૨૦ કરોડથી વધ ુ
મતદારો ભાજપા તથા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ન ે પોતાનુ ં સમથન ય ત કરશ.ે ગત ચૂંટણીમા ં ૧૭.૫ કરોડ 
મતદારોના સમથન સાથ ે પ  બહુમતી મળી હતી. આ વખતે આ અિભયાનની શ આતમા ંજ ૨૦ કરોડ મતદારો સાથ ે
આપણ ેસીધો સપંક થાિપત કરી ર ા છીએ. સંગઠનની સંિચય શિ ત ગૃત કરીને તનેે િવજયમાં પ રવ તત કરવાનો આ 
કાય મ છે. કાય મના થમ ચરણમાં જ એક કલાકમા ં૧ લાખથી વધુ લોકોએ ભાજપાના વજન ે થાિપત કય  છે.  

સંગઠનના ચાર કાય મો - ‘મેરા પ રવાર ભાજપા પ રવાર’ મહાસંપક અિભયાન, કમલ યોિત, તથા િવજય સંક પ 
રેલીની ૃખલા વારા દેશની જનતા, ગરીબ, પાટ ના કાયકતા અન ેભાજપાના િવજયને એક િવજયમાળાના સંકિલત મણકા 
બનાવવાનું આ સંગઠનલ ી મહાપવ છે. છે લા પાંચ વષમાં ભાજપા તથા એનડીએ શાિસત ૧૬ રા ય સરકારો તથા કે  
સરકાર વારા અભૂતપૂવ લોકક યાણના કાય  થયા છે. ૬ કરોડ પ રવારોન ેઉ જવલા ગેસ યોજના વારા મફત ગેસ કને શન 
આપવાની વાત હોય, કે ૨.૫ કરોડ જ રતમંદ પ રવારોન ે આવાસ ઉપલ ધ કરાવવાના હોય, ક ે ૨.૫ કરોડ પ રવારોન ે
સૌભા ય યોજના વારા િવજળી પહ ચાડવાની છે, કે ૮ કરોડ પ રવારોને શૌચાલય ઉપલ ધ કરાવીન ે મિહલા ગરીમાન ે
વધારવાનું કાય કરવાનું હોય - આ તમામ કાય  છેવાડાના માનવીના અં યોદયને અનુલ ીન ેભાજપા શાસનમાં થયેલા છે. 
આરો ય માટે િવશેષ ચતા કરીન ે ૫૦ કરોડ દેશબાધંવો માટે આયુ યમાન યોજના વારા પાચં લાખ સુધીનો વીમો પણ 
ભાજપા સરકાર ેઉપલ ધ કરા યો છે. પાટ નો ભાવ એ છે ક ેજે લાભાથ ઓ થયા છે ત ેઉપરાતં બી  કરોડો લોકોન ેઆ લાભ 
પહ ચાડવાનો છે. ૭૦ વષમાંથી ૫૫ વષ જે ક ેસના શાસનમાં દલીત, ગરીબ, ખેડૂત યુવા, મહીલાઓ કોઇપણ કારના 
લાભથી વિંચત હતા તમેન ેનરે ભાઇની સરકારમાં જે લાભ મ યો છે તેવા ૨૫ કરોડ લાભાથ ઓ માટે આપણ ેકમળ યોિત 
વારા િવકાસની દવાળી એક જ દવસ ેતારીખ ૨૬ ફે ુઆરી, ૨૦૧૯ એ ઉજવીશું.  

િવજય સંક પ રેલી વારા સમ  ભારતમાં ૩ કરોડ મોટર બાઇક સવારો કમળના િતક સાથ ેઆખાય દેશમાં ઘૂમી 
વળશ.ે ચંડ બહુમિત સાથે ી નરે ભાઇને પનુ: ધાનમં ી બનાવવાનો તથા ભારતન ે િવ વની મહાસ ા બનાવવાનો 
સંક પ આ ચાર કાય મોની શૃંખલા વારા ય ત થવાનો છે. સો યલ મી ડયાના મા યમથી - આ સંગઠનના ચારેય કાય મો 
જન જન સુધી પહ ચાડવાનું કાય કરીએ. 

રા ીય મુખ ીએ કરોડો કાયકતાઓને આહવાન કરતા જણા યુ હત ુક,ે દેશને સરુિ ત કરવાનું, અથતં ની ગાડીન ે
પાટા પર લાવવાનું તથા તી  ગિતએ િવકાસયા ાન ેઆગળ ધપાવીન ે ાચારન ેનાબુદ કરવા માટે સકં પબ ધ કાયકલાપો 
વારા આપણ ે દેશના ૨૨ કરોડ પ રવારોના ઉ થાન માટે રાત દવસ જોયા વગર અહ નશ કાય કયુ છે. આપણે ગત પાચં 

વષમા ંજે કાય  કયા છે તે સુશાસનની વાતો લઇન ેગૌરવભેર ની વ ચ ેજવાનુ ંછે. આપણે એવંુ કાઇં નથી કયુ જેના લીધ ે
આપણ ેનીચુ ંજોવંુ પડે.  

મહાગઠબધંનની રાજનીિત ઉપર કટા  કરતા રા ીય મુખ ીએ જણા યુ હત ુક,ે ‘કહ  કા ટ, કહ  કા રોડા, બન 
ગયા ભાનુમતી કા કુનભા’. ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠક આપણને જ મળવાની છે. મહાગઠબધંનથી કોઇ ફરક 
પડવાનો નથી. હંુ ગઠબંધનના તમામ નતેાઓન ેપછુવા માંગુ છંુ કે, તમારા ધાનમં ી પદના ઉમેદવાર તરીક ેકોણ છે ? તનેી 
પ તા તો કરો ! આ એવું મહાગઠબધંન છે કે, યાં સોમવારે માયાવતી, મંગળવાર ેઅખીલેશ , બુધવાર ેચં બાબ ુનાયડુ, 

ગુ વાર ેદેવગૌડા, શુ વાર ે ટાલીન, શિનવાર ેમમતા દીદી, ધાનમં ી બની શક ેછે અને રિવવારે કદાચ ર નો દવસ ઘોિષત 
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થાય ! આ મહાગઠબધંનનુ ંકોઇ ભિવ ય નથી. ઉ ર દેશમાં ભાજપાની ૭૩ થી વધીન ે૭૪ લોકસભા બેઠકો થવાની છે. હંુ 
ઉ ર દેશના કાયકરો તથા જનતાના મૂડને ખૂબ સારી રીતે ં છંુ. પિ ચમ બંગાળમાં મમતા  ભાજપાની રેલીઓન ે

િતબિંધત કરે, હેલીકો ટરન ેઉતરવાની મંજુરી ન આપે, ભાજપાના ચારમા ંઅનેક અતંરાયો ઉભા કર,ે ભાજપાના અનકે 
સમ પત કાયકરોની ઘોળા દવસ ેહ યા થતી હોય તેમ છતા પિ ચમ બંગાળમા ંભાજપાનુ ંકમળ જ રથી ખીલી ઉઠવાનુ ંછે 
અને ૨૩ થી વધ ુલોકસભાની બેઠકો પર ભાજપા િવજયી થશે. આવા જ ઝળહળતા પ રણામો ઓ ર સામાં પણ આવવાના 
છે. 

કે મા ંતાજેતરના બજેટમા ંભાજપા સરકાર ે િત કસાન ૬ હ ર િપયાની ઇનપટુ સબસીડી હેર કરીન ે યેક વષ 
૧૫ કરોડ કસાનોન ે૭૫૦૦૦ કરોડ આપવાનો િનણય કય  છે. આમ, ૧૦ વષમા ં કસાનોન ેસીધસેીધા ૭.૫૦ લાખ કરોડ 
મળવાના છે. કસાનોના હામી હોવાનો દાવો કરતા ક સે અ ય ન ેમાર ેજણાવવંુ છે કે, તેમના ૧૦ વષના શાસન દર યાન 
મા  એક વખત ૨૦૦૮માં ૩ કરોડ કસાનોના ૫૩ હ ર કરોડ િપયાનુ ં જે દેવંુ માફ કયુ તે ભાજપાની કસાન લ ી 
ક યાણકારી નીિતઓના સંદભમા ંકોઇ િવસાતમા ંનથી. ૪૦ લાખના ટનઓવર ઉપર એસટી માફ કરીને ભાજપા સરકાર ે
નાના વેપારીઓની તકલીફોનું લગભગ િનરાકરણ લાવી દીધ ુછે. ૫ લાખ િપયા સુધી ઇનકમટે સ માફી હરે કરીન ેલગભગ 
૭ લાખ િપયા સધુીની આવક ઇનકમટે સ મુ ત બનાવીન ે મ યમ વગના સાચા હામી તરીક ે ધાનમં ી ી નરે ભાઇની 
સરકારે સંશનીય િનણય કય  છે. ૧.૫૦ કરોડના ટનઓવર ઉપર મા  એક ટકા એસટીની હેરાત પણ નાના વેપારીઓ 
તથા ઉ ોગ સાહિસકો માટે ખૂબ રાહતજનક છે.   

મેરા પ રવાર ભાજપા પ રવાર, મહાસંપક અિભયાન, કમલ યોિત તથા િવજય સંક પરેલીના કાય મોને સફળ 
બનાવીન ે જનજન સુધી પહોચવાનુ ં ભાજપાના કાયકરનું મા  દાિય વ જ નહી પરતં ુ જવાબદારી પણ છે. આપણે માટે 
ચૂંટણી એ જનજનના સપંક વારા સાથ ેમળીન ેઉજવવાનો મહો સવ છે. ભૂતકાળમા ંસરદાર વલ ભભાઇ, મોરાર  દેસાઇ 
તથા નરે ભાઇન ે પરશેાન કરવામાં જે ત ેક સેની સરકારોએ કાંઇ બાકી રા યુ નહોતુ.ં   

આપણ ે સૌ ણીએ છીએ કે, ગુજરાતના સપૂત એવા પૂ ય બાપ,ુ સરદાર વ લભભાઇ, ક.મા.મુ શી સિહતના 
દ ગજોએ આઝાદી સમયે દેશને સફળ નતેૃ વ પુ  ં પા યુ હતુ અન ે આપણા સ ભા યે છે લા પ વષથી ધાનમં ી ી 
નરે ભાઇ મોદી દેશન ેસફળ નેતૃ વ પુ  ંપાડી ર ા છે. એક ગુજરાતી તથા ભાજપાના કાયકર તરીકે આપણા નરે ભાઇન ે

ધાનમં ીપદે પુનઃ આ ઢ કરવાના છે તેટલંુ જ નહી પરતંુ ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભાની બેઠકો ઉપર ભાજપાનો ભ ય 
િવજય થાય અન ેકમળ ખીલે ત ેજોવાની આપણી સપંણૂ જવાબદારી છે તેમ રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ 
હત.ુ   

આ સંગ ે ગુજરાતના લોકસભાના ભારી ી ઓમ માથરુ , દેશ મુખ ી તભુાઇ વાઘાણી, મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણી, ઉપમુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ, સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા સહીત ગુજરાત 
સરકારના વ ર  મં ી ીઓ તથા સંગઠનના વ ર  પદાિધકારી ીઓ સહીત હ રોની સં યામા ંસમ પત કાયકરો ઉપિ થત 
ર ા હતા.  

 
 (ડૉ. હષદ પટેલ) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 

 
 



 

ેસનોટ-૦૨             તા ૧૨.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

‘‘સમથ ભાજપા શિ તશાળી ભારત’’ એ ભાજપાના યકે કાયકરની સકં પના છે 
- ી િવજયભાઇ પાણી 

---------------- 
૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણીઓ એ િવકાસની રાજનીિત સામ ેઅવસરવાદીતાની રાજનીિત વ ચનેી 

આરપારની લડાઇ બની રહેવાની છે, જેમા ંિવકાસની રાજનીિતનો િવજય સિુનિ ચત છે  
-  ી િવજયભાઇ પાણી 

---------------- 
‘‘પથ કા અિંતમ લ ય નહ , સહાસન ચઢત ે તા, અંિતમ લ ય હ ૈહમારા, આગે બઢત ે ના’’  

- ી તભુાઇ વાઘાણી 
---------------- 

પ ર મની પરાકા ા સ ને ભારતમાતાન ેિવ વગુ  પદે થાિપત કરવા આપણ ેસૌ કમર કસીએ  
- ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
આજરોજ પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય ઓ ડટો રયમ ખાત ે ‘‘મેરા પ રવાર-ભાજપા પ રવાર’’ના રા ીય 

અિભયાનના શુભારંભ સગંે કાયકતાઓન ેસબંોધતા મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યુ હત ુકે, આજના આ 
અિભયાન વારા ગુજરાતમાં ૨૫ લાખ પ રવાર અન ે૧ કરોડ મતદારો ી નરે ભાઇના નેતૃ વમાં િવકાસની રાજનીિતન ે
લઇને અવસરવાદીતાની લડાઇ લડતાં ગઠબંધનની સામે આરપારના સં ામ માટ ેસ જ થઇ ર ા છે. ‘‘સમથ ભાજપા 
શિ તશાળી ભારત’’ એ ભાજપાના યેક કાયકરની સકં પના છે. દેશના િહતની વાત દેશની  સુપેરે ણે છે.૧૯૫૧ 
થી લઇને ભાજપાના કરોડો કાયકરો ભારતમાતાને િવ વગુ  પદે સથાિપત કરવા માટે પોતાની આહુિત આપી ચૂ યા છે 
અને આવનારી ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપાના કાયકરો ફીર એક બાર મોદી સરકારના સકં પ સાથ ેસમ  
ગુજરાત તથા ભારતમાં ઘુમી વળશે. 

દેશ મુખ ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હત ુક,ે ‘‘મેરા પ રવાર-ભાજપા પ રવાર’’ ના રા ીય અિભયાનનો 
શુભારંભ રા ીય મુખ ી અિમતભાઇ શાહની ેરણાદાયી ઉપિ થિતમાં ગુજરાતમાં શુભહ તથેી થાય તે આપણા સૌ 
માટે અ યંત ગૌરવપૂણ ઘટના છે. તેન ેમાટ ેસમ  રા ીય નેતૃ વના આપણે હદયપૂવક આભારી છીએ.  

‘‘પથ કા અંિતમ લ ય નહ , સહાસન ચઢતે તા, અંિતમ લ ય હ ૈહમારા, આગે બઢતે ના’’. પ ર મની 
પરાકા ા સ ન ેભારતમાતાને િવ વગુ  પદે થાિપત કરવા આપણે સૌ કમર કસીએ તેમ સૌ કાયકરોને ી વાઘાણીએ 
જણા યુ હત.ુ 
 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 



 

ેસનોટ-૦૩             તા ૧૨.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

ભાજપા રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહની અ ય તામા ંઆજરોજ ગોધરા ખાત ેપચંમહાલ, દાહોદ અન ે
છોટાઉદેપરુ લોકસભા બઠેકોનુ ંશિ તકે  સમંલેન યો ય ુ

---------------- 
ભાજપા કોઇએક પ રવાર ક ે ાિત િત માટ ેનહી પરંત ુસમ  દશેની જનતાના િવકાસ માટે કામ કરતી પાટ  છે. 

ભાજપા તનેા લાખો-કરોડો કાયકતાઓના પ ર મન ેઆધાર ેિવજયી બન ેછે. ભાજપા એ સાચા અથમા ં
લોકતાંિ ક પાટ  છે – ી અિમતભાઇ શાહ 

---------------- 
દશેના થમ વડા ધાન જો સરદાર પટલેન ેબના યા હોત તો કા મીર થી લઇ ક યાકમુારી સધુીનુ ંભારત આજે છે 

તનેા કરતા કઇક જુદુ જ અન ેસમ યામુ ત હોત – ી અિમતભાઇ શાહ 
---------------- 

ગુજરાતના પનોતા પુ  ી નરે ભાઇ મોદી આજે દશેના વડા ધાન છે યાર ે
ગુજરાતના લોકો માટ ેતો મોસાળ ેજમણવાર અન ેમા પીરસનાર જેવી આદશ િ થિત છે 

– ી અિમતભાઇ શાહ 
---------------- 

બટાટાની ફે ટરીવાળા રાહુલબાબાન ેરિવમા ંકયા પાક થાય, ખરીફમા ંકયા પાક થાય, દાહોદ ક ેગોધરામા ંકયા પાક 
થાય તનેી પણ કોઇ ગતાગમ નથી ત ેખડેતુોનુ ંશુ ંભલુ ંકરી શકવાના ? 

– ી અિમતભાઇ શાહ 
---------------- 

ભાજપાની નીિત પ  છે ક,ે અયો યામા ંજલદી થી જલદી ભ ય રામમં દરનુ ંિનમાણ થવુ ંજોઇએ. પરતં ુવષ થી 
ક ેસ આ કસે જલદીથી પુરો ન થાય તે માટ ેરોડા નાખંવાનુ ંકામ કર ેછે. ક ેસના વ કલો અદાલતમા ંજઇ આ 

કસેની સનુવણી ૨૦૧૯ પછી કરવા માટ ેઅર ઓ કર ેછે 
– ી અિમતભાઇ શાહ 

---------------- 
ક સે પ રવારના ૫૫ વષ કરતા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વ હેઠળના ૫૫ મિહના આ દેશના 

ગરીબોના ઉ થાન, ખડેતુોની સમિૃ ધ, તમેજ તમામ વગ ના સવાગી િવકાસ માટે ખબૂજ ફળદાયી નીવ યા છે – 
ી અિમતભાઇ શાહ 
---------------- 

..૨.. 



 

..૨.. 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી દશેના ધાનમં ી નહ  પરતં ુ ધાનસેવક બનીન ેદેશની સવેા કરી ર ા છે  

– ી િવજયભાઇ પાણી 
---------------- 

ભાજપાના ધસમસતા વાહથી ડરીન ેએકબી નુ ંમોઢુ ંપણ ન જોવા રા  ન હોય તવેા લોકો આજે 
મહાગઠબધંનના નામ ેએક થયા છે – ી િવજયભાઇ પાણી 

---------------- 
ગુજરાતમા ંસવેાના ભાવ સાથ ેકાયરત એવા લાખો કાયકતાઓની ફોજ પ ર મની પરાકા ા સજવા તયૈાર છે 

યાર ેગજુરાતમા ંતમામ ૨૬ બઠેકો પર ભાજપાનો િવજય િનિ ચત છે 
– ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
આગામી લોકસભા ચૂટંણીઓમા ંિવરોધ પ ોના તમામ જુ ઠાણાઓન ે સમ  ખુ લા પાડી ફરીથી  

ી નરે ભાઇ મોદીન ે ધાનમં ી બનાવવા માટે આપણ ેસૌ ક ટબ ધ બનીએ 
– ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
ભાજપા મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, ભાજપા રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહની અ ય તામાં 

તેમજ રા ીય ઉપા ય  અને લોકસભા ચંૂટણી ભારી ી ઓમ  માથુર, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા 
દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમાં ગોધરા ખાતે પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુર લોકસભા 

બેઠકોનું શિ તકે  સંમેલન યો યુ હત.ુ  
ગોધરા ખાતે યો યેલા શિ તકે  સંમેલનમાં િવશાળ સં યામાં ઉપિ થત કાયકરોને રા ીય અ ય ી 

અિમતભાઇ શાહે તેમની આગવી શૈલીમાં સંબોધન કરતા જણા ય ુ હત ુ કે, ભાજપા એ બી  બધી રાજ કય 
પાટ ઓ કરતા અલગ કારની રાજ કય પાટ  છે. ભાજપા િસવાયની તમામ રાજ કય પાટ ઓ કોઇ એક નેતા, 
પ રવાર, િતવાદ કે દેશવાદના આધારે કામ કરતી હોય છે. યારે ભાજપા કોઇએક પ રવાર કે ાિત િત માટે 
નહી પરંતુ સમ  દેશની જનતાના િવકાસ માટે કામ કરતી પાટ  છે. ભાજપા તેના લાખો-કરોડો કાયકતાઓના 
પ ર મને આધારે િવજયી બને છે. ભાજપા એ સાચા અથમાં લોકતાંિ ક પાટ  છે.  

મારા જેવો બૂથ પર કાય કરતો એક નાનો કાયકતા દુિનયાની સૌથી મોટી રાજ કય પાટ નો અ ય  બને ત ે
ભાજપામાં જ શ ય છે. કોઇ ાિત િત કે પ રવારના બેક ાઉ ડ વગર એક ગરીબ ચા વેચવાવાળાનો દકરો 
પોતાની મતા અને શુ ધ િન ાના આધારે દેશનો વડા ધાન બને. તે પણ ભાજપામાં જ શ ય છે. ભાજપાનો 
નાનામાં નાનો કાયકર પોતાની મતાના આધારે મુ યમં ી, દેશ અ ય , રા ીય અ ય  કે વડા ધાન પણ બની 
શકે છે. તેથી હું કહંુ છુ કે, ભારતીય જનતા પાટ  એ સંપૂણ લોકતાંિ ક પાટ  છે. યારે મમતા-માયાવતી-રાહુલ- 
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સોિનયા-િ યંકા-મુલાયમ-અિખલેશ તથા ટાલીન વગેરેની પાટ  મા  પ રવારવાદ- ાિતવાદ કે દેશવાદના 
આધારે ચાલતી પાટ  છે. 

ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ હતુ કે, આઝાદી પછી ક ેસે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓને સતત અ યાય 
કય  છે. ક ેસ કિમ ટના એક-બે સ યોને છોડી તમામ સ યોએ સરદાર વ લભભાઇ પટેલને વડા ધાન 
બનાવવા માટે ઉ સુક હતા તેમ છતાં જવાહરલાલ નેહ ને વડા ધાન બના યા હતા. હુ ંઆજે ખા ીપૂવક કહુ ંછંુ 
કે, દેશના થમ વડા ધાન જો સરદાર પટેલને બના યા હોત તો કા મીર થી લઇ ક યાકુમારી સુધીનું ભારત આજે 
છે તેના કરતા કઇક જુદુ જ અને સમ યામુ ત હોત. જવાહરલાલ નેહ ની બી  પેઢી ઇિ દરા એ પણ ગુજરાત 

યે ક નાખોરી રાખી મોરાર ભાઇ દેસાઇને વડા ધાન બનવા ન દીધા તેમજ ગુજરાતની વાદોરી સમાન 
નમદા યોજનાનંુ કામ પણ આટલા વષ  સુધી પુ  થવા ન દઇ ગુજરાત તથા ગુજરાતના ખેડૂતોને સતત અ યાય 
કય .  

ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ હતુ ક,ે ૨૦૦૪માં ી નરે ભાઇ મોદી યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા 
યારથી તેમણે આ દવાસીઓની વ તીની ટકાવારી કરતા વધારે રકમની જોગવાઇ બજેટમાં આપવાનું ચાલુ કયુ. 

વનબંધુ ક યાણ યોજના વારા આ દવાસીઓના ઘર-ઘર સુધી િવકાસના ફળ પહોચા યા. સમ  ગુજરાતમાં ૨૪ 
કલાક િવજળી, ખેડૂતોને સચાઇનું પુરતું પાણી, ગરીબોને આવાસ, પીવાનું શુ ધ પાણી, આરો ય સારવાર માટેની 
સુિવધા જેવા અનેક ક યાણકારી કાય ના પાયા ગુજરાતમાં ી નરે ભાઇ મોદીએ ના યા હતા યારબાદ 
ગુજરાતના પૂવમુ યમં ી ીમતી આનંદીબેન પટેલ અને આજે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને નાયબ 
મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલની જોડી આજને ગુજરાતના િવકાસને નવી ચાઇઓ આપવાનુ ંકામ કરી ર ા 
છે.  

ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ હતુ કે, ગુજરાતના પનોતા પુ  આજે દેશના વડા ધાન છે યારે 
ગુજરાતના લોકો માટે તો મોસાળે જમણવાર અને મા પીરસનાર જેવી આદશ િ થિત છે. મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણી ગુજરાત માટેની કોઇ યોજના લઇને ય અને ી નરે ભાઇ મોદી તા કાિલક તે યોજના 
મંજુર કરે છે. ગુજરાતમાં િવજયભાઇ અને કે માં નરે ભાઇ મોદી એ રીતે ગુજરાતનો આ ડબલ એ ન ોથ 
થઇ ર ો છે. કે માં ક ેસની સરકાર હતી યારે ગુજરાતને ૬૩,૩૪૩ કરોડની ફાળવણી કરી હતી. યારે ી 
નરે ભાઇ મોદીના વડા ધાન બ યા બાદ ગુજરાતને ૧,૫૮,૩૭૭ કરોડ િપયા ફાળ યા છે ત ે ઉપરાંત મુ ા 
લોનમાં ૩૨,૦૦૦ કરોડ, મે ો ેન, ધાનમં ી આવાસ યોજના, જેવી અનેક યોજનાઓ વારા કુલ 
૩,૧૦,૯૮૫ કરોડ થી વધુના લાભો ગુજરાતને મ યા છે.  

ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ હત ુ કે, તાજેતરમાં જ કે ીય બજેટમાં દેશભરના ગરીબ, નાના અન ે
સીમાંત ખેડુતો માટે દરવષ ૬૦૦૦ િપયા એટલે ક ેકુલ દરવષ ૭૫૦૦૦ કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. 
આઝાદીથી લઇ અ યાર સુધી ખેડુતો માટે આવી કોઇ યોજના ન લાવનારી ક ેસ મા  જુ ઠાણા ફેલાવી 
ખેડુતોને ગેરમાગ દોરવાના ય નો કરે છે. બટાટાની ફે ટરીવાળા રાહુલબાબાને રિવમાં કયા પાક થાય, ખરીફમાં 
કયા પાક થાય, દાહોદ કે ગોધરામાં કયા પાક થાય તેની પણ કોઇ ગતાગમ નથી તે ખેડુતોનંુ શું ભલંુ કરી શકવાના? 
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ી અિમતભાઇ શાહે જણા ય ુહતુ ક,ે હંુ રાહુલબાબાને પુછવા માંગુ છુ કે, ૫૫ વષ સુધી આ દેશમાં તમે 
રાજ કયુ. આ ૫૫ વષમાં તમે શું કયુ ? તેનો િહસાબ જનતાને આપો. ગરીબના ઘરમાં તમે ગેસ ન પહોચાડી 
શ યા, વીજળી ન પહોચાડી શ યા અને શૌચાલય પણ ન પહોચાડી શ યા. સોનીયા અને મનમોહનની સરકાર 
વખતે પા ક તાનથી આલીયા-માલીયા-જમાલીયા કોઇ પણ દેશમાં ઘુસી જતા, કોઇ પુછવાવાળુ નહોતું યારે 
આજે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં સેનાના વીર જવાનો સ કલ ાઇક વારા પા ક તાનના 
ઘરમાં ઘુસી ટના જવાબ પ થરથી આપી ર ા છે. 

ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ હત ુ ક,ે દેશના કરોડો લોકો ઇ છે છે કે અયો યામાં રામમં દર બનવંુ 
જોઇએ. ભાજપાની નીિત પ  છે કે તેજ જ યાએ જલદી થી જલદી ભ ય રામમં દરનું િનમાણ થવંુ જોઇએ. 
પરંતુ વષ થી ક ેસ આ કેસ જલદીથી પુરો ન થાય ત ે માટે રોડા નાંખવાનું કામ કર ે છે. ક ેસના વ કલો 
અદાલતમાં જઇ અને આ કેસની સુનવણી ૨૦૧૯ પછી કરવા માટે અર ઓ કરે છે. હું ક ેસને પુછવા માંગુ છુ 
કે, તમારી નીિત પ  કરો અને જનતાન ેજવાબ આપો કે અયો યામાં રામમં દર બનવંુ જોઇએ કે નહ .  

ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ હતુ કે, ક ેસ પ રવારના ૫૫ વષ કરતા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના 
નેતૃ વ હેઠળના ૫૫ મિહના આ દેશના ગરીબોના ઉ થાન, ખેડુતોની સમૃિ ધ, તેમજ તમામ વગ ના સવાગી 
િવકાસ માટે ખૂબજ ફળદાયી નીવ યા છે. ૬ કરોડથી વધુ ગરીબ મિહલાઓને ગેસ કને શન, ૨.૫૦ કરોડ લોકોને 
આવાસ, ૨.૫૦ કરોડથી વધુ લોકોને િવજળી, ૧૩ કરોડ બાળકોન ેરસીકરણ તેમજ ૮ કરોડથી વધુ શૌચાલયો 
બનાવી દેશની માતા અને બહેનોને સુર ા સાથ ે સ માન અપા યુ છે. દેશને ઘણા વષ  પછી ધાનમં ી ી 
નરે ભાઇ મોદીના વ પમાં એક એવા નેતા મ યા છે ક ે જેને સમ  દુિનયા સ માનથી જુએ છે. તેવા એક 
સંવેદનશીલ, માિણક અને ગરીબોના ક યાણ માટે ૧૮-૧૮ કલાક મહેનત કરનારા ી નરે ભાઇ મોદીને 
ગુજરાતમાંથી ૨૬માંથી ૨૬ બેઠકો પર ભ ય િવજય અપાવી ફરીથી દેશનું સુકાન સ પી આપણે સૌ નવા 
ભારતના સકં પને િસ ધ કરવામાં સહભાગી બનીએ. 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ તેમના સબંોધનમાં જણા ય ુ હત ુ કે, ગુજરાત િવકાસમાં હંમેશા 
અ ેસર રહે અને દેશમાંથી ગરીબી, ાચાર અને બેકારી દુર થાય તે માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ 
છે લા સાડા ચાર વષમાં માિણકતાથી અથાગ પ ર મ કય  છે. વડા ધાન ી એ દેશના ધાનમં ી નહ  પરંતુ 

ધાનસેવક બનીને દેશની સેવા કરી છે. ૫૫ મિહનામાં ભાજપાના શાસન દર યાન થમવાર ગરીબો, શોિષતો, 
આ દવાસીઓ, ખેડુતો, યુવાનો તથા મિહલાઓ તમામ માટે િવકાસના અનેકિવધ કાય  થયા છે. સમ  દેશની 
જનતા ફરીથી ી નરે ભાઇને દેશનંુ સુકાન સ પવા ક ટબ ધ છે તેથી જ ભાજપાના ધસમસતા વાહથી ડરીને 
એકબી નું મોઢંુ પણ ન જોવા રા  ન હોય તેવા લોકો આજે મહાગઠબંધનના નામે એક થયા છે. 

દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા ય ુ હતુ કે, ગુજરાતમાં સેવાના ભાવ સાથ ે કાયરત એવા 
લાખો કાયકતાઓની ફોજ પ ર મની પરાકા ા સજવા તૈયાર છે યારે ગુજરાતમાં તમામ ૨૬ બેઠકો પર 
ભાજપાનો િવજય િનિ ચત છે. દેશમાં મા  ૫૫ મિહનામાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ સૌના સાથ સૌના 
િવકાસના  મં ને  આ મસાત્  કરી  દેશની જનતાનો ેમ  અને  િવ વાસ યો છે.  યારે આગામી  લોકસભા 
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ચંૂટણીઓમાં િવરોધ પ ોના તમામ જુ ઠાણાઓને સમ  ખુ લા પાડી ફરીથી ી નરે ભાઇ મોદીને 

ધાનમં ી બનાવવા માટે આપણે સૌ ક ટબ ધ બનીએ. 
 આ શિ તકે  સંમલનમાં ભાજપાના દેશ મહામં ી ીઓ, દેશ પદાિધકારી ીઓ, રા યના 
મં ીમંડળના સદ યો, કે ીય મં ી ી જસવંત સહ ભાભોર, સાંસદ ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, લોકસભા સીટના 

ભારી-ઇ ચાજ-સહઇનચાજ, િવ તારકો, સંકલન સિમતીના સ યો, કારોબારી સ યો, મંડલ પદાિધકારીઓ, 
દેશ િજ લા મોરચાના પદાિધકારીઓ, િજ લા-શહેરના મુખ મહામં ીઓ, શિ ત કે ના ઇ ચાજ, બોડ  

િનગમના પદાિધકારીઓ સિહત મોટી સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત ર ા હતા, તેમજ દાહોદ, પંચમહાલ અને 
છોટાઉદેપુર લોકસભાની ૨૧ િવધાનસભાના ૫૫ મંડલ, ૯૫૦ શિ ત કે ોના ૬૧૪૧ બુથ સ યો સિહત 
િવશાળ સં યામાં કાયકરો હાજર ર ા હતા. 

 શિ તકે  સંમેલન પહેલા રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ, લોકસભા ચૂંટણી ભારી ી ઓમ  
માથુર, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, દેશ અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી સિહત પદાિધકારીઓએ લોકસંપક 
અિભયાન અંતગત છબનપુર નાયક ફળીયાની મુલાકાત લઇ લોકોના મનની વાત ણી હતી.   

 
 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ેસનોટ-૦૪             તા ૧૨.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીની અ ય તામા ંતેમજ મહારા ના મુ યમં ી ી દવેે  
ફડણવીસ તથા સગંઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની ઉપિ થિતમા ં 

આવતીકાલે તારીખ ૧૩ ફે આુરીએ ધરમપરૂ તથા માડંવી(સુરત) ખાત ે 
લોકસભા બઠેકોના લ ટર સમંલેનો યો શ ે

---------------- 
માંડવી ખાત ેસવાર ે૯.૦૦ કલાકે બારડોલી અન ેભ ચ લોકસભા બઠેકોનુ ં લ ટર સમંલેન યો શ ે

---------------- 
ધરમપૂર ખાત ેબપોરે ૧.૦૦ કલાક ેવડોદરા, સરુત અન ેનવસારી લોકસભા બઠેકોનુ ં લ ટર સમંલેન યો શ ે

---------------- 
 દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની 
અ ય તામાં આવતીકાલે તારીખ ૧૩ ફે ુઆરી, ૨૦૧૯ બધુવારના રોજ માંડવી(સુરત) તથા ધરમપૂર ખાત ે
ભાજપાના લોકસભા બેઠકોના લ ટર સંમેલન યો શે. 

જેમાં માંડવી(સુરત) ખાતે સવારે ૯.૦૦ કલોક બારડોલી અને ભ ચ લોકસભા બેઠકનુ ં લ ટર સંમેલન 
યો શે તથા ધરમપુર ખાતે બપોરે ૧.૦૦ કલાકે વડોદરા, સુરત અન ેનવસારી લોકસભા બેઠકોનુ ં લ ટર સંમેલન 
યો શે.  

આ લ ટર સંમેલનોમાં દેશ અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી, મહારા ના મુ યમં ી ી દેવે  ફડણવીસ, 
દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તથા દેશ અ ણી ીઓ ઉપિ થત રહી માગદશન આપશે. 

 આ લ ટર સંમેલનોમાં લોકસભા મતિવ તારના લોકસભા સીટના ભારી, ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ, 
લોકસભા સીટના િવ તારકો, સંકલન સિમિતના સ ય ીઓ, દેશ પદાિધકારી ીઓ, દેશ કારોબારી 
સ ય ીઓ, મંડલ પદાિધકારી, થાિનક વરા યની ચંૂટણી લડેલા ઉમેદવાર ીઓ, દેશ અને લા/ 
મહાનગરના મોરચા પદાિધકારી ીઓ, મંડલ મોરચાના મુખ-મહામં ી ીઓ, શિ તકે ના ઇ ચાજ-

ભારી ીઓ, બોડ-િનગમના પદાિધકારીઓ તથા પૂવ સાંસદ-ધારાસ ય ીઓ સિહત મોટી સં યામાં કાયકરો 
ઉપિ થત રહેશે. 

 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


