ેસનોટ-૦૪

તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૯

----------ચૂટં ણી ટાણે જ ક સ
ે ના નેતાઓને મં દર યાદ આવે છે ? રામનું અિ ત વ જ નથી રામ તો મા કા પિનક પા છે તેવું સુિ મ
કોટમાં એફીડેવીટ કરનાર ક સ
ે ના નેતા કયા મોઢે અયો યા જવાની વાત કરે છે – ી યોગી આ દ યનાથ
----------ગંગા અશુ ધ છે તેવું ગાઇ વગાડીને કહેનારા આજે મા ગંગાનું આચમન લઇ ર ા છે – ી યોગી આ દ યનાથ

સાડા ચારસો વષ સુધી જે િહ દુઓના આ થા અને
મ યો, દેશની જનતાની આ થા અને

----------ધાનું કે છે તેવા ‘‘અ યવટ’’ના દશનનો લાભ ૨૦૧૯માં દરેક દશનાથ ને
ધાનું સ માન મા ભાજપા જ કરી શકે – ી યોગી આ દ યનાથ

----------રાહુ લ ગાંધીના ગુ સામપી ોડા આજે ‘‘શેમ’’ દેશની શરમ બની ગયા છે .
આતંકવાદીઓનું સ માન અને મહાપુ ષોનું અપમાન ક ેસનો વભાવ બની ગયો છે – ી યોગી આ દ યનાથ
----------ગરીબી હટાવોનો નારો આપનારી ક સ
ે દેશમાંથી ૫૫ વષ સુધી ગરીબી કેમ ન હટાવી શકી – ી યોગી આ દ યનાથ
----------બૂથનો સામા ય કાયકતા િવ વની સૌથી મોટી રા ીય પાટ ના રા ીય અ ય બની શકે તે મા ભાજપામાં જ શ ય છે .
દેશની જનતાની આ થા અને

ધાનું સ માન મા ભાજપા જ કરી શકે – ી યોગી આ દ યનાથ

----------એક બૂથના કાયકરથી શ આત કરીને રા ીય અ ય સુધી પહ ચીને ી અિમતભાઇ શાહે ભાજપાના યેક કાયકર માટે રે ણા પ
બ યા છે - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ગુજરાતના કપરા સમયમાં રા યના ગૃહમં ી તરીકે ી અિમતભાઇ શાહના આવવાથી આ તમામ બૂટલેગરો પોતાના દરમાં છુ પાઇ
ગયા હતા અને ગુજરાતમાં શાંિત, સલામિત અને સુશાસનની થાપના કરી હતી. આવા નખશીખ માિણક ી અિમતભાઇ
શાહની ગાંધીનગર લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે વરણી થતી હોય યારે યેક ભાજપાનો કાયકર મેરા બૂથ સબસે મજબૂતના
સંક પ સાથે ભ ય િવજયમાં ક ટબ ધ છે - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ ગાંધીનગર લોકસભા િવ તાર ઘાટલોડીયાના ભાત
ચોક ખાતે િવજય સંક પ જન સભા યો ઇ હતી.
‘‘ભારત માતા કી જય’’ અને ‘‘જય ી રામ’’ના નારા સાથે દેશ મુખ ી તુભાઇ વાઘાણીએ સમ દેશનું ગૌરવ
સમાન અને આ યાિ મક એવા ી યોગી આ દ યનાથ નું વાગત કરતા જણા યુ હતુ કે, ગાંધીનગર લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે
રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહની વરણી થાય તેવી લાગણી અને માંગણીને કે ીય નેતૃ વએ વીકાયુ તે બદલ તેમનો આભાર
મા યો હતો તેમજ જે ના નામ મા થી જ ગાંધીનગર લોકસભાની ચૂંટણી તી ચૂ યા છે તેવો અનેરો આનંદ અને ઉ સાહ ગુજરાત
ભાજપાના તમામ કાયકરમાં જોવા મળે છે . એક બૂથના કાયકરથી શ આત કરીને રા ીય અ ય સુધી પહ ચીને ી અિમતભાઇ
શાહે ભાજપાના યેક કાયકર માટે ેરણા પ બ યા છે યારે ૨૦૧૯ની િનણાયક ચૂંટણી વખતે ભાજપાને મા ગુજરાત જ નથી
તવાનું પરંતુ સમ ભારતના કરોડો લોકોના આશીવાદ મેળવવાના છે યારે નવા ભારતની પ રક પના પૂણ કરવા માટે તમામ
૨૬ લોકસભા અને ગાંધીનગર લોકસભા જં ગી બહુ મતીથી તવા કાયકરોને હાકલ કરી હતી.
..૨..

..૨..
ક ેસને આડેહાથ લેતા દેશ મુખ ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, આ એ ગુજરાત છે કે, ગુજરાતના શહેરોના
નામ બુટલેગરોના નામથી ઓળખાતા હતા, જગ નાથ મં દરની યા ા ભય અને અશાંિતના વાતાવરણમાં કાઢતા હતા તેમજ
પોરબંદર જે વા શહેરની બહાર કાયદાની હદ સમા ત થાય છે તેવા બેનરો લાગતા હતા યારે ગુજરાતના કપરા સમયમાં રા યના
ગૃહમં ી તરીકે ી અિમતભાઇ શાહના આવવાથી આ તમામ બૂટલેગરો પોતાના દરમાં છુ પાઇ ગયા હતા અને ગુજરાતમાં શાંિત,
સલામિત અને સુશાસનની થાપના કરી હતી. આવા નખશીખ માિણક ી અિમતભાઇ શાહની ગાંધીનગર લોકસભાના
ઉમેદવાર તરીકે વરણી થતી હોય યારે યેક ભાજપાનો કાયકર મેરા બૂથ સબસે મજબૂતના સંક પ સાથે ૨૦૧૯ લોકસભા
ચૂંટણીના યુ ધમાં જોતરાઇ ય તેવી હાકલ ી વાઘાણીએ કરી હતી.
ઉ ર દેશ મુ યમં ી ી યોગી આ દ યનાથે પોતાની વેધક શૈલીમાં જણા યુ હતુ કે, ગુજરાતનો અવાજ હંમેશા ભારતના
ગૌરવનો અવાજ બને છે યારે આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીમાં દેશની ૫૪૩ બેઠકો ઉપર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને
રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ ચૂંટણીના ચાર- સારની ધૂરા સંભાળવાના હોય યારે ગાંધીનગર લોકસભાના યેક નાગ રક
વયં નરે ભાઇ મોદી અને અિમતભાઇ શાહ બનીને ચૂંટણીના આ મેદાનમાં ઉતરીને ગુજરાતી તમામ ૨૬ બેઠકો ઉપર િવકાસનું
કમળ ખીલવે તેવી કાયકરોને અપીલ કરી હતી.
ી યોગી એ જણા યુ હતુ કે, ગાંધીનગર પહેલા વારાણસીની મુલાકાતે હતો યારે પાચીન નગરી કાશીને િવ વના નકશા
પર જે થાન મ યુ છે તે સાંસદ પે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની નીિતરીિતને કારણે મ યુ છે . ભાજપામાં બૂથનો એક
સામા ય કાયકર ધારાસ ય અને યારબાદ રા ીય અ ય પદે પહ ચી શકે તે મા ભાજપામાં જ સંભવ છે યારે અ ય
પાટ ઓમાં પ રવારવાદ અને વંશવાદના કારણે એકજ કુટુંબનું વષ થી રા ીય મુખ તરીકે એકચ ી શાસન ર ુ છે . ૫૫ વષ સુધી
ક ેસના શાસનમાં ગરીબી કેમ વધી ? વ.ઇિ દરા ગાંધીના ગરીબી હટાવોના નારા ક ેસ સાથક કેમ ન કરી શકી ? જે ના
પરીણામે ૨૦૧૪માં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં ૪૦ કરોડ ગરીબોના જનઘન ખાતા, ૨.૫૦ કરોડ લોકોના
આવાસ, ૪ કરોડ લોકોને મફત િવજળી જોડાણ, ૭ કરોડના લોકોને ગેસ કને શન, ૧૨ કરોડ પરીવારોને ધાનમં ી આયુષમાન
યોજના અને ૯.૫૦ કરોડ શૌચાલયો ભાજપાના શાસનમાં ન કર કાય કરીને સાચા અથમાં દેશની ગરીબ, વંિચત, સમાજ માટે
કાય કયુ છે . યારે ક ેસે મા એકજ પ રવારની અમીરી કેમ વધે તે જ દશામાં કાય કયુ છે . ક ેસને યારેય ગરીબો માટે પીડા કે
સંવેદના હતી જ નહી.
ક ેસને ગુજરાતના નેતા માટે પણ અણગમો દેખાઇ આવતો હતો. ગુજરાતની ભૂિમએ યારે યારે દેશને જ ર પડી છે
યારે વાધીનતા સમયે મહા મા ગાંધી , અખંડ ભારત માટે સરદાર વ લભભાઇ પટેલ, સુશાસન માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
મોદી અને કુશળ સંગઠક અને માં ભારતીના પરમભ ત ી અિમતભાઇ શાહ જે વા સપૂત આ યા છે યારે ક ેસે હંમેશા સરદાર
વ લભભાઇ પટેલને હાંસીયામાં ધકેલી દીધા હતા. ૪૨ વષ સુધી ભારત ર નથી આ મહાપુ ષને વંિચત રા યા અને સતત તેમની
અવગરણા કરી યારે ભાજપાએ સરદાર પટેલની િવરાટ યિ ત વ સમાન ટે યુ ઓફ યુિન ટનું લોકાપણ કરીને એક સાચી
ધાંજલી અપણ કરી છે .
ી યોગી એ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, ૨૦૧૩માં ક ેસના શાસનમાં મહાકુંભનું આયોજન હતુ, યારે આ કુંભનું
આયોજન એવી સરકારના હાથમાં હતુ કે જે સરકારને આ કુંભ માટે કોઇ આ થા કે સ માન ન હતુ. લોકોને કુભ
ં માટે ઉ સાિહત
કરવાને બદલે હતો સાિહત કરતા હતા, અરાજકતા ફેલાવી હતી.. જે ને પ રણામે ૨૦૧૩ના કુંભમાં અ યવ થા અને સુિવધાના
અભાવે કેટલાય લોકોના મૃ યુ થયા હતા. જે ની સરખામણીમાં ૨૦૧૯ના સમયે ઉ ર દેશમાં એક એવી આવી સરકાર આવી જે નું
નેતૃ વ કરવાની તક ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના માગદશનથી મને સાંપડી અને યુને કો જે વી વૈિ વક સં થાએ કુંભને એક
આ યાિ મક અને સાં કૃિતક ધરોહર તરીકે વીકારીને સમ ભારતને ગૌરવ અપા યુ હતુ સાથે સાથે સાડા ૪૦૦ વષ સુધી જે
િહ દુઓના આ થા અને ધાનું કે છે તેવા ‘‘અ યવટ’’ના દશનનો લાભ ૨૦૧૯માં દરેક દશનાથ ને મ યો. આમ, દેશની
જનતાની આ થા અને ધાનું સ માન મા ભાજપા જ કરી શકે.
..૩..

..૩..
ક ેસના શાસનને આડેહાથે લેતા જણા યુ હતુ કે, સમ દેશમાં અરાજકતા, અિવ વાસ અને આતંકવાદનો માહોલ હતો.
ચીન કે પા ક તાન સામે િનણાયક પગલા ભરી શકે તેવી સરકારનો અભાવ હતો. નેતાનીિત અને િનયતિવહોણી સરકાર હતી. જે ને
પ રણામે દેશની આ હાલત હતી. ક ેસે મા આતંકવાદને પોષવાનું કાય જ કયુ છે . યારે તેની પર કાશ પાડતા ી યોગી એ
જણા યુ હતુ કે, પૂવ ર રા યમાં િતવષ આતંકવાદની ઘટના ઘટતી હતી. દેશના અ ય રા યોથી આ રા યો અલગથલગ પડી
ગયા હતા. યારે આવા કપરા સાથે દેશમાં એક સ મ નેતૃ વ અને િ થર સરકારની જ ર હતી યારે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
મોદીના નેતૃ વમાં દેશની જનતાએ જે તેમની નીિતરીિતથી કાય કરીને પૂવાચલ રા યમાં નકસલવાદ ખતમ કય જે ને પરીણામે
મણીપુર, િ પુરા, મેઘાલય અને અ ણાચલ જે વા રા યમાં
નો િવ વાસ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં
નો
િવ વાસ વ યો છે તેને પરીણામે ભાજપાનું કમળ યાં ખી યુ છે .
ી યોગી એ જણા યુ હતુ કે, સ કલ ાઇક અને એર ાઇક કરીને પા ક તારન અિધકૃત ક મીરમાં ઘુસીને આતંકવાદી
કે પોને ને તનાબૂદ કરીને સમ િવ વમાં ભારતીય સૈ યના શૌય અને પરા મનો પ રચય કરા યો હતો. ડોકલામ મુ ે ચીનને પીઠેહટ
કરવી પડી પા ક તાન અલગથલગ થઇ ગયુ છે તે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની સફળ િવદેશનીિતને આભારી છે .
ક ેસના નામદાર ી રાહુ લ ગાંધી વેધક ન પુ યો હતો કે ચૂંટણી સમયે જ તમને મં દર કેમ યાદ આવે છે ? જે ક ેસ
કે ક ેસના નેતાઓને કરોડો હ દુઓની આ થા અને ધામાં િવ વાસ નહોતો તે ક ેસના નબીરાઓ ગંગા મેલી છે આજે એ
જ ક ેસના નબીરાઓ ગંગાજળનું આચમન કરીને સાબીત કયુ કે, ગંગા પિવ છે હતી અને રહેવાની.
ક ેસના નેતાઓ હંમેશા પા ક તાનના સમથમાં નારા લગાવીને શું સાબીત કરવા માંગે છે ? શહીદોનું અપમાન કરવું એ
ક ેસનો વભાવ બની ચૂ યો છે . આજે ક ેસ સમ દેશમાંથી ને તનાબૂદ થઇ રહી છે . લોકતં માં લોકો માટે જવાબદારી તે
મુ ય છે . આ જવાબદારી વહન કરવાની મતા મા ભાજપાની સરકાર જ કરી શકે છે . અને આ જવાબદારી ભાજપા પુરી
ઇમાનદારીથી વહન કરી રહી છે યારે ૨૦૧૯ના ચૂટં ણીના િનણાયક યુ ધમમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને ી
અિમતભાઇ મણ કરવાના હોય યારે ગુજરાતના યેક કાયકરની જવાબદારી વધી ય કે તેઓ વયં નરે ભાઇ મોદી અને
અિમતભાઇ બનીને ચૂંટણીના રણમેદાનમાં તના િનધાર સાથે ઉતરી પડે તેવી હાકલ ી યોગી એ કરી હતી.
આજના આ સંમેલનમાં ભાજપાના દેશ અ ણી ીઓ, અમદાવાદ મહાનગરના હો ેદારો, કાયકતાઓ, રા ય સરકારના
મં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, મેયર ી તથા અ ય આગેવાનો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

