ેસનોટ-૦૧

-----------

તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૯

ચોકીદાર ખાતો નથી અને ખાવા દેતો નથી એટલે ક સ
ે અને મહાગઠબંધનને પેટમાં દુખે છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક સ
ે પાસે નથી નીિત કે નથી િનયત,

ક સ
ે ના લોકો આતંકવાદીઓને આશરો આપી િબરયાની પીરસનારા છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------મહાગઠબંધન એ મજબૂરીનું ગઠબંધન છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------કા મીર એ ભારતનું અિવભા ય અંગ છે , અને
અમારા

વનની ણ ણ અખંડ ભારતની સુર ા અને સલામિત માટે યોછાવર છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------ી નરે ભાઇ મોદીના પારદશક વહીવટ અને સુશાસનના પ રણામે દેશના ૧૭ રા યોમાં ભાજપા અને
એન.ડી.એ.ની સરકાર બની છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક સ
ે

ાચારમાં તરબોળ છે , યારે આપણાં રા ભ ત ી નરે ભાઇ મોદીના શાસનમાં

ાચારનો

એકપણ આરોપ લા યો નથી - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક સ
ે મા વાયદાઓ જ કરે છે , યારે ભાજપાએ જે કીધુ છે એ કયુ છે - ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ગુજરાત રા યના મુ મં ી ી િવજયભાઇ પાણી બનાસકાંઠા લોકસભા સીટના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલના
નામાંકન સમયે ઉપિ થત ર ાં હતાં. તે પૂવ એક િવશાળ રોડ-શોનું આયોજન કરવામાં આ યું હતુ.ં આ સંગે કેિ ય મં ી ી
હરીભાઇ ચૌધરી, દેશ મહામં ી ી કે. સી. પટેલ, પૂવ મં ી ી શંકરભાઇ ચૌધરી, બનાસકાંઠા િજ લાના ધારાસ ય ીઓ,
પૂવ ધારાસ ય ીઓ, વતમાન સાંસદ ી લીલાધરભાઇ વાઘેલા, િવિવધ ગામોના સરપંચ ીઓ અને િવિવધ સમાજના
આગેવાનો અને કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ાં હતાં.
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતાં જણા યું હતું કે, આજે
યારે
બનાસકાંઠામાંથી આદરણીય ી પરબતકાકા નામાંકન દાખલ કરવાના છે , એટલે ક ેસનો સફાયો િન ચીત છે , એવું
બનાસકાંઠા િજ લાની આમ જનતામાં સંભળાઇ ર ું છે . બનાસકાંઠા િજ લાના જન િતિનધી પે હંમશ
ે ા
ની વ ચે રહે
તેવા ઉમેદવાર અમે પરબતકાકા પે આ યાં છે .
..૨..

..૨..
એક તરફ ચોકીદાર છે , તો બી તરફ ચોરોની જમાત છે , મહાગઠબંધનના લોકો ચોકીદારને ચોર કહે છે , પરંતુ
આપણે ગુજરાતમાંથી ઇ.વી.એમ. કમળોથી ભરી દઇ સાિબત કરી આપવાનું છે કે, ચોકીદાર ચોર નથી, પણ ચોકીદાર યોર
અને યોર છે . ચોકીદાર ખાતો નથી અને ખાવા દેતો નથી એટલે ક ેસ અને મહાગઠબંધનને પેટમાં દુખે છે . દેશની જનતાએ
ન કી કરવાનું છે , કે વડા ધાન કોને બનાવવા છે . ક ેસ પાસે નથી નીિત કે નથી િનયત. ક ેસના લોકો આતંકવાદીઓને
આશરો આપી િબરયાની પીરસનારા છે , યારે બી તરફ ભાજપા આતંકવાદીઓનો ખા મો કરવા માટે િતબ ધ છે . ક સ
ે
વારા તેઓના ચૂટં ણી ઢંઢરે ામાં કહેલું છે કે, અમે સ ામાં આવીશુ તો કા મીરમાં લાગુ ૩૭૦ની કલમ દૂર નહ કરીએ.
રાજ ોહની કલમ અમે કાઢી નાંખીશું. સેનાના કોઇપણ અિધકારી ઉપર સરકારી પૂવ મંજુરી વગર કેસ ચલાવવાની મંજુરી
આપવામાં આવશે. ાસવાદીઓ ઉપર કરવામાં આવેલ કેસો અમે પરત ખચી લઇશું, ક ેસના આવા િનવેદનો મા ને મા
વોટ મેળવવા માટે દેશની એકતા અને અખંડીતતા તોડવા માટેના છે . મહાગઠબંધન એ મજબૂરીનું ગઠબંધન છે . કા મીર એ
ભારતનું અિવભા ય અંગ છે , અને અમારા

વનની ણ ણ અખંડ ભારતની સુર ા અને સલામિત માટે યોછાવર છે .

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના પારદશક વહીવટના કારણે દેશના ૧૭ રા યોમાં ભારતીય જનતા પાટ અને
એન.ડી.એ.ની સરકાર બની છે . સેનાનું મનોબળ તુટે તેવા વચનો ક ેસ આપી રહી છે . સામ િપ ોડા અને મિણશંકર ઐયર
પા ક તાન િનદ ષ છે તેમનો કોઇ વાંક નથી તેમ જણાવે છે , જે તેમનો પા ક તાન

યેનો મ
ે સાિબત કરે છે . સમ દેશ અને

દુિનયાએ યારે સેનાની િવરતાને િબરદાવી છે , યારે ક સ
ે સ કલ ાઇક અને એર ાઇકની સાિબતી માંગે છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં થમ વખત આતંકવાદને લલકારવામાં આ યો છે , ભારતીય સેનાના પરા મથી
પા ક તાન ફફડી ગયું છે . ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂટં ણીમાં પ રણામ બાદ ભાજપા અને એન.ડી.એ.ની સરકાર દેશમાં રચાશે
યારે પા ક તાનમાં માતમ છવાશે. ભારતની જનતાએ પા ક તાનને પાઠ ભણાવવા અને આતંકવાદ સામે કડક કાયવાહી કરવા
માટે રા ભ ત એવા ી નરે ભાઇ મોદીને મજબૂત બનાવવા માટે આપણે ગુજરાતમાંથી ૨૬ માંથી ૨૬ કમળો મોકલવાનાં
છે .
ક ેસ અને યુ.પી.એ.ના શાસનમાં આતંકવાદીઓને છોડી મૂકવામાં આવતાં હતાં. વારંવાર આતંકવાદીઓ હુ મલાઓ
થતાં હતાં, યારે ક સ
ે ના અ ય ા ીમતી સોનીયા ગાંધી અને મુક વડા ધાન ી મનમોહન સહ કોઇપણ તના િનવેદનો
આપવાના બદલે હમ દેખગે, હમ સોચગે તેવું કહેતા હતાં. આવા લોકો પાસેથી દેશ શું આશા રાખે ?
૨૦૧૪ પહેલાં ક ેસ અને યુ.પી.એ.ના શાસનમાં ગરીબોનું શોષણ જ કરવામાં આ યું છે , દેશને લુ યો છે . યારે
નરે ભાઇ મોદીના શાસનમાં જનધન યોજના થકી ગરીબોના ખાતા ખોલા યાં છે અને તેમને મળતી સહાય સીધે સીધા
તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે , જે નાંથી વચેટીયાઓનો ધંધો હંમેશા માટે બંધ થઇ ગયો છે . ઉ
વલા યોજના,
ઉ લા યોજના, જનધન યોજના, આયુ યમાન ભારત યોજના, શૌચાલય યોજના જે વી સફળ યોજનાઓ અમે ગરીબોને
આપી છે . આયુ યમાન યોજના થકી પ લાખ િપયાની સહાય લાભાથ ઓને આપવામાં આવે છે . ક ેસના શાસનમાં દેશના
ગરીબો વધુને વધુ ગરીબ બ યાં છે . ક ેસ
ાચારમાં તરબોળ છે , યારે આપણાં રા ભ ત નરે ભાઇ મોદીના શાસનમાં
એકપણ
ાચારનો આરોપ લા યો નથી. ક ેસ મા વાયદાઓ જ કરે છે , યારે ભાજપા એ જે કીધુ છે એ કયુ છે . દ હીમાં
પહેલીવાર એક ઇમાનદાર સરકાર બની છે , યારે આ જ સરકારને ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીમાં નાત- તના ભેદભાવ ભૂલી
આ ઐિતહાિસક લોકતં ના પવમાં દેશને મજબૂત હાથમાં સ પવા અને ી નરે ભાઇ મોદીને વડા ધાન બનાવવા માટે
બનાસકાંઠા લોકસભા સીટ ઉપરથી જં ગી બહુમતી સાથે ી પરબતભાઇ પટેલને િવજયી બનાવવા અપીલ કરી હતી.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ે નોટ-૦૨
સ
તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૯
આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલની ઉપિ થિતમાં મહેસાણા
લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી શારદાબેન પટેલે નામાંકન પ ભયુ.
----------ભાજપાના લાખો કાયકતાઓએ તડકામાં રહીને જે અથાગ પ ર મ કય છે તેના કારણે જ આજે ભાજપા િવ વની સૌથી મોટી
રાજકીય પાટ બની છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના રોમ-રોમમાં રામ અને ભારત માતા છે ,
યારે સામે પ ે ક સ
ે ના રોમેરોમમાં ‘ઇટાલી અને રોમ’ છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------ભાજપા માટે સ ા એ સેવાનું મા યમ છે યારે ક સ
ે માટે સ ા એ ભોગ-િવલાસનું સાધન છે
– ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------માં ભારતીને પરમ વૈભવના િશખરે લઇ જવા દૈ દ યમાન ભારતના િનમાણ માટે, સમૃ ધ ભારત માટે અને
ભારતને સોનાની િચડીયા બનાવવા માટે ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં સરકાર બનાવવી અિતઆવ યક છે
– ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------સમ ગુજરાત અને ખાસ કરીને મહેસાણાની જનતા માટે ગૌરવની વાત છે કે,
મહેસાણા

લાએ સમ દેશ અને િવ વને નેતૃ વ પૂ પાડી શકે તેવા નેતા આ યા છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------ાિત િત કે ચનીચના વાડામાં પ યા િસવાય ગુજરાતના તમામ સમાજોએ ભાજપાને સાથ-સહકાર આ યો છે
– ી નીિતનભાઇ પટેલ
----------સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ તેવી ભાવના
માં ગી છે યારે
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનું ‘સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ’ સુ યથાથ થઇ ર ુ છે - ી નીિતનભાઇ પટેલ
----------ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ આજરોજ મહેસાણા લોકસભા
બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી શારદાબેન પટેલના નામાંકન સમયે ઉપિ થત ર ાં હતાં. ીમતી શારદાબેન પટેલના નામાંકન
સમયે સાંસદ ીમતી જય ીબેન પટેલ, ભાજપાના દેશ અ ણી ીઓ,
લા/મહાનગરના મુખ/મહામં ી ીઓ, મં ી ીઓ,
ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ યો અને ભાજપાના હ રો સંિન કાયકરોની ઉપિ થતીમાં એક ભ ય રોડ-શોનું આયોજન કરવામાં
આ યું હતું.
દેશ અ ય
ી તુભાઇ વાઘાણીએ મહેસાણા ખાતે િવશાળ જનસભાને સંબોધતા જણા યું હતું કે, ભાજપાના લાખો
કાયકતાઓએ તડકામાં રહીને જે અથાગ પ ર મ કય છે તેના કારણે જ આજે ભાજપા િવ વની સૌથી મોટી રાજકીય પાટ બની છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના નેતૃ વમાં દેશભરમાં આજે પંચાયત થી લઇ પાલામે ટ સુધી
ભાજપાનો ભગવો લહેરાયો છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ભાજપા માટે સ ા એ સેવાનું મા યમ છે યારે ક ેસ માટે સ ા એ ભોગ-િવલાસનું સાધન
છે . ક ેસને
ના નો સાથે કાંઇ લેવાદેવા નથી.
..૨..

..૨..
ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના રોમ-રોમમાં રામ અને ભારત માતા છે , યારે સામે
પ ે ક ેસના રોમેરોમમાં ‘ઇટાલી અને રોમ’ છે . આ ચૂંટણીનો મુ ય મુ ો એકજ છે કે, દેશ કોના હાથમાં સલામત છે ? નાગ રકો પાસે
બધું જ હોય પણ સુર ા-સલામિત ન હોય તો શું વી શકાય ? એક તરફ ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના પમાં એક િનણાયક
નેતૃ વ છે યારે બી તરફ આતંકીઓ િવ ધ સેના વારા કરવામાં આવેલ એ શન સામે પુરાવા માંગીને આતંકવાદીઓને છાવરનારા
લોકો છે . યારે દેશની જનતા ી નરે ભાઇને ફરી એક વખત દેશનું સુકાન આપવાનું મન બનાવી ચૂકી છે . આતંકવાદ સામે લડવા
૫૬ની છાતી અને મોતને હાથમાં લેવાની તાકાત જોઇએ.
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની રગેરગમાં દેશદાઝ છે . ૧૯૯૨માં યારે આતંકવાદીઓએ
ક ું હતુ કે, ‘માનુ દૂધ પીધુ હોય તો કા મીરમાં ભારતનો વજ ફરકાવી બતાવો’ યારે તંગદીલીભયા વાતાવરણમાં બો બધડાકા થઇ ર ા
હતા યારે ચારે તરફ ભયનો માહોલ હતો યારે ભારત માતાના લાલ એવા મોદી એ આતંકવાદીઓનો આ પડકાર ઝી યો હતો અને
િનણય કય હતો કે તેઓ ભારત માતા માટે ખપી જશે પણ વજ તો ફરકાવીને જ રહેશે. અને યારબાદ તેઓએ કા મીરમાં જઇ
ીનગરના લાલચોકમાં િ રંગો ફરકા યો હતો અને આતંકવાદીઓને સણસણતો જવાબ આ યો હતો.
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, જે મની માતાએ આખું

વન ૧૦X૧૦ ની ઓરડીમાં િવતા યું હોય, જે મનો પરીવાર આજે

એક સામા ય નાગ રકની જે મ વન ગુ રતો હોય એવા ી નરે ભાઇની માિણકતા અને િન ા ઉપર ન ઉઠાવતી ક ેસને શરમ
આવવી જોઇએ. શરમની વાત એ છે કે જે ઓએ બાળપણથી જ ગરીબી જોઇ નથી મોટા રાજઘરાનામાં જ મ લીધો છે તેવા લોકો
આજે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ઉપર પાયા વગરના જુ ઠા આરોપો લગાવી ર ા છે . ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની
િવદેશનીિતના વખાણ કરતાં ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, મોદી
પાન, ચાઇના, ઇઝરાયેલ, રશીયા, અમે રકા સિહતના અનેક
દેશોમાં જઇને ભારતના િહતની વાત કરી છે તેમજ ભારતના સાં કૃિતક વારસાને િવ વ તરે ઓળખ આપી છે . ભૂતકાળમાં યારે
દેશના ધાનમં ીઓ િવદેશમાં જતા તો તેમની કોઇ ન ધ લેતું નહોતુ અને આજે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી િવદેશમાં વાયુસેનાના
િવમાનમાંથી ઉતરે યારે દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતા ણે સહ ઉતરી ર ો હોય તેવી અનુભિૂ ત અને ગવ અનુભવે છે . ધાનમં ી ી
નરે ભાઇ મોદીએ દેશને વૈિ વક તરે આગવી ઓળખ અપાવી છે . દેશને સારી રીતે ચલાવવા ી નરે ભાઇ મોદી જે વા નેતા
જોઇએ, ગંગુતૈલી જે વા નેતા ન ચાલે.
ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, ગત િવધાનસભા ચૂંટણીમાં ક ેસ અને તેની ‘બી ટીમ’એ એવો માહોલ ઉભો કય હતો
કે મહેસાણા
લો તો આંદોલનનું એ.પી.સે ટર છે . પરંતુ
લાની જનતાએ મોટાભાગની બેઠકો ઉપર ભાજપાના ઉમેદવારોને
િવજય અપા યો હતો અને ક ેસને પોતાનું થાન બતાવી દીધુ હતુ. તેઓએ જણા યુ હતુ કે, સમ ગુજરાત અને ખાસ કરીને
મહેસાણાની જનતા માટે ગૌરવની વાત છે કે મહેસાણા
લાએ સમ દેશ અને િવ વને નેતૃ વ પૂ પાડી શકે તેવા નેતા આ યા છે .
ભાજપાનો એકજ નારો ર ો છે ‘ના ાંતવાદ, ના િતવાદ ફ ત ભારતવાદ અને રા વાદ’ માં ભારતીને પરમ વૈભવના િશખરે
લઇ જવા દૈ દ યમાન ભારતના િનમાણ માટે, સમૃ ધ ભારત માટે, ભારતને સોનાની િચડીયા બનાવવા માટે ી નરે ભાઇ મોદીના
નેતૃ વમાં સરકાર બનાવવી અિતઆવ યક છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, મહેસાણા લોકસભા બેઠક ઉપર ીમતી શારદાબેન પટેલને ઐિતહાિસક લીડથી ત અપાવવા
માટે હાકલ કરી હતી અને ગુજરાતના પૂવમં ી ી અિનલભાઇ પટેલનું મરણ કરી ભાવાંજલી અપ હતી. ગુજરાતની તમામ ૨૬
લોકસભા બેઠકો ઉપર ભાજપા ભ ય િવજય મેળવશે તેવો િવ વાસ ય ત કય હતો.
નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલે ભાજપાના ઉમેદવાર ીમતી શારદાબેન પટેલને શુભે છા પાઠવતાં જણા યુ હતુ કે,
સેવાભાવી, સં કારી, િશ ણ ેમી અને જે ના લોહીમાં જ જનસેવા રહેલી છે અને જે મનો સમ પરીવાર સમાજસેવા સાથે જોડાયેલો
ર ો હોય યારે આપણા સૌની ફરજ છે અને ઋણ ચૂકવવાનો એક અનેરો અવસર મ યો છે તેમ જણાવીને ીમતી શારદાબેન પટેલને
ઐિતહાિસક લીડથી ત અપાવવા કાયકતાઓને હાકલ કરી હતી.
નાયબ મુ યમં ી ીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, ાિત િત કે ચનીચના વાડામાં પ યા િસવાય ગુજરાતના તમામ સમાજોએ
ભાજપાને સાથ-સહકાર આ યો છે અને સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ તેવી ભાવના
માં ગી છે આથી પ છે કે,
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનું ‘સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ’ સુ યથાથ થઇ ર ુ છે .
( શાંત વાળા)

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

