ેસનોટ-૦૧

-----------

તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯

ચૂટં ણીનો મુ ય એક જ મુદો છે . દેશ કોના હાથમાં સલામત ? દેશની ર ા કરવા માટે કોણ સ મ ?
૫૬ની છાતીવાળો ધાનમં ી જોઇએ છે કે ડરપોક, વોટબકની રાજનીિત કરનાર ધાનમં ી જોઇએ છે ?
આ ચૂટં ણી ચોકીદાર િવ ધ ચોરોની ચૂટં ણી છે – ી િવજયભાઇ પાણી
----------જે રીતે શરીરની તંદુર તી માટે ભેળસેળ હંમેશા નૂકશાનકતા હોય છે તેમ મહાગઠબંધનના નામે ઉભી થયેલ મહાિમલાવટ ગગ પણ
આ દેશની તંદરુ તી માટે નૂકશાનકતા છે – ી િવજયભાઇ પાણી
----------“ચોર મચાયે શોર” વા યને યથાથ કરી આજે આ ચોરો ચોકીદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને ચોર કહેવા િનક યાં છે
----------દેશની સ ા પર એક જ પ રવારનો અિધકાર છે , તેવી સંકિુ ચત માનિસકતાથી ક સ
ે પીડાઇ રહી છે . પહેલાં જવાહરલાલ નહે ,
યારબાદ ઇિ દરા ગાંધી, રા વ ગાંધી, સોનીયા ગાંધી, રાહુ લ ગાંધી અને િ યંકા ગાંધી. ક સ
ે માં પ રવારવાદ િસવાય બીજુ ં કાંઇ
નથી – ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક ેસ તેમના જમાઇની ચતા કરવામાં ય ત છે – ી િવજયભાઇ પાણી
----------દેશની સ ા પર એક જ પ રવારનો અિધકાર છે , તેવી સંકિુ ચત માનિસકતાથી ક સ
ે પીડાઇ રહી છે – ી િવજયભાઇ પાણી
----------ભાજપા કોઇ એક પ રવાર કે નેતાઓની નહ કાયકતાઓની પાટ છે ,
ભાજપા “સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ”ના મં સાથે ચાલનારી પાટ છે .
અને એના કારણે જે આજે િવ વની સૌથી મોટી પાટ બની છે – ી િવજયભાઇ પાણી
----------ી નરે ભાઇ મોદીની સરકારે જ મુ કા મીરમાં જે .કે.એલ.એફ. સંગઠન પર િતબંધ મૂ યો છે .
દરરોજ સચ ઓપરેશન હાથ ધરી આતંકવાદીઓનો સફાયો ચાલુ છે .
પા ક તાન સામે આ થક નાકાબંધી કરી છે – ી િવજયભાઇ પાણી
----------અમારા ધાનમં ી દેખતે હે….. સોચતે હે……. જે વી વાતો નથી કરતાં પરંતુ જે કહે છે તે કરીને બતાવે છે
– ી િવજયભાઇ પાણી
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ પાટણ લોકસભા બેઠકના રાધનપુર ખાતે િવશાળ જનસભા સંબોધતા જણા યું હતું
કે, ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂ યાં છે . ચૂંટણીનો મુ ય એક જ મુદો છે . દેશ કોના હાથમાં સલામત ? દેશની ર ા કરવા માટે કોણ
સ મ ? ૫૬ની છાતીવાળો ધાનમં ી જોઇએ છે કે ડરપોક, વોટબકની રાજનીિત કરનાર ધાનમં ી જોઇએ છે ? આ ચૂંટણી
ચોકીદાર િવ ધ ચોરોની ચૂંટણી છે . મ ભી ચોકીદાર હુ ં ના નાદ સાથે દેશભરના લોકો દેશના ચોકીદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
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મોદીની સાથે ઉભા છે . ી નરે ભાઇ મોદીએ પણ ક ું છે કે, તેઓ ધાનમં ી નહ , ધાનસેવક છે , ચોકીદાર છે . ધાનમં ી ી
નરે ભાઇ મોદી દેશની િતજોરી પર
ાચારનો પંજો નહ પડવા દે.
ી પાણીએ જણા યું હતું કે, જે રીતે શરીરની તંદુર તી માટે ભેળસેળ હંમેશા નૂકશાનકતા હોય છે તેમ મહાગઠબંધનના
નામે ઉભી થયેલ મહાિમલાવટ ગગ પણ આ દેશની તંદુર તી માટે નૂકશાનકતા છે . તેઓ કહે છે કે, મોદી હટાવો, અને ધાનમં ી
ી નરે ભાઇ મોદી કહે છે કે,

ાચાર હટાવો. તેઓ કહે છે કે, મોદી હટાવો, અને ી મોદી

જનતાએ ન કી કરવાનું છે કે, કોને હટાવવા છે . આ મહાિમલાવટી નેતાઓએ તેઓ

કહે છે કે, ગરીબી હટાવો, દેશની

યારે સ ામાં હતાં યારે ખૂબ

ાચાર કય .

પ રવારો - સગાસંબંધીઓને માલામાલ કયા િસવાય બીજુ ં કંઇજ કયુ નથી. ગરીબ, પીડીત, શોષીત, વંિચતોની કંઇજ ચતા કરી
નથી. “ચોર મચાયે શોર” વા યને યથાથ કરી આજે આ ચોરો ચોકીદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને ચોર કહેવા િનક યાં છે .
પરંતુ દેશના ચોકીદાર ચોર નહ પણ એકદમ યોર છે , અને આ દેશની ઇમાનદારીથી સેવા કરી ર ાં છે . તેમનું એક જ સુ છે ,
“ખાતો નથી કે ખાવા દેતો નથી.” ક ેસ તેમના જમાઇની ચતા કરવામાં ય ત છે . હેલીકો ટર કૌભાંડમાં આર.
જે વા નામ સામે આવી ર ાં છે . દલાલી અને બેઇમાની

., એ. પી.,

ણે ક ેસનો પયાય બની ગયાં છે.

મુ યમં ી ીએ વધુમાં જણા યં હતું કે, આ ચૂંટણી ઇમાનદાર િવ ધ બેઇમાનની ચૂંટણી છે . ૧૦ વષ સુધી ડો.
મનમોહન સહની સરકાર સોનીયા ગાંધીના રમોટ કં ોલથી ચાલતી હતી. આ સમયમાં દેશે કૌભાંડો ઉપર કૌભાંડો જોયા છે .
કોલસા કૌભાંડ, ર

પે મ કૌભાંડ, કોમન વે થ ગેમ ગોટાળો, હેલીકો ટર કૌભાંડ એમ ચારે બાજુ

ક ેસના ડઝનબંધ નેતાઓ જે લની હવા ખાઇ ચૂ યાં છે , અને આજે

મીન ઉપર બહાર છે .

યારથી દલાલોની દુકાનો બંધ કરી મૂકી છે , તેથી વચેટીયાઓને પેટમાં દુખે છે .

ાચાર જ

ાચાર હતો.

ી નરે ભાઇ મોદી દ હી ગયાં

ી નરે ભાઇ મોદીએ ગુજરાતમાં જે મ

ઇમાનદારીથી શાસન કયુ, એ જ રીતે આજે ધાનસેવકના પમાં દેશ માટે કામ કરી ર ાં છે .
એક તરફ રા વાદી િવચારધારા સાથે

ાસવાદ િવ ધની લડાઇની કટીબ ધતા તેમજ ભારતમાતાને શિ તશાળી

બનાવવાના સંક પ સાથે આગળ વધી રહેલી ભાજપા છે ,

યારે બી

તરફ પ રવારવાદ, આતંકીઓને છાવરનાર, વોટબકની

રાજનીિત કરનાર ક ેસ છે . ભાજપાનો િવચાર પ છે , “તેરા વૈભવ અમર રહે માં, હમ દન ચાર રહે ના રહે”

વીશુ તો દેશ

માટે, મરીશુ તો દેશ માટે. ભાજપાનો દરેક કાયકર દેશ માટે ખપી જવાની ભાવના ધરાવે છે . દેશની સ ા પર એક જ પ રવારનો
અિધકાર છે , તેવી સંકુિચત માનિસકતાથી ક ેસ પીડાઇ રહી છે . પહેલાં જવાહરલાલ નહે , યારબાદ ઇિ દરા ગાંધી, રા વ
ગાંધી, સોનીયા ગાંધી, રાહુ લ ગાંધી અને િ યંકા ગાંધી. ક ેસમાં પ રવારવાદ િસવાય બીજુ ં કાંઇ નથી.
નથી.

ી પાણીએ રાહુ લ ગાંધી પર હાર કરતાં જણા યું હતું કે, ક ેસને લાલકૃ ણ અડવાણી ની ચતા કરવાની કોઇ જ ર
ી અડવાણી અમારા માટે િપતાતુ ય છે , તેમનું સ માન કેવી રીતે ળવવું તે ભાજપા સારી રીતે ણે છે. ક ેસ

પોતાની ચતા કરે. ભૂતકાળમાં ી સરદાર વ લભભાઇ પટેલ, આંબેડકર , રામમનોહર લોહીયા , જય કાશ નારાયણ

જે વા

કદાવર નેતાઓને હાંસીયામાં ધકેલવાનું કામ ક ેસે કયુ છે . એક મા ભાજપામાં જ શ ય છે કે, એક ગરીબ ચા વાળો પણ દેશનો
ધાનમં ી બની શકે છે . ભાજપા કોઇ એક પ રવાર કે નેતાઓની નહ કાયકતાઓની પાટ છે , ભાજપા “સૌનો સાથ, સૌનો
િવકાસ”ના મં સાથે ચાલનારી પાટ છે . અને એના કારણે જે આજે િવ વની સૌથી મોટી પાટ બની છે .
ક ેસને દેશની સુર ા, એકતા, અખંડીતતા અને સાવભૌમ વની ચતા નથી, તેમને ખાલી મતોની જ ચતા છે . જે મ
માછલી પાણી વગર તરફડે તેમ ક ેસ સ ા માટે તરફડીયા મારી રહી છે . કેરળમાં મદની નામના આતંકીના પો ટર છપાવીને
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મુિ લમ લીગની સાથે ક ેસ મત માંગવા નીકળી છે . ાસવાદીઓને છાવરતી ક ેસ ઉઘાડી પડી ગઇ છે . ડો. મનમોહન સહ ૧૦
વષ સુધી ધાનમં ી ર ાં તે સમયે દેશમાં મુંબઇ, અમદાવાદ, વારાણસી, અયો યા, દ હી, હૈદરાબાદ જે વા શહેરોમાં બ બ ધડાકા,
અને આતંકી હુ મલાઓ થયાં. મોટી સં યામાં િનદ ષ નાગરીકોએ પોતાના

વ ગુમાવવા પ યાં. આટલા હુ મલાઓ થવા છતાં

આતંકવાદીઓને એક પણ હુ મલાનો જવાબ અપાયો ખરો ? દેખતે હે.... સોચતે હે.... જે વા ભાષણ કયા િસવાય આતંકવાદને
નાથવા કોઇ પગલાં લેવાયા નથી,

યારે બી

ઉપર થયેલા આતંકી હુ મલાનો સ કલ

તરફ ી નરે ભાઇ મોદીના િનણાયક નેતૃ વ હેઠળ ઉરી અને પુલવામા માં સેના
ાઇક અને એર

ાઇક વારા જબડાતોડ જવાબ આપવામાં આ યો છે કે, હવે

આતંકવાદીઓ ભારત સામે આંખ ચી કરી જોઇ ના શકે.
ી પાણીએ જણા યું હતું કે, ક ેસની સરકારે

યારે તેમના મં ી સૈ દીનની પુ ીને આતંકીઓ ઉઠાવી ગયાં હતાં હતાં

યારે ૯ આતંકીઓને છો યાં હતાં. ક ેસના સીનીયર નેતા ગુલામનબી આઝાદના સાળાને

યારે આતંકીઓ ઉઠાવી ગયાં હતાં

યારે ક ેસે ૨૧ આતંકીઓને મૂ ત કયા હતાં. ક ેસે કા મીરને આતંકવાદીઓના હવાલે કયુ છે , અને શરમની વાત તો એ છે કે,
ક ેસ કહે છે કે, ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીમાં જો અમે સ ામાં આવીશું તો કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ દૂર નહ કરીએ,
દેશ ોહની કલમ દૂર કરી દઇશું. જો

ી સરદાર વ લભભાઇ પટેલ દેશના

થમ

ધાનમં ી બ યાં હોત તો ૩૭૦ની કલમનું

અિ ત વ જ ન હોત, કા મીરની સમ યા જ ન સ ઇ હોત. “જહાં હુ યે બિલદાન મુખર , વો કા મીર હમારા હૈ”. ભાજપાનો
મત પ છે કે, કા મીર ભારતનું અિવભા ય અંગ છે .
ી પાણીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ પ શ દોમાં જણા યુ છે કે, પા ક તાન

યાં

સુધી આતંકવાદીઓને આશરો આપવાનું કામ બંધ નહ કરે, યાં સુધી તેની સાથે કોઇ વાટાઘાટો કરવામાં આવશે નહ , ટનો
જવાબ પ થરથી મળશે. ી નરે ભાઇ મોદીની સરકારે જ મુ કા મીરમાં જે .કે.એલ.એફ. સંગઠન પર િતબંધ મૂ યો છે . દરરોજ
સચ ઓપરેશન હાથ ધરી આતંકવાદીઓનો સફાયો ચાલુ છે . પા ક તાન સામે આ થક નાકાબંધી કરી છે . પા ક તાનમાં ઘુસીને
આતંકીઓનો સફાયો કય છે , અમારા ધાનમં ી દેખતે હે….. સોચતે હે……. જે વી વાતો નથી કરતાં પરંતુ જે કહે છે તે કરીને
બતાવે છે .
પાટણ િજ લાની વાત કરતાં ી પાણીએ જણા યું હતું કે, પાટણ સરહદી િજ લો છે , પા ક તાનથી ન ક છે , યારે જો
દેશમાં િનબળ સરકાર, િનબળ ધાનમં ી બને તો સરહદો સલામત નહ રહે. ઘર સલામત નહ રહે.

ી નરે ભાઇ મોદીના

નેતૃ વ વાળી સરકાર સરહદોની સુર ા માટે કટીબ ધ છે . પાટણ, બનાસકાંઠાની ધરતીને લીલીછમ બનાવવા માટે નમદાના નીર
ભાજપાએ પહ ચા યાં છે . આ ધરતી ૫૫ વષ સુધી પાણી વગર તરસી છે.
ગૌશાળા, પાંજરાપોળોની ચતા ભાજપા કરે છે , ફ ત મનુ ય જ નહ ,

યેક

વની ચતા ભાજપાએ કરી છે , જે મ

૧૦૮ ઇમરજ સી હે પલાઇન મનુ ય માટે છે , તેમજ ૧૯૬૨ હે પલાઇન પશુઓ માટે છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯

----------સીમા પર તેનાત સૈિનકો દેશની ચોકી કરી ર ા છે , દ હીમાં બેઠલ
ે ા ધાનસેવક ી નરે ભાઇ મોદી ક સ
ે ના રુ પં થી સરકારી
સંપિ નું ર ણ કરી ર ા છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------યિ તથી િવશેષ પાટ અને પાટ થી િવશેષ દેશ છે , તે ભાજપાની નીિત રહી છે . દેશ માટે વીશું અને દેશ માટે મરીશુ.ં ભારત
માતા અમારા માટે સવ પરી છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ભાજપાના વડીલોના પુ ય તાપે આજે દેશમાં કમળ સોળે કળાએ ખી યુ છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------આ ચૂટં ણીમાં આપણે સવ ધમ સમભાવ અને ‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ એ સુ સાથે દેશને આગળ લઇ જવાનો છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------ભારતે સમ દુિનયા સમ પા ક તાનને ખુ લુ પા યું છે . કા મીરમાં અલગાવવાદીઓ િવ ધ કડક કાયવાહી કરી છે તેથી
પા ક તાનને મોદી આંખમાં કણાની માફક ખુચ
ં ે છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------ક ેસે નમદા ડેમમાં અડચણો ઉભી કરીને ડેમના દરવા માટેની મંજુરી ૭ - ૭ વષ સુધી આપી ન હતી પરંતુ જે વા
ી નરે ભાઇ કે માં વડા ધાન બ યા બાદ મા ૧૭ જ દવસમાં દરવા ને મંજુરી આપી
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------આજરોજ પાટણના હારીજ ખાતે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ રા ય સરકારના મં ી ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ,
લા પંચાયતના મુખ ીઓ,

લા મુખ/મહામં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, િવિવધ સમાજના આગેવાનોની ઉપિ થિતમાં

પાટણ લોકસભાના ભાજપાના ઉમેદવાર ી ભરત સહ ડાભીના સમથનમાં યો યેલ જનસભામાં હ રોની સં યામાં ઉપિ થત
કાયકતાઓ અને સમથકોને સંબોધન કયુ હતુ.
ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, ચૂંટણીના બૂંગીયા ંકાઇ ર ા છે , યારે આ વખતની ચૂંટણી ચોકીદારો અને ચોરો વ ચેની
છે . એક તરફ સીમા પર તેનાત સૈિનકો દેશની ચોકી કરી ર ા છે , દ હીમાં બેઠેલા ધાનસેવક
કારમા પં થી સરકારી સંપિ નું ર ણ કરી ર ા છે .

યારે બી

ી નરે ભાઇ મોદી ક ેસના

તરફ ચોર લોકોની જમાત ઉભી છે , ચોર-ચોર માિસયાઇ ભાઇની

જે મ મહાિમલાવટવાળું ગઠબંધન મોદી હટાવોના નારા લગાવી ર ું છે . કારણ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના શાસનમાં
તેમના શટર પડી ગયા છે . આ વખતે ઇમાનદાર અને બેઇમાનો વ ચેની લડાઇ છે . યિ તથી િવશેષ પાટ અને પાટ થી િવશેષ દેશ
છે , તે ભાજપાની નીિત રહી છે . દેશ માટે
એક તરફ મજબૂર સરકાર છે તો બી

વીશું અને દેશ માટે મરીશું. ભારત માતા અમારા માટે સવ પરી છે .
તરફ મજબૂત સરકાર છે, આપણે ન કી કરવાનું છે કે આમાંથી કોની પસંદગી કરવી.

મજબૂરીવાળી સરકાર દેશને અિ થર બનાવશે. ક ેસના રાહુ લ ગાંધી સિહત લાલુ સાદ, મુલાયમ સહ, મમતા બેન
માયાવતી આ સૌને વડા ધાન બનવું છે ,

અને

યારે આપણી પાસે તો મજબૂત અને િનડર એવા વડા ધાન મોજુ દ જ છે . આ

ચૂંટણીમાં આપણે સવ ધમ સમભાવ અને ‘‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ’’ એ સુ સાથે દેશને આગળ લઇ જવાનો છે. બી

તરફ

વોટબક માટે ક ેસ તૃિ કરણની રાજનીિત કરી રહી છે , લઘુમતીઓના વોટ મેળવવા માટે ક ેસ વલખાં મારી રહી છે . ક ેસ
..2..

..2..
િતવાદ, ાિતવાદ, ધમવાદ, ાંતવાદ, ભાષાવાદની રાજનીિત કરીને દરેક સમાજો વ ચે વૈમન ય ફેલાવી રાજકીય રોટલા શેકવા
મથી રહી છે .
આ વખતની ચૂંટણીમાં એક તરફ બાં લાદેશ,
િબછાવનારા છે તો બી

યાનમાર, પા ક તાન,

ીલંકાના ઘુસણખોરો માટે લાલ

તરફ આવા ઘુસણખોરોને વીણી વીણીને પાછા ધકેલનારા આપણા

આતંકવાદીઓનો જુ સો વધારનારા છે તો બી

જમ

ધાનમં ી છે . એક તરફ

તરફ આતંકવાદીઓનો સફાયો કરનારા છે , જે એનયુમાં આતંકી અફઝલગુ ની

વરસી વખતે ક ેસ અ ય રાહુ લ ગાંધી યાં હાજર રહી ટુકડે ટુકડે ગગને સમથન આ યુ. રાહુ લ ગાંધીના ગુ સામ િ

ોડાએ ક ુ

કે, અઝમલ કસાબ જે વા બે-ચાર આતંકવાદીઓ માટે આખા પા ક તાનને બદનામ કરવું યો ય નથી. તેવી પા ક તાન તરફી ભાષા
બોલી શું કહેવા માંગે છે ? આખી દુિનયા

ણે છે કે, પા ક તાનની નાપાક ધરતી પર આતંકવાદી કે પો ચાલે છે , પા ક તાન

આતંકવાદની જ ફે ટરી છે તે આખી દુિનયા

ણી ચૂકી છે .

ક ેસે પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં જણા યુ કે, જો અમે સ ામાં આવીશું તો ૩૭૦ની કલમ યથાવત રાખીશું, તો શું ક ેસ
કા મીરનો

ન સતત સળગતો જ રાખવા માંગે છે ? કલમ ૧૨૪એ મુજબ રાજ ોહના કેસો પાછા ખચીશુ અને સેનાના

અિધકારીઓ િવ ધ કાયવાહી કરવા કાયદો બદલીશું . શું મા લઘુમતીના મતો મેળવવા માટે ક ેસ દેશની સુર ાને ગીરવે મુકવા
માંગે છે ? ભારતે સમ દુિનયા સમ પા ક તાનને ખુ લુ પા યું છે . કા મીરમાં અલગાવવાદીઓ િવ ધ કડક કાયવાહી કરી છે
તેથી પા ક તાનને મોદી આંખમાં કણાની માફક ખુંચે છે . આ ચૂંટણી િહ દુ તાન અને પા ક તાન વ ચેની છે .
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ ગરીબો માટે ડીબીટી – ડાયરે ટ બક ા સફર લાવીને ગરીબોને સીધો લાભ પહ ચા યો
છે .

યારે ક ેસ માટે ડીબીટી એટલે ડાયરે ટ બીચોલીયા ા સફર એવો થતો હતો.

ી નરે ભાઇ મોદીએ બધી યોજનાઓ

ગરીબો માટે બનાવી છે, કોઇ ઉ ોગપિત માટે નથી બનાવી, આયુ યમાન ભારત યોજના અંતગત ૫૦ કરોડ લોકોને પાંચ લાખ
તબીબી સહાય આપવાનું લ ય રાખવામાં આ યુ છે .જે નો લાભ અ યાર સુધી ૨૫ લાખ લોકો લઇ ચૂ યા છે .
કે માં

યારે ક ેસની સરકાર હતી યારે, નમદા ડેમમાં અડચણો ઉભી કરીને ડેમના દરવા

સુધી આપી ન હતી પરંતુ જે વા

માટેની મંજુરી ૭ - ૭ વષ

ી નરે ભાઇ કે માં વડા ધાન બ યા બાદ મા ૧૭ જ દવસમાં દરવા ને મંજુરી આપી

પાટણ અને બનાસકાંઠામાં નમદાનું પાણી પહ ચાડી આ ધરાને તૃ ત કરી હતી. ગુજરાતીઓ માટે ગવની વાત તો એ છે કે,

ી

નરે ભાઇ ગુજરાતના સપૂત છે , ગુજરાતીઓ સાથે ી નરે ભાઇનો સીધો સંબંધ છે , આથી ગુજરાત માટે તો પાંચેય આંગળીઓ
ઘીમાં છે . દેશિહતને યાનમાં રાખી કોઇપણ દેશ ભારત સામે આંખ ચી કરીને ન જુ એ તેવું દેશને નેતૃ વ આપણે આપવાનું છે .
ચૈ ી નવરા ીમાં મા દૂગા જે વી શિ તશાળી, મા લ મી જે વી સમૃિ ધવાન અને મા અ નપુણા જે વી ધનધા યથી ભરપૂર
ભારતમાતાને બનાવવી છે . જે ધાનમં ી

ી નરે ભાઇ મોદી જ બનાવી શકશે. ‘‘ના મુમકીન ને મુમકીન’’ ી નરે ભાઇ જ

કરી શકે તેમ છે . તે માટે આપણે સૌએ પાટણના ઉમેદવાર ી ભરતભાઇ ડાભીને જં ગી બહુ મતીથી

તાડી ી નરે ભાઇ મોદીના

હાથ વધુને વધુ મજબૂત કરવાના છે . કમળ અને નરે ભાઇ મોદી જ આપ ં ભિવ ય છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯

----------ભાજપાના રા ીય અ ય અને ગાંધીનગર લોકસભા ઉમેદવાર ી અિમતભાઈ શાહે
ગઇકાલે ૩૦ કલોમીટરના ભ ય રોડ-શો વારા લોકસંપકની ધમાકેદાર શ આત કયા બાદ
ભાજપા મ ય થ કાયાલય પર કાયકરો અને સમથકો સાથે ગો ી કરી.
----------આવતીકાલે ભાજપા મિહલા મોરચા વારા ગાંધીનગર લોકસભા મતિવ તારમાં
ડોર-ટુ-ડોર લોકસંપક અિભયાનની શ આત કરવામાં આવશે
-----------

ગાંધીનગર લોકસભા િમડીયા િવભાગની એક અખબારી યાદીમાં જણા યા અનુસાર, ભાજપાના રા ીય
અય

અને ગાંધીનગર લોકસભાના લોકલાડીલા ઉમેદવાર

ી અિમતભાઈ શાહે ગઇકાલે ૩૦ કલોમીટરના

ઝંઝાવાતી ભ ય રોડ-શો વારા લોકસંપકની ધમાકેદાર શ આત કરી હતી.
આદશ આચાર સંિહતાની મયાદાને અનુસરતા ી અિમતભાઈ શાહે સમયસર રોડ-શોનું સમાપન કયુ હતું.
યારબાદ અથાગ પ ર મ કરવા ટેવાયેલા ી અિમતભાઈ શાહે લોકસભા િવ તારના એસ. .હાઇવે પર આવેલા
ભાજપા મ ય થ કાયાલય ખાતે પાયાના કાયકરો અને સમથકો સાથે ગો ી કરી હતી અને તેઓને અિભનંદન
આપી ો સાિહત કયા હતા.
વધુમાં જણાવવાનું કે, આવતીકાલ તારીખ ૮ એિ લથી ભાજપા મિહલા મોરચા વારા ડોર-ટુ-ડોર
પિ કા િવતરણ કરી

સાર- ચાર કરી લોકસંપક અિભયાનની શ આત કરવામાં આવશે અને ઘરે-ઘરે જઈ

ભાજપાને મત આપી કે માં ફરી એકવાર એન.ડી.એ અને વડા ધાન

ી નરે ભાઈ મોદીને ભારતની સ ાનું

સુકાન સ પવા મતદારોને અનુરોધ કરશે.
( શાંત વાળા)

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૯

આજરોજ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતેથી ‘‘ફીર એક બાર મોદી સરકાર’’ બનાવવાના સંક પ સાથે
ભાજપાના ચાર- સાર અથ ડી ટલ એલ.ઇ.ડી રથોનું થાન કરાવવામાં આ યુ.ં
----------ગુજરાતના દરેક લોકસભા ે ોમાં ઓછામાં ઓછા બે રથો એમ કુલ બાવન રથો મણ કરશે અને ‘‘કમળનું
બટન દબાવો, ફરી એકવાર મોદી સરકાર બનાવો’’ના સંદશ
ે સાથે ગુજરાતની સાડા ૬ કરોડ જનતા વ ચે પહ ચશે
- ી ભરત પં યા
----------૫૨ જે ટલી દુગરોની ટીમ ગુજરાતના તમામ ૨૬ લોકસભા ે ના ા ય િવ તારમાં જઇ દુના મા યમથી
કે સરકારની
લ ી માિહતી જનજન સુધી પહ ચાડશે - ી ભરત પં યા
-----------

આજરોજ ભાજપા દેશ વ તા ી ભરત પં યાએ ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતેથી ‘‘ફીર એક બાર મોદી
સરકાર’’ બનાવવાના સંક પ સાથે ભાજપાના ચાર- સાર અથ ડી ટલ એલ.ઇ.ડી રથોના થાન કરાવી ઇલેક ોિનક મી ડયા સાથે
વાતચીત કરતા જણા યુ હતુ કે, ગુજરાત અને દેશભરમાં ચૂંટણીનો માહોલ બનતો ય છે . ભાજપાનું કાયકતા પી સૈ યબળ કામે લાગી
ગયું છે . લોકસભાસઃ િવજયસંક પ સંમેલનો ઉમળકાસભર વાતાવરણમાં યો ઇ ગયા છે અને લોકસભા ચૂંટણી મ ય થ કાયાલયના
તમામ લોકસભા બેઠકો પર ઉ ઘાટન પૂણ થઇ ચૂકેલ છે . ગઇકાલે અમદાવાદ ખાતે રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનો ઉ સાહજનક
વાતાવરણમાં લોકસંપક રાઉ ડ યો યો જે માં જનતાનો બહોળો િતસાદ મ યો હતો. રા ીય ઉપા ય અને લોકસભા ચૂંટણી ભારી
ી ઓમ માથુર, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, દેશ મુખ ી તુભાઇ વાઘાણી, નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ થતા
કે ીય મં ી ીઓ ી પરશો મભાઇ પાલા અને મનસુખભાઇ માંડવીયાનો રા યમાં સતત વાસ ચાલુ છે .
ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, અગાઉ દેશ ભાજપા વારા ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ થીમ સાથે લોકશૈલીમાં ચાર- સાર, ભાજપાના
વ ર નેતા ી સુરે કાકાના માગદશન હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવેલ ૫૧ થી વધુ વ તુ ધરાવતી સાર સાિહ ય કીટનું ગુજરાતભરના
પ૦,૧૨૮ બૂથમાં િવતરણ, ૧૩ ડા સ ગ યુઝીકલ થીમ વારા કે ની યોજનાઓથી જનતાને અવગત કરાવવી, જે વા પોઝીટીવ
કે પેઇનથી ભાજપા જનતાની વ ચે જઇ રહી છે .
આજરોજ થાન કરાવવામાં આવેલા એલ.ઇ.ડી.રથો િવશે માિહતી આપતા ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, સમ દેશમાં ૫૫૦
થી વધુ એલ.ઇ.ડી. રથો પરી મણ કરશે. ગુજરાતના દરેક લોકસભા ે ોમાં ઓછામાં ઓછા બે રથો એમ કુલ બાવન (૫૨) રથો
મણ કરશે અને ‘‘કમળનું બટન દબાવો, ફરી એકવાર મોદી સરકાર બનાવો’’ના સંદેશ સાથે ગુજરાતની સાડા ૬ કરોડ જનતા વ ચે
પહ ચશે. આ રથમાં ણ કાર વી ડયો દશાવાશે. થમ વી ડયો ૧૭ મીનીટનો છે , જે માં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની ભાજપા
સરકારની ઉપલ ધીઓ દશાવવામાં આવશે, બી વી ડયો ‘‘મ ભી ચૌકીદાર’’ થીમનો છે , જે સાત મીનીટ ચાલશે, ીજો વી ડયો ૩
મીનીટનો છે જે ‘‘મોદી હૈ તો મુમકીન હૈ’’ થીમ આધા રત છે . આ રથ ગુજરાતભરમાં ચલાવવા પાછળનો મુ ય હેતુ છે કે, જનજન
સુધી સરકારની ઉપલ ધીઓની ચચા થાય, વધુમાં વધુ મતદાન થાય, ક ેસની િન ફળતાઓ અને મોદી સરકારની સફળતાઓને જનતા
સરખાવી શકે તેમજ જનભાગીદારીથી દેશે સંપૂણ બહુ મતવાળી મજબૂત સરકાર બનાવી ૨૦૧૯ની ચૂંટણીમાં ૨૦૧૪ની ચૂંટણીનું
પુનરાવતન કરે.
આ ઉપરાંત ભાજપાના ચાર- સાર માટે દુગરોની ટીમ ચૂંટણી ચારમાં ઉતરશે, આ પરંપરાગત ચાર મા યમથી દુગરો
હળવી શૈલીમાં કે સરકારની
લ ી યોજનાઓની માિહતી જનતાને મનોરંજન સાથે આપશે. એક લોકસભા બેઠકદીઠ દુગરોની
બે ટીમ ચાર- સારના કાય કરશે.
આ સંગે દેશ અ ણ ી મહેશભાઇ કસવાલા તથા અ ણી ીઓ ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

