ેસનોટ-૦૧

તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૯

-----------

િવજય સંક પ સંમલ
ે ન – બારડોલી
----------દેશ બનાવવા અને બચાવવા માટેની આ ચૂટં ણી છે . દેશભિ ત િવ

ધ દેશ િવરોધીઓ વ ચેની આ ચૂંટણી છે ,

આતંકવાદ અને પા ક તાન માટે ક સ
ે ને ેમ શા માટે ? - ી િવજયભાઈ પાણી
----------પા ક તાનની ભાષા બોલનારી ક સ
ે ને દેશની જનતા યારેય માફ નહ કરે
આતંકીઓને

ધાંજિલ આપવાના કાય મમાં રાહુ લ ગાંધી શા માટે હાજરી આપે છે ?

- ી િવજયભાઈ પાણી
----------જે મને એકબી ના મોઢા જોવા ગમતા ન હતા તેવા ચોર ચોરના સરદાર મહાગઠબંધન કરી ર ા છે .
----------યુપીએના ૧૦ વષના શાસન દરિમયાન દેશમાં ચારેબાજુ હતાશા,િનરાશા છવાઇ ગઇ હતી આ તો કે માં
નરે ભાઈ આ યા પછી દેશમાં નવી આશા ગી અને "મોદી હૈ તો મુમકીન હૈ"તેવો િવ વાસ
- મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ને થયો

કે ની યોજના મુજબ દેશની તમામ લોકસભામાં િવજય સંક પ સંમેલન નું આયોજન કરવામાં આ યું છે એ કાય મ

અંતગત આજ રોજ બારડોલીના બાબેન ગામ ખાતે ભારતીય જનતા પાટ

વારા િવજય સંક પ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં

આ યું હતું.
આ કાય મમાં િવશાળ સં યામાં ઉપિ થત પાટ ના કાયકતાઓને સંબોધન કરતા રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઈ
પાણીએ જણા યું કે બારડોલી એ સરદાર વ લભભાઈ પટેલની કમભૂિમ છે અને અહ થી ખેડૂતો માટે જે આંદોલન થયુ હતું એ
આંદોલને ફ ત ભારતમાં નહ પરંતુ સમ િવ વમાં એક નવી ાંિત સ

હતી અને એના પગલે જ િ ટીશ સ તનતને નમવું પ યું

હતું. નામુમ કનને મુમ કન બનાવવાનું કામ સરદાર પટેલે કયુ હતું. અને વષ પછી આજે

ધાનમં ી ી નરે ભાઈના શાસનમાં

નામુમ કન મુમકીન બ યું છે .
ક ેસના દસ વષના શાસન દરિમયાન થયેલા

ાચાર, કૌભાંડ, પૉિલસી પેરાિલિસસ, આતંકવાદ સામે નરમ વલણ,

તૃ ીકરણની રાજનીિત, દેશ િવરોધી ત વોને સમથન ના પગલે દેશ હતાશા-િનરાશા માં ધકેલાઈ ગયો હતો ચારેય બાજુ અંધકાર
છવાઈ ગયો હતો દેશના લોકોમાં િનરાશા યાપી ગઇ હતી યારે 2014માં ી નરે

મોદીએ આ દેશની ધુરા સંભાળી અને એમના

સાડા ચાર વષના લોકાિભમુખ, Nation First અને િવકાસની રાજનીિત નહ પરંતુ રા નીિતના પગલે દેશની જનતામાં નવી
આશા

ગી અને દેશની જનતાને અહેસાસ થયો કે "મોદી હૈ તો મુમકીન હૈ"
..૨..

..૨..
આતંકવાદ મુ ે ક ેસના નરમ વલણ ની આકરા શ દોમાં ઝાટકણી કાઢતાં રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ
જણા યું કે ક ેસના શાસન દરિમયાન મુંબઈની તાજ હોટલ પર હુ મલો થયો હતો અને તેમાં દેશના 178 િનદ ષ લોકોએ પોતાના
ન ગુમા યા હતા તેમ છતાં પણ ક ેસે પા ક તાન િવ

ધ કે આતંકવાદ િવ

અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલમાં બો બ ધડાકા થયા સુરતમાં

ધ કોઈ પગલાં ભયા ન હતા. ક સ
ે ના શાસનમાં

વતા બો બ મળી આ યા એ દવસો દેશની જનતા ભૂલી નથી.

"ક ેસનો હાથ હંમેશા આતંકવાદને સાથ ર ો છે " આજે પણ ક ેસના મિણશંકર ઐયર અને રાહુ લ ગાંધીના ગુ શામ િપ ોડા
આજે પા ક તાનની ભાષા બોલી ર ા છે .પા ક તાનની ભાષા બોલનારાઓને આ દેશની જનતા યારેય માફ નહ કરે. ક ેસ અને
પા ક તાનની ભાષા હંમેશા એક જ રહી છે .
આતંકીઓને છોડી મુકવા બાબતે સવાલ ઉભા કરનારા ક ેસીઓ સામે આ ોશ ય ત કરતાં રાજયના મુ યમં ી

ી

િવજયભાઈ પાણીએ જણા યું કે અમને સવાલ પૂછનારાઓ એ વાતનો જવાબ આપે કે,
• આતંકવાદી અફઝલ ગુ ના

ધાંજિલ કાય મમાં હાજરી આપવા રાહુ લ ગાંધી શા માટે ગયા હતા?

• હઝરત બાલમા આતંકીઓને િબરયાની ખવડાવીને કેટલા આતંકીઓને કા મીરની સરહદ પર મૂકી આ યા..?
• ગુલાબ નબી આઝાદના પ રવારને બચાવવા માટે કેટલા આતંકવાદીઓને ક ેસે છોડી મૂ યા?
• ક ેસના ત કાલીન ગૃહ મં ી મુફતી મોહ મદ સૈયદની દકરીને બચાવવા માટે ક ેસે કેટલા આતંકવાદીઓને છોડી
મૂ યા...?
•

દ હીના બાટલાહાઉસમાં જે પોલીસ જવાનો શહીદ થઈ ગયા હતા અને એમના િવરોધમાં જે સભા યો ઇ હતી તેમાં
આતંકવાદી તરફી િનવેદનો શા માટે કરવામાં આ યા હતા...?
મહાગઠબંધન અંગે રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ જણા યું કે, જે ઓને એકબી ના મોઢા જોવાના પણ

સંબંધ નથી એવા ‘ચોર ચોર કે સરદાર’ અને લૂંટેરા ભેગા થઈને મહાગઠબંધન બનાવી ર ા છે , મહાગઠબંધન એ એમની મજબૂરી
છે , સમાજવાદી પાટ અને બહુ જન સમાજવાદી પાટ અિખલેશ યાદવ અને માયાવતીનો ઇિતહાસથી સૌ કોઈ વાકેફ છે .
મુિ લમોના મત લેવા માટે બંગાળના મમતા બેનર એ દુગાપૂ

અટકાવવાનું મહાપાપ કયુ છે . વોટબકની રાજનીિત માટે આવું

દુ કૃ ય કરનાર મમતા બેનર ને આ દેશની જનતા યારેય માફ નહ કરશે. બાં લાદેશી અને ઘૂસણખોરોને ભારતીય જનતા પાટ
દેશની બહાર કાઢવા માંગે છે , યારે મમતા બેનર એ લોકોનો પ લઈને ભારતમાં વસાવવા માંગે છે . ક ેસ, સ.પા, બ.સ.પા,
મમતા બેન , મુ તી સૈયદ, શેખ અ દુ લા, ફા ક અ દુ લા સિહત તમામ ચોરોની દુકાનો બંધ થઈ ગઈ છે , એટલે તમામ ચોરો
અને કાવતરાખોરો ભેગાં થઈને લોકલાડીલા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને હટાવવા માંગે છે . આથી જ ચૂંટણી દેશને બચાવવા
અને બનાવવા માટેની ચૂંટણી છે . દેશભિ ત િવ

ધ દેશિવરોધીઓની ચૂંટણી છે . યારે આ લોકસભાની ચૂંટણીમાં દેશ િવરોધીઓને

વીણી વીણીને સાફ કરી નાંખવાની આપણી સૌની જવાબદારી છે .

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૨૫.૦૩.૨૦૧૯

-----------

દેશને ી નરે ભાઇ મોદીના પમાં એવું િવરાટ યિ ત વ મ યું છે કે જે જે ટલું ઘસાય છે તેટલું વધુ ચમકે છે .
ી નરે ભાઇએ પોતાનું

વન દેશની અહ નશ સેવા માટે સમ પત કયુ છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------

ÕÅâÍýËâÌ ÌÓën¨Ðâå ÑíÊäએ ½ÓäÏíÌâ ¾Ó-¾Ó ÖçËä ãÕ»âÖ યોજનાઓ પહ ચાડી ‘અં યોદય’ના મં ને સાચા અથમાં
ચ રતાથ કય છે - ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------

ÁÕâÚÓÔâÔ Éä ÑâïÅä åãnÊÓâ ½âïËä ÍÀä ÑÌÑíÚÌiÖÚ ÖçËä ½ÓäÏä ÚÃâÕíÌä મા વાતો »Óä Àë ÈëÑâï »âïå é»âLÒçï
ÌÉä. ચૂટં ણી સમયે »o½ýëÖ ½ÓäÏä ÚÃâÕíના મા ½çbÏâÓâ éÅâÕë Àë – ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------

Êë×Ìâï Ôí»ãÍýÒ ÕÅâÍýËâÌ Ñâ.Ùä. ÌÓën¨Ðâå ÑíÊä‘Ìâ ÌëÈötÕÑâï áÌë ÓâwÃ÷äÒ áDÒÜ Ñâ.Ùä. áãÑÈÐâå
×âÚÌâ Ñâ½ôÊ×ôÌ ÚëÄÛ ÖÑ½ý ÓâwÃ÷Ñâï યો ઇ રહેલી ભાજપાની જનરેલીઓમાં Íý¿ïÅ ÁÌ ÖÑÉôÌ ÍýâpÈ થઇ ર ુ છે .
½çÁÓâÈÌä 26 Ôí»ÖÐâÌä ÖäÃí જનતા આશીવાદથી Áï½ä ÏÚçÑÈä ÖâÉë ‘ÈÕâ ÑâÃë Ðâ.Á.Íâ.áë ÖÑ½ý
½çÁÓâÈÑâï “ãÕÁÒ Öï»lÍ ÖïÑëÔÌí”Ìçï áâÒíÁÌ »Òçô Àë. Áë અંતગત áâÁë ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓ ÐâÓÈäÒ ÁÌÈâ ÍâÃäô ]âÓâ
»âÓëÔäÏâ½ ¼âÈë áïÏâÔâÔ Íâ»ô ½ÓÏâ ½ýâénÅÑâï ãÕÁÒ Öï»lÍ ÖïÑëÔÌ ÒíÁâÒçï ÚÈçï.
ÍýÊë× ÍýÑç¼ Ñâ.Ùä ‘ÈçÐâå Õâ¾âÇä‘ની áDÒÜÈâÑâï ÒíÁâÒëÔ áâ ÖïÑëÔÌÑâï ÕÅíÊÓâ Ôí»ÖÐâ ÏëÄ» Ìâ
éÑëÊÕâÓ ÙäÑÈä ÓïÁÌÏëÌ Ðq Íý¿ïÅ ÏÚçÑÈä Éä ãÕÁëÈâ ÉâÒ Èë ÑâÃë ÈÑâÑ »âÒô»ÓíÌë áâÚÕâÌ »Òçô ÚÈçï áâ
ÖïÑëÔÌÑâï ÍýÊë× ÍýÑç¼ Ùä ‘ÈçÐâå Õâ¾âÇä‘ áë ÁÇâvÒçï ÚÈçï »ë ÖÑ½ý Êë× áÌë ÓâÁÒÑâï વડોદરાને ÐâÁÍÌí ½Æ
½ÇÕâÑâï áâÕë છે . તે વડોદરાના »âÒô»Óíના અથાગ પ ર મને áâÐâÓä Àë. »âÒô»Óí Éä Úí§ëÊâÓí éÁÛâ Àë Öï½ÄÌÌâ
ÁíÓë Ö^ââ éÐä »ÓÈä áâ ÍâÃäô Àë. ÕÅíÊÓâÌí »o½ýëÖ éÑëÊÕâÓ kÒâï Àë¬ ×íËÕí ÍÅë Àë, ÐâÓÈÌë áëÕçï ÌëÈötÕ ÑLÒçï Àë
»ë Áë ÁëÃÔçï ¾ÖâÒ Àë áëÃÔçï ÕËçï ¿Ñ»ë Àë áëÕâ ÕÅâÍýËâÌ Ùä ÌÓën¨Ðâå ÑíÊä Àë. áâ બેઠક ભાજપાના ÙäÑÈä
ÓïÁÌÏëÌ Ðq ‘Èä ¿ç»Òâ Àë áÌë ગુજરાતની
બહુ મતીથી

યેક

Ôí»ÖÐâની બેઠક

ના આશીવાદથી ભાજપા જં ગી

તશે. Êë×Ìä ÏËä Á બેઠકો ÍÓ áë» Á ÌâÑ Ùä ÌÓën¨Ðâå ÑíÊä Àë.

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ÁÕâÚÓÔâÔ Éä ÑâïÅä åãnÊÓâ ½âïËä ÍÀä ÑÌÑíÚÌ iÖÚ ÖçËä ½ÓäÏä

ÚÃâÕíÌä મા વાતો »Óä Àë ÈëÑâï »âïå é»âLÒçï ÌÉä. ચૂંટણી સમયે »o½ýëÖ ½ÓäÏä ÚÃâÕíના મા ½çbÏâÓâ éÅâÕë Àë.
..૨..

..૨..
ÕÅâÍýËâÌ ÌÓën¨Ðâå ÑíÊäએ ½ÓäÏíÌâ ¾Ó-¾Ó ÖçËä ãÕ»âÖ યોજનાઓ પહ ચાડી ‘અં યોદય’ના મં ને સાચા અથમાં
ચ રતાથ કય છે . ક ેસની વોટબકની રાજનીિતથી દેશ પાછળ રહી ગયો હતો. દેશનું સૈ ય આતંકવાદીઓનો સફાયો કરતું
હોય tÒâÓë ક ેસ ÍçÓâÕâ માંગી ÈëÑÌä દેશિવરોધી માનિસકતા છતી કરે છે . ÁëÑÌâ »Ç »ÇÑâï Êë× Ðã»È Àë ÈëÕâï ી

ÌÓën¨Ðâå ÑíÊä‘áë 1992 Ñâï áâÈï»ÕâÊäáíÌä ધમકીઓ વ ચે ીનગરના લાલચોકમાં ÐâÓÈÌí DÕÁ ફરકા યો
હતો. áâïÈ»ÕâÊ ÖâÑë ઝીરો ટોલર સની નીિત અપનાવી છે . áâÕÌâÓä ÍëÆä ÖÑ½ý ÊçãÌÒâÑâï áâÍÇâï Êë×Ìë
િવ વગુ ના થાને

થાિપત કરવાનું પૂ યકાય ી ÌÓën¨Ðâå ÑíÊä Á »Óä શકશે.

áâ ÖïÑëÔÌÑâï ÍýÊë× ÑÚâÑïÝäÙä ×bÊ×ÓÇÐâå Ïý¢Ðq, ÍýÊë× éÍÍýÑç¼Ùä Ðâ½ôÕÐâå Ðq, ÓâjÒ
ÖÓ»âÓÌâï ÑïÝä Ùä Òí½ë×Ðâå ÍÃëÔ, ×ÚëÓ áDÒÜâ / ÖâïÖÊ ÙäÑÈä ÓïÁÌÏëÌ Ðq, Ôí»ÖÐâ ÖäÃÌâ ÍýÐâÓä Ùä
ÁÒÌâÓâÒÇÐâå vÒâÖ, ÍýÊë× ÑïÝä / Åë. ÑëÒÓ Åí. ‘ÕÓâÁÐâå ¿îÚâÇ, ÑëÒÓ Ùä Åí. ‘½äØâÏëÌ ×ëÄ, ÕÅíÊÓâ
‘lÔâ ÍýÑç¼ Ùä ãÊÔçÐâ ¿çÅâÖÑâ, ËâÓâÖBÒ Ùä ‘Èën¨Ðâå Öç¼ÅäÒâ, ÙäÑÈä ÑãÌØâÏëÌ Õ»äÔ, ÙäÑÈä
ÖäÑâÏëÌ ÑíÚäÔë, Ùä ÑËçÐâå ÙäÕâsÈÕ, Ùä »ëÈÌÐâå åÌâÑÊâÓ, Ôí»ÖÐâ ÖäÃÌâ ån¿âÁô Ùä ÐèÍën¨Ðâå
Ôâ¼âÕâÔâ ÈÉâ ×ÚëÓ Ðâ.Á.Íâ. Úí§ëÊÓÙäáí »âÒô»Óí ÚâÁÓ Ó[âï ÚÈâï તેમજ ÚÁâÓíÌä ÖïKÒâÑâï ÕÅíÊÓâ ×ÚëÓÌâ
ãÕãÕË ãÕsÈâÓíÑâï Éä Ðâ.Á.Íâ. Ìâ Úí§ëÊâÓ, »âÒô»Óí áÌë ÖÑÉô»í ÚâÁÓ Ó[âï ÚÈâï. Êë×Ìâï Ôí»ãÍýÒ ÕÅâÍýËâÌ
Ñâ.Ùä. ÌÓën¨Ðâå ÑíÊä‘Ìâ ÌëÈötÕÑâï áÌë ÓâwÃ÷äÒ áDÒÜ Ñâ.Ùä. áãÑÈÐâå ×âÚÌâ Ñâ½ôÊ×ôÌ ÚëÄÛ Êë×Ñâï
Ðâ.Á.Íâ. Íý¿ïÅ ÏÚçÑÈä ÑÛë Èë ÑâÃë Ôí»ÖÐâ ÖäÃí ÍÓ ãÕÁÒ Öï»lÍ ÖïÑëÔÌ ÒíÁâå Ó[â Àë. ½çÁÓâÈÌä 26
ÏëÄ»í ÍÓ Ðâ.Á.Íâ. Íý¿ïÅ ÏÚçÑÈä Éä ÈÑâÑ ÏëÄ»í ÍÓ ãÕÁÒä ÏÌë Èë ÑâÃë ¨Æ Öï»lÍ ÖâÉë ÐâÓÈäÒ ÁÌÈâ ÍâÃäô
]âÓâ ÕÅíÊÓâ Ñâï ÍÇ áâ ÖïÑëÔÌ ÒíÁâÒçï ÚÈçï.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૨૫.૦૩.૨૦૧૯

-----------

ગરીબી હટાવોના નારા સાથે ક સ
ે ે દેશમાં ૫૫ વષ સુધી શાસન કયુ હતું યારે ક સ
ે ને ગરીબો યાદ ન હતાં આ યાં.
- ી ભરત પંડયા

-----------

લોકસભાની ચૂટં ણી આવી રહી છે યારે ી રાહુ લ ગાંધીને ગરીબો યાદ આ યાં છે અને છે તરામણી
છે .

હેરાત કરવી પડી

-----------

વ.રા વ ગાંધી પોતે ધાનમં ી હતાં યારે તેઓ કહેતાં હતાં કે હુ ં એક િપયો મોકલું છુ ં અને ૧૫ પૈસા નીચે સુધી
પહ ચે છે .
દર િપયે ૮૫ પૈસાનો

-----------

ાચાર કરનાર ક સ
ે ે લાખો-કરોડો િપયાના
પૂણ કરી શકી નથી.

ાચાર કયા હોવાથી કોઈપણ પોતાની યોજના

-----------

ક સ
ે ે કણાટક, મ ય દેશ, રાજ થાનનાં કેટલાં કસાનોનાં, કેટલાં િપયા દેવા નાબૂદી કરી

-----------

જયારે ક સ
ે મા ને મા વાયદાઓ કરે છે . તે દેશની અને ગુજરાતની જનતા

-----------

હેર કરે..

ણી ચુકી છે .

ક સ
ે ને ખબર છે કે, તે યારેય પુનઃસ ા ઉપર આવવાની નથી યારે ગરીબોના નામે છે તરામણી

હેરાતો કરીને ‘‘વચને

શું કીમ દ ર તા’’ ની સં કૃત ઉિ તને યથાથ ઠેરવી રહી છે – ી ભરત પં યા

-----------

યુપીએના ૧૦ વષના શાસનમાં આકાશ, પાતાળ અને જમીન ઉપર ૧૦ લાખ કરોડથી વધુનો

ાચાર કરનાર ક સ
ે

કયા મોઢે ગરીબોની વાત કરે છે ? – ી ભરત પં યા

-----------

‘ભાજપા જે કહે છે તે કરે છે ’ ‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ એ ભાજપનું સંક પ સૂ હતુ, છે અને રહેવાનું છે .
– ી ભરત પં યા

-----------

દેશ વ તા ી ભરતભાઇ પં યાએ ક ેસની ગરીબો માટેની છે તરામણી હેરાત અંગે આકરી િત યા ય ત
કરતા જણા યુ હતુ કે, આ દેશમાં આઝાદી પછી ૫૫ વષ સુધી ક ેસે શાસન કયુ, છે ક ૧૯૭૧ થી ‘‘ગરીબી હટાવો’’ના
મા નારા સાથે ક ેસ દેશની
ને ગેરમાગ દોરતી રહી, યારે ન તો સાચા અથમાં ગરીબો યાદ આ યા કે ન કોઇ ન કર
યોજનાઓનો ગરીબી િનવારણ માટે અમલમાં મૂકી શકી. હવે યારે ક સ
ે ને ખબર છે કે, તે યારેય પુનઃસ ા ઉપર
આવવાની નથી યારે ગરીબોના નામે છે તરામણી હેરાતો કરીને ‘‘વચને શું કીમ દ ર તા’’ ની સં કૃત ઉિ તને યથાથ
ઠેરવી રહી છે . જે માં દેશની ગરીબ તથા મ યમ વગની
યારેય િમત થવાની નથી.
..૨..

..૨..
૯૦ના દાયકામાં ત કાિલન ક સ
ે ના ધાનમં ી ી રા વ ગાંધીએ ક ું હતુ કે, હુ ં કે માંથી ૧ િપયો મોકલું છુ ં
તો મા ૧૫ પૈસા નીચે ગરીબો સુધી પહ ચે છે . આમ, યેક િપયે ૮૫ પૈસાનો
ાચાર કરનાર ક સ
ે ે ગરીબોને સાચા
અથમાં લાભ પહ ચે તેવી કોઇ યોજનાનો અમલ કય નથી. યુપીએના ૧૦ વષના શાસનમાં આકાશ, પાતાળ અને
જમીન ઉપર ૧૦ લાખ કરોડથી વધુનો
ાચાર કરનાર ક સ
ે કયા મોઢે ગરીબોની વાત કરે છે ?
તાજે તરમાં મ ય દેશ તથા રાજે થાનમાં કસાનોના દેવાના નાબૂદ કરવાની છે તરામણી હરેાત કરીને સ ા
ા ત કરનાર ક સ
ે ે અ યાર સુધીમાં કેટલા કસાનોના દેવા માફ કયા? તેની સ ગ દેશની જનતાને તથા કસાનોને સ ય
હ કકત સમ ઇ ચૂકી છે . ઘણા ક સાઓમાં કસાનોના ૧૨ કે ૨૪ િપયા સુધીના દેવા માફ કરીને યાની થાિનક
ક સ
ે સરકારોએ કસાનોની ુર મ ક ઉડાવી છે . કણાટકમાં ખેડુતોના ૪૪ હ ર કરોડના દેવા નાબૂદીની હેરાત કરનાર
ક સ
ે આજસુધી ૪ હ ર કરોડના દેવા પણ માફ કરી શકી નથી. આ છે ક સ
ે ની નીિતરીિત..! ક સ
ે ના ચાવવાના અને
બતાવવાના હંમેશા જુ દા ર ા છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ હેઠળ ભાજપાની કે સરકારે વચે ટયાઓની સંપૂણ નાબૂદી કરીને ૩૦
થી વધારીને ૪૩૩ કરતાં વધુ યોજનાઓના સીધેસીધા લાભ ગરીબોના ખાતામાં જમા થાય તે રીતે ડાયરે ટ બેનીફીટ
ા સફર વારા દેશના ૪ લાખ કરોડથી વધુ નાણાં ગરીબોના હાથમાં પહ ચા યા છે . િવ વની સૌથી મોટી હે થ કેર
યોજના આયુ યમાન યોજના વારા ૫ લાખ િપયાની વા ય સહાય િનશુ ક રીતે ઉપલ ધ કરાવીને દેશના ૫૦
કરોડથી વધુ ગરીબ તથા મ યમ વગના નાગ રકોને સંકટ સમયે એક મોટો સિધયારો સાચા અથમાં પૂરો પા યો છે . ૮ કરોડ
પ રવારોને શૌચાલયની સૂિવધા, ૬ કરોડ મિહલાઓને ઉ જવલા ગેસ યોજના વારા ગેસ કને શન ફાળવીને ચૂલાના
ધુમાડામાંથી મુ ત કરવાનું ભિગરથ કાય હાથ ધરીને, પીએમ કસાન યોજના વારા ખેડત
ુ ોના ખાતામાં ૬ હ ર િપયા
સીધેસીધા ા ફર કરીને તથા સમ દેશમાં અ ન સુર ા યોજના લાગુ કરીને ગરીબોને ૨ િપયે કલો ઘ તથા ૩ િપયે
કલો ચોખા ઉપલ ધ કરાવીને દ ર નારાયણની સાચા અથમાં સેવા કરવાનું ઉમદા કાય કયુ છે .
મ યમ વગના પ રવારોને સાડા ૬ લાખ િપયાની વા ષક આવક સુધી એકપણ િપયાના ઇ કમટે ભરવામાંથી
મુિ ત આપીને તથા છે લા ૫ વષમાં ૨.૫૦ કરોડ આવાસો ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ મિહલાઓના નામે અપણ
કરીને ગરીબ તથા મ યમ વગની સાચા અથમાં સેવા કરી છે . ‘ભાજપા જે કહે છે તે કરે છે ’ ‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’
એ ભાજપનું સંક પ સૂ હતુ, છે અને રહેવાનું છે . સ ા િવહોણી ક ેસ ગરીબોના નામે જે કોઇ હેરાતો કરે તેનાથી
દેશની શાણી
યારેય િમત થવાની નથી તેમ ી ભરત પંડયાએ જણા યુ હતુ.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૨૫.૦૩.૨૦૧૯

-----------

‘‘િવજય સંક પ સંમલ
ે ન’’

----------ઉ ર દેશના મુ યમં ી ી યોગી આ દ યનાથ તથા ભાજપા દેશ અ ય
ી તુભાઇ વાઘાણી
આવતીકાલે ૨૬ માચ ગાંધીનગર લોકસભાના ઘાટલોડીયા િવ તારમાં યો નાર ‘‘િવજય સંક પ
સંમલ
ે ન’’માં સિવશેષ ઉપિ થત રહેશે
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી હમતનગર તથા વંથલી ખાતે યો નાર િવજય સંક પ
સંમલ
ે નમાં સિવશેષ ઉપિ થત રહેશે
----------દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આગામી લોકસભા ચૂંટણી અંતગત આવતીકાલે
તારીખ ૨૬ માચના રોજ ઉ ર દેશના મુ યમં ી ી યોગી આ દ યનાથ

તથા ભાજપા

દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણી ગાંધીનગર લોકસભાના ઘાટલો ડયા િવ તારમાં આવેલ ભાતચોક ખાતે સાંજે ૫.૩૦ કલાકે
યો નાર િવજય સંક પ સંમેલનમાં સિવશેષ ઉપિ થત રહી લોકસભા િવ તારના કાયકતાઓને માગદશન
આપશે.
આવતીકાલે તારીખ ૨૬ માચના રોજ મુ યમં ી

ી િવજયભાઇ

પાણી સાબરકાંઠા લોકસભાના

હમતનગર ખાતે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે તથા પોરબંદર લોકસભા િવ તારના વંથલી ખાતે સાંજે ૫.૦૦ કલાકે
યો નાર િવજય સંક પ સંમેલનમાં સિવશેષ ઉપિ થત રહી થાિનક કાયકરોને માગદશન આપશે.
આ ઉપરાંત માન.મં ી ીઓ અને દેશના હો ેદાર ીઓ જે તે લોકસભામાં િવજય સંક પ સંમેલનોમાં ઉપિ થત
રહી કાયકતાઓને આગામી લોકસભા ચૂટં ણી અંતગત માગદશન આપશે.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

