ેસનોટ-૦૪

-----------

તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૯

“સુરજ િનકલેગા અંધરે ા છટેગા ઔર કમલ િખલેગા”. વ. ી વાજપેયી ની વાત સાચી પડી અને આજે દેશભરમાં સોળે કળાએ
આ કમળ ખીલી ર ંુ છે . - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ી નરે ભાઇ મોદી જે વા નેતા આપણી પાસે છે , જે નું નેતૃ વ િ વકારવા આખું િવ વ તૈયાર છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------ી નરે ભાઇ મોદી કહે છે કે, “તેરા વૈભવ અમર રહે માં, હમ દન ચાર રહે ના રહે.” દેશ માટે

વવું છે , અને દેશ માટે જ મરવું

છે . મારા માટે દેશિહત સવ પરી છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------આ વખતની ચૂટં ણી ઐિતહાિસક છે . આપણે િનણય કરવાનો છે કે, દેશને કઇ દશામાં લઇ જવાનો છે . એક તરફ દેશદાઝવાળા
લોકો છે , તો બી

તરફ દેશની સુર ા અને સલામતીને ગીરવે મૂકનારા લોકો છે - ી િવજયભાઇ પાણી
-----------

ક ેસ કહે છે કે, જો અમે સ ામાં આવીશું તો કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ કાઢીશું નહ . ાસવાદીઓ સામે રા

ોહના કેસ નહ

કરીએ. સેના ઉપર સરકારી પરવાનગી વગર કાનુની કાયવાહી કરવામાં આવશે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------મતની લાલચમાં ક સ
ે દેશને તોડવાની વાતો કરી ર ો છે . આતંકવાદને સમથન આપવાની વાતો કરી ર ો છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------આજરોજ સુરત ખાતે ભાજપાના લોકસભાના મ ય થ કાયાલયના ઉદઘાટન સંગે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી ઉપિ થત
ર ાં હતાં. આ

સંગે ગુજરાત

દેશના મહામં ી ીઓ, રા યના મં ી ીઓ, પૂવમં ી ીઓ, સંસદસ ય ીઓ,

ધારાસ ય ીઓ, િજ લા સંગઠનના પદાિધકારી ીઓ, મેયર ી, નગર ે ીઓ તથા િવશાળ સં યામાં ભાજપાના કાયકતાઓ
ઉપિ થત ર ાં હતાં.
મુ યમં ી ી િવજભાઇ પાણીએ આ સંગે જણા યું હતું કે, આજનો દવસ બહુ શુભ છે . િહ દુ ધમના આ શિ ત માં
જગદંબાની ઉપાસનાનું પવ ચૈ ી નવરા ીનો આજથી શુભારંભ થયો છે , અને સાથે સાથે મહારા ીયન ભાઇઓનો ગુડી પડવો
અને સધી ભાઇઓનું ચેટીચાંદ પવ પણ છે . આ િ વેણી પવની સાથે આજે ભાજપાનો થાપના દવસ છે . આપ સવને આ
િનિમ ે હુ ં શુભે છા પાઠવું છુ ં .
આપને જણાવવાનું કે, ક સ
ે ના વ. વડા ધાન

ીમતી ઇિ દરા ગાંધીએ દેશમાં કટોકટી લાદી હતી, જે નાથી દેશમાંથી

લોકશાહી ખતમ થઇ ગઇ હતી. િવરોધીઓને જે લમાં નાં યા, મી ડયા પર સે સરશીપ લાદી દેવામાં આવી હતી. દેશ ખૂબ જ
ખરાબ પ રિ થિતમાંથી પસાર થઇ ર ો હતો, યારે વ. ઇિ દરા ગાંધીના િવરોધ સામે જનતા પાટ અિ ત વમાં આવી હતી.
..૨..

..૨..
બધા પ ો એક થઇ ગયાં હતાં. અને આપણે પણ તેમાં જોડાઇ ગયા હતાં, યારબાદ પુન: ઇિ દરા
જનતા પાટ તૂટી ગઇ હતી. આપણે ભારતીય જનતા પાટ

શાસનમાં આ યાં અને

પાટ બનાવી એ સમયે આપણાં લોકલાડીલા નેતા વ. અટલ

િબહારી વાજપેયી એક વાત કહી હતી “સુરજ િનકલેગા અંધેરા છટેગા ઔર કમલ િખલેગા”. વ. ી વાજપેયીની વાત સાચી પડી
અને આજે દેશભરમાં સોળે કળાએ આ કમળ ખીલી ર ું છે .
આજે

ી નરે ભાઇ મોદી જે વા નેતા આપણી પાસે છે , જે નું નેતૃ વ િ વકારવા આખું િવ વ તૈયાર છે . મોદી સાહેબ

મરદની સાથે માિણક પણ છે . દેશની સેવા માટે ખૂબ જ પ ર મ કરી ર ાં છે . તેઓની નીિત અને િનયત સાફ છે . ી નરે ભાઇ
મોદી કહે છે કે, “તેરા વૈભવ અમર રહે માં, હમ દન ચાર રહે ના રહે”. દેશ માટે

વવું છે , અને દેશ માટે જ મરવું છે . મારા માટે

દેશિહત સવ પરી છે .
આ વખતની ચૂંટણી ઐિતહાિસક છે . આપણે િનણય કરવાનો છે કે, દેશને કઇ દશામાં લઇ જવાનો છે . એક તરફ
દેશદાઝવાળા લોકો છે , તો બી

તરફ દેશની સુર ા અને સલામતીને ગીરવે મૂકનારા લોકો છે . ક ેસ કહે છે કે, જો અમે સ ામાં

આવીશું તો કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ કાઢીશું નહ .

ાસવાદીઓ સામે રા

ોહના કેસ નહ કરીએ. સેના ઉપર સરકારી

પરવાનગી વગર કાનુની કાયવાહી કરવામાં આવશે. મતની લાલચમાં ક ેસ દેશને તોડવાની વાતો કરી ર ો છે . આતંકવાદને
સમથન આપવાની વાતો કરી ર ો છે .

ી નરે ભાઇ મોદી ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચૂંટણીઓ બાદ પ બહુ મતી સાથે સાથી

પ ોના સમથનથી ફરીવાર વડા ધાન બનશે તેમાં દેશવાસીઓએ કોઇ શંકા રાખવાની જ ર નથી. િવપ ો

યાં એક બી નું મોઢું

જોવા માટે પણ તૈયાર ન હતાં તેઓ કલક ામાં મા ને મા મોદી હટાવોના સુ સાથે એક મંચ ઉપર આવી ગયાં છે , અને તેમાં
પણ વારંવાર ખચતાણ થયાં કરે છે . ક ેસને સમથન કરતાં પ ો વારંવાર પોતાના પ ની િવિવધ માંગણીઓના સંતોષ માટે યેનકેન
કારે ક ેસનું નાક દબાવે છે . ક ેસ પાસે પ રવારવાદ િસવાય બીજુ કશુ નથી.
આ વખતની ચૂંટણી રા વાદ સામે આતંકવાદની છે , િવકાસ સામે િવનાશની છે . આપણે સૌ આજના પિવ

દવસે ભારત

માતાની ર ા કાજે ગુજરાતમાંથી ભાજપાના ૨૬ કમળો ખીલવી ગુજરાતના સપૂતને મજબૂત કરવા કટીબ ધ બનીએ અને કે ની
સરકાર અને સંગઠનમાં

યારે બે રા ભ તો ગુજરાતના સપૂત હોય યારે ગુજરાતની જનતાએ દેશનું સુકાન ફરીથી મજબૂતમાં

હાથોમાં સ પાય તે માટે સંક પબ ધ થવાની જ ર છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૫

તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૯

----------ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ સુરે નગર લોકસભામાં પાટડી ખાતે ચૂંટણી મ ય થ કાયાલયનું ઉ ઘાટન કરી
જનસભાને સંબોધન કયુ
----------ી અટલ એ ક ુ હતુ કે, ‘‘અંધરે ા છટેગા, સુરજ નીકલેગા, કમલ ખીલેગા’’ અને આજે ભાજપા િવ વની સૌથી મોટી રાજનૈિતક
પાટ છે અને દેશમાં ભાજપાની પ બહુ મતીવાળી સરકાર છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------સુરે નગર જે વી સુકી ધરતીને લીલીછમ કરવાનો યે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના દુરદં શ
ે ી િવચારને ય છે , દેશમાં ૫૫ વષ
સુધી રાજ કરનારી ક સ
ે ગામડાઓમાં પીવાનું કે સ ચાઇનું પાણી ન પહ ચાડી શકી અને આજે મત માંગવા નીકળી છે .
– ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------જે એનયુ ખાતે ‘‘ભારત તેરે ટુકડે હ ગે’’, ‘‘તુમ કીતને અફઝલ માર ગે, ઘર-ઘર સે અફઝલ નીકલેગા’’ જે વા દેશિવરોધી નારા થયા
હતા યારે ક સ
ે અ ય રાહુ લ ગાંધી તેમના સમથનમાં યાં ઉપિ થત ર ા હતા – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------ક હૈયાકુમાર જે વા દેશ િવરોધી ત વોને છાવરવા માટે ક સ
ે સ ામાં આવીને દેશ ોહની કલમ નાબૂદ કરવાની વાત કરી રહી છે
– ી

તુભાઇ વાઘાણી
-----------

તમામ સુખ-સુિવધાઓ હોય પરંતુ સુર ા-સલામતી જ ન હોય તો શું

વી શકાય? – ી

તુભાઇ વાઘાણી

----------ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ પાટડી ખાતે લોકસભા ચૂંટણી અંતગત મ ય થ કાયાલયનું ઉ ઘાટન કરી
જનસભાને સંબોધન કયુ હતુ. તે પૂવ એક ભ ય રોડ-શોનું આયોજન કરવામાં આ યું હતું.
દેશ અ ય
ી તુભાઇ વાઘાણીએ પાટડી ખાતે જનસભામાં ઉપિ થત સૌને ભાજપાના ૩૯માં થાપના દન
િનિમ ે શુભે છાઓ પાઠવતાં જણા યું હતું કે, જનસંઘના થાપક ડૉ. યામા સાદ મુખ અને પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય
તથા સને ૧૯૮૦માં ી અટલ અને ી અડવાણી સિહતના અનેક દેશ ેમી નેતાઓ વારા ભાજપાની થાપના થઇ હતી.
જનસંઘના સં થાપક યામા સાદ મુખર એ ક મીરની સમ યાને કારણે સરકારમાંથી ખસી જવાનો િનણય લીધો હતો અને
જણા યુ હતુ કે, ‘‘એક દેશ મ દો િવધાન નહ ચલગે’’ જે િસ ધ કરે છે કે ભાજપા માટે સ ા નહી પરંતુ દેશિહત-દેશની એકતા અને
અખં ડતતા મહ વની છે .
યારે ભાજપાની થાપના થઇ યારે દુરદુર સુધી ખબર નહોતી કે કોઇ વીકારવા તૈયાર નહોતુ કે દેશમાં ભાજપાની
સરકાર બનશે. ી અટલ અને ી અડવાણી સિહત અનેક કાયકતાઓએ લોકો વ ચે જઇ સેવાની ભાવના સાથે ભારતના
વૈભવી વારસાને ળવવાની ક ટબ ધતા સાથે, ‘‘ભારત થમ’’ના િસ ધાંતને અનુસરીને ભાજપાના રા વાદી િવચારને જનજન
સુધી પહ ચાડવાનું ભગીરથ કાય કયુ છે . ી અટલ એ ક ુ હતુ કે, ‘‘અંધેરા છટેગા, સુરજ નીકલેગા, કમલ ખીલેગા’’ અને આજે
ભાજપા િવ વની સૌથી મોટી રાજનૈિતક પાટ છે અને દેશમાં ભાજપાની પ બહુ મતીવાળી સરકાર છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક ેસના શાસનમાં પાટડીમાં ન વીજળી હતી, ન ર તા હતા, ન આવાગમનની સુિવધા
હતી, ન આરો યની સુિવધા હતી, ન િશ ણની સુિવધા હતી કે ન તો પીવા માટે પાણી હતુ તેની સામે આજે ભાજપાના શાસનમાં
આ તમામ સુિવધાઓ પાટડીની જનતા માટે ઉપલ ધ છે . ગરીબના સંતાનને પણ યો ય િશ ણ મળે તેની ચતા ભાજપાએ કરી છે
અને છે વાડાના ગામડાઓ સુધી શૈ િણક માળખું ઉભું કયુ છે . દેશમાં ૫૫ વષ સુધી રાજ કરનારી ક ેસ ગામડાઓમાં પીવાનું કે
..૨..

..૨..
સ ચાઇનું પાણી ન પહ ચાડી શકી અને આજે મત માંગવા નીકળી છે . સુરે નગર જે વી સુકી ધરતીને લીલીછમ કરવાનો યે
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના દુરંદેશી િવચારને ય છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, જે એનયુ ખાતે ‘‘ભારત તેરે ટુકડે હ ગે’’, ‘‘તુમ કીતને અફઝલ માર ગે, ઘર-ઘર સે અફઝલ
નીકલેગા’’ જે વા દેશિવરોધી નારા થયા હતા યારે ક ેસ અ ય રાહુ લ ગાંધી તેમના સમથનમાં યાં ઉપિ થત ર ા હતા.
ક હૈયાકુમાર જે વા દેશ િવરોધી ત વોને છાવરવા માટે ક ેસ સ ામાં આવીને દેશ ોહની કલમ નાબૂદ કરવાની વાત કરી રહી છે .
હંમેશા પા ક તાનની ભાષા બોલતી, આતંકવાદીઓને છાવરતી અને સેનાનું મનોબળ તોડતી ક ેસના હાથમાં દેશ સ પવો કે
આતંકવાદનો જડમૂળથી સફાયો કરવા ક ટબ ધ એવા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનું સમથન કરવુ. તમામ સુખ-સુિવધાઓ હોય
પરંતુ સુર ા-સલામતી જ ન હોય તો શું વી શકાય? યારે આજે દેશની જનતા આતંકવાદની કમર તોડનાર, ભારતની સુર ાસલામતી માટે ક ટબ ધ માં ભારતીના પનોતાપુ
ી નરે ભાઇ મોદીને ફરી એકવાર દેશના ધાનમં ી બનાવવાનું મન બનાવી
ચૂકી છે .
ી નરે ભાઇ મોદી જે વા વીર પુ ષ ૧૫૦-૨૦૦ વષ જ મતા હોય છે અને આપણે તો ગૌરવ લેવો જોઇએ કે ી
નરે ભાઇ મોદી તો ગુજરાતના છે . 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 અનુભૂિત અને
ગવ અનુભવે છે . ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશને વૈિ વક તરે આગવી ઓળખ અપાવી છે .
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 ઉપિ થત સૌને આજથી શ થનાર ચૈ ી નવરા ીની શુભકામનાઓ આપી હતી અને અંતમાં જણા યુ હતુ
કે, સુરે નગર લોકસભા બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ડૉ. મહે મુંજપરાને ભ ય િવજય અપાવવા માટે સમ િવ તારના
કાયકતા અને નગરજનોને હાકલ કરી હતી.દૈ દ યમાન ભારતના િનમાણ માટે ભારતને િવ વગુ ના થાને પુનઃ િબરા ત કરવા
માટે ગુજરાતની જનતા તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાને િવજયી બનાવશે તેવો િવ વાસ ય ત કય હતો.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૬

તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૯

ભારતીય જનતા પાટ માં

યારે બે જ સ યો હતા,

યારથી આજ સુધીમાં ભાજપાના અિવરત િવજયી અને સ ાના શીખરે
બેસાડવામાં ગુજરાતનો સહફાળો છે – ીમતી િનમલા સીતારામન
----------વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીની િવદેશ નીિતને કારણે પા ક તાનને FATFમાં
લેકલી ટમાં મૂકવા માટે તૈયારીઓ થઇ રહી છે - ીમતી િનમલા સીતારામન
----------ી નરે ભાઇ મોદીના િવદેશ વાસથી િવદેશોમાં દુરદં ેશીના ભાવથી અં ઇને ભારતના િમ ો વ યાં અને
સાથોસાથ વરીત િનણય શિ તથી ભારતની શાખ વધી છે – ીમતી િનમલા સીતારામન
-----------

આજરોજ કણાવતી મહાનગર ખાતે ભારત સરકારના ર ા મં ી ીમતી િનમલા સીતારામને એક બુ ધ નાગરીક
સંમેલનને સંબોધતા જણા યું કે, આજરોજ ભાજપાના થાપના દન િનિમ ે કણાવતી મહાનગરના બુિ ધ વીઓ જે વા કે,
ડો ટસ, ચાટડ એકાઉ ટ સ, વકીલો તેમજ અ ય િબઝનેસમેનો મને વાતાલાપ કરવાનો એક અમૂ ય અવશર મ યો તેનો મને ગવ
છે .
ભારતીય જનતા પાટ માં યારે બે જ સ યો હતા, યારથી આજ સુધીમાં ભાજપાના અિવરત િવજયી અને સ ાના
શીખરે બેસાડવામાં ગુજરાતનો સહફાળો છે . ભાજપાની કે માં ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર તેમના પાંચ વષના શાસન
દર યાન દરરોજ એક નવો િનણય લેતી હતી, અને આ િનણયોથી દેશ એક નવી દશામાં પગલું ભરતો હતો. ૨૦૧૪ પહેલાંની
સરકાર અને િવરોધપ ો તેની સામે વતમાન સરકાર અને િવરોધપ ોની સરખામણી કરશો તો ણવા મળશે કે, કોણે શું કાય કયુ
છે ?
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીની િવદેશ નીિતને કારણે પા ક તાનને FATFમાં લેકલી ટમાં મૂકવા માટે તૈયારીઓ થઇ
રહી છે . ી નરે ભાઇ મોદીના િવદેશ વાસથી િવદેશોમાં દુરંદેશીના ભાવથી અં ઇને ભારતના િમ ો વ યાં અને સાથોસાથ
વરીત િનણય શિ તથી ભારતની શાખ વધી છે . પ રણામ વ પે િવદેશી િમ ોએ ભારત દેશમાં મૂડી રોકાણ કરી, રોજગારીની
અસં ય તકો ઉપલ ધ કરી છે . પા ક તાનને આતંકી દેશ તરીકે દુિનયા સમ ખુ લો પાડી યુ. એન. કાઉિ સલમાં આતંકવાદ અને
આતંકવાદના આકાઓને લેક લી ટ કરવાનો તાવ સતત લાવતાં ર ાં છીએ. આ તાવને યુ. એન. નાં સ યોમાં ફ ત ચીન
િસવાય તમામ દેશોએ સમથન આ યું છે .
કણાવતી મહાનગરના બુિ ધ વીઓ સાથે ચચા કરતાં ર ામં ી ીએ આનંદ ય ત કય હતો. અને સાથોસાથ સૌ
બુિ ધ વીઓને આગામી ૨૦૧૯ની લોકસભાની સામા ય ચૂંટણીમાં પણ ભારતની િવદેશનીિતને મજબૂત બનાવવા અને
આતંકવાદીઓનો દેશમાંથી ખા મો કરવામાં સફળતા મળી રહે તે માટે એક મજબૂત સરકારના િનમાણ અથ સૌ બુિ ધ વીઓને
ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર ભારતીય જનતા પાટ ને મદદ પ થવા હાકલ કરી હતી.
આજના ગાંધીનગર લોકસભા ખાતેના આ બુ ધ નાગ રક સંમેલનમાં ઘાટલોડીયાના ધારાસ ય ી ભૂપે ભાઇ પટેલ,
અમદાવાદના મેયર ીમતી િબજલબેન પટેલ, ભાજપા મિહલા મોરચાના દેશ અ ય ા ીમતી યોિતબેન પં યા, યુવા
મોરચાના દેશ અ ય
ી ઋિ વજભાઇ પટેલ સિહત અ ણીઓ તથા હ રોની સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

