
 

ેસનોટ-૦૩                તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

આ ચૂટંણી દશેનુ ંભિવ ય ન કી કરવા માટનેી ચૂટંણી છે. 
લોકસભાની ચૂટંણીમા ંનાની નાની બાબતોન ેન લાવીન ેદશેના િહત માટ ેજ રી શુ ંછે ? 
તે વાતન ેનજર સમ  રાખીન ેઆપણ ેમતદાન કરવુ ંજોઇએ - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
મહાગઠબંધનના નામે ઉભી થયેલ મહાિમલાવટ ગગ ‘‘મોદી હટાવો-મોદી હટાવો’’ ના નારા લગાવ ેછે, યાર ે ધાનમં ી ી 

નરે ભાઇ મોદી કહ ેછે ક,ે ાચાર હટાવો, ગરીબી હટાવો, બેકારી હટાવો. દશેની જનતાએ ન કી કરવાનુ ંછે ક,ે કોન ેહટાવવા 
છે - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
આ ચૂટંણી ઇમાનદાર સામ ેબેઇમાનો વ ચનેી છે. ભૂતકાળમા ંક સેના શાસનમા ંદિુનયાભરમા ં ાચાર દશે તરીક ેભારતની છબી 
ખરડાયલેી હતી, પરંત ુ ી નરે ભાઇએ દેશના ખણુ ેખણુથેી ાચારીઓન ે સકં મા લઇને ‘ના મમુકીનન ેમુમકીન’ કરી બતા યુ 

છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક ેસના મ ય દશેના મુ યમં ી કમલનાથના મળતીયાઓન ે યા ંદરોડા પાડીન ેકરોડો પીયાનુ ંકાળ ુના ં જ ત કરવામા ંઆ યુ 
છે. જે બતાવે છે ક,ે ક સે હ  પણ ાચારમા ંગળાડબુ છે 

- ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક ેસના નવ યોત સહ િસ ધુ, મણીશકંર ઐયર, સૈ દીન સોઝ, સામ િપ ોડા અન ેતમામ નેતાઓ  પા ક તાનના કલબલીયા 
વગાડ ેછે યાર ેક સનો પા ક તાન મે પ  દખેાઇ આવે છે 

- ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

સ ાલાલચુ ક ેસ ેભૂતકાળમા ં ી સરદાર વ લભભાઇ પટલે, બાબાસાહબે આંબેડકર , રામમનોહર લોહીયા , જય કાશ 
નારાયણ  જેવા દશેભ ત નતેાઓન ેહાસંીયામા ંધકલેવાનુ ંદુ કૃ ય કયુ છે 

- ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ આણંદ લોકસભા બેઠકના ઉમરેઠ ખાતે િવશાળ જનસભા સંબોધન કયુ હતુ, જેમાં 
રા ય સરકારના મં ી ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ, ભાજપાના લા મુખ-મહામં ી ીઓ અને થાિનક આગેવાનો ઉપિ થત 
ર ા હતા. 

મુ યમં ી ીએ જનમેદનીને સંબોધતા જણા યંુ હતંુ કે, દરેક ચૂંટણીનું અલગ અલગ મહ વ હોય છે. યુિનિસપાિલટીની 
ચૂંટણીમાં ગટર-પાણી-લાઇટના મુ ા હોય છે, યારે િવધાનસભાની ચંૂટણીમાં રા ય સરકારના કાય ની ચચા હોય છે, તો 
લોકસભાની ચૂંટણીમાં દેશના િહતને યાનમાં રાખવામાં આવે છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં નાની નાની બાબતોને ન લાવીને દેશના 
િહત માટે જ રી શંુ છે ? તે વાતને નજર સમ  રાખીને આપણે મતદાન કરવંુ જોઇએ.   

ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂ યાં છે. ચૂંટણીનો મુ ય એક જ મુદો છે. દેશ કોના હાથમાં સલામત ? દેશની ર ા કરવા માટ ે
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 હું ના નાદ સાથે દેશભરના લોકો દેશના ચોકીદાર ધાનમં ી ી 
નરે ભાઇ 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. 
..૨.. 



 

..૨.. 
 ી પાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, મહાગઠબંધનના નામે ઉભી થયેલ મહાિમલાવટ ગગ ‘‘મોદી હટાવો-મોદી હટાવો’’ના નારા 
લગાવે છે, યારે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી કહે છે કે, ાચાર હટાવો, ગરીબી હટાવો, બેકારી હટાવો. દશેની જનતાએ 
ન કી કરવાનંુ છે કે, કોને હટાવવા છે. આ મહાિમલાવટી નેતાઓએ તેઓ યારે સ ામાં હતાં યારે ખૂબ ાચાર કય . પ રવારો 
- સગાસંબંધીઓને માલામાલ કયા િસવાય બીજંુ કંઇજ કયુ નથી. ગરીબ, પીડીત, શોષીત, વંિચતોની કંઇજ ચતા કરી નથી. ‘‘ચોર 
મચાયે શોર’’ વા યને યથાથ કરી આજે આ લોકો નખશીખ માિણક અને ઇમાનદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને ચોર કહેવા 
િનક યાં છે. દ હીમાં ી નરે ભાઇની સરકાર ચોકીદારી કરી ના કરવેરાના પૈસા કોઇ લંુટી ન ય તે માટે સ ગ છે.   
 દેશને કોરી ખાનારા લોકો સામે દેશનો ચોકીદાર સામી છાતીએ રહી દેશનું ર ણ કરવા ક ટબ ધ છે. યારે ચોર મચાયે શોર 
- અલીબાબાના ૪૦ ચોરની જેમ આ ચૂંટણીમાં ગઠબંધન કરી ચોરટોળકી ભેગી થઇ છે. ી નરે ભાઇ મોદીએ આ બધાની દુકાન 
બંધ કરાવી લીધી છે. આમાંથી ડઝન જેટલા તો મીન પર છે. આ ચૂંટણી ઇમાનદાર સામે બેઇમાનો વ ચેની છે. ભૂતકાળમાં 
ક ેસના શાસનમાં દુિનયાભરમાં ાચાર દેશ તરીકે ભારતની છબી ખરડાયેલી હતી, પરંતુ ી નરે ભાઇએ દેશના ખુણે ખુણેથી 

ાચારીઓને જ હટાવીને ના મુમકીનને મુમકીન કરી બતા યુ છે. દેશના યેક જ રીયાતમંદને સીધો લાભ મળતા હવે વચેટીયા 
અને દલાલોને દુર કયા છે. આજે દ હીમાં એક ઇમાનદાર સરકાર છે. ગઇકાલે જ ક ેસના મ ય દેશના મુ યમં ી કમલનાથના 
મળતીયાઓને યાં દરોડા પાડીને કરોડો પીયાનંુ કાળુ ના ં જ ત કરવામાં આ યુ છે. જે બતાવે છે કે, ક સે હ  પણ 

ાચારમાં ગળાડુબ છે.  
 ી પાણીએ રાહુલ ગાંધી પર હાર કરતાં જણા યંુ હતંુ કે, દેશની સ ા પર એક જ પ રવારનો અિધકાર હોવો જોઇએ 
તેવી સંકુિચત માનિસકતાથી ક ેસ પીડાઇ રહી છે. પહેલાં જવાહરલાલ નહે , ઇિ દરા ગાંધી, રા વ ગાંધી, સોનીયા ગાંધી, 
રાહુલ ગાંધી અને િ યંકા ગાંધી. ક ેસમાં પ રવારવાદ િસવાય બીજંુ કાંઇ નથી. સ ાલાલચુ ક ેસે ભૂતકાળમાં ી સરદાર 
વ લભભાઇ પટેલ, બાબાસાહેબ આંબેડકર , રામમનોહર લોહીયા , જય કાશ નારાયણ  જેવા દેશભ ત નેતાઓન ે
હાંસીયામાં ધકેલવાનંુ દુ કૃ ય કયુ છે. યારે ફ ત ભાજપામા ંજ શ ય છે કે, એક ગરીબ ચાવાળો 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 દેશિહતને ાધા ય આપવાને કારણે જ આજે ભાજપા િવ વની સૌથી મોટી પાટ  બની છે.  
 ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ પ  શ દોમાં જણા યુ છે કે, પા ક તાન યાં 
સુધી આતંકવાદીઓને આશરો આપવાનંુ કામ બંધ નહ  કરે, યાં સુધી ટનો જવાબ પ થરથી આપી ી નરે ભાઇ મોદીની 
સરકાર કા મીરમાં દરરોજ સચ ઓપરેશન હાથ ધરી આતંકવાદીઓનો સફાયો સતત ચાલુ રાખશે અને પા ક તાન સામે આ થક 
નાકાબંધી કરી છે. પા ક તાન દાઉદ ઇ ાઇમ, મસુદ અઝહર જેવાને પોતાની ધરતી પર ઉછેરીને આતંકીઓ પેદા કરવાનંુ હીન કૃ ય 
કરી ર ુ છે. અમે રકાએ લાદેન જેવા ખુંખાર આતંકવાદીને પા ક તાનની ધરતી પર જ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો. યારે 
ક ેસના નવ યોત સહ િસ ધુ, મણીશંકર ઐયર, સૈ દીન સોઝ, સામ િપ ોડા અને તમામ નેતાઓ  પા ક તાનના કલબલીયા 
વગાડે છે યારે ક સનો પા ક તાન ેમ પ  દેખાઇ આવે છે.  

ી પાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, દેશની જનતા પણ હવે ણે છે કે દેશ મોદી સરકાર ઝંખે છે, િવકાસની આ ગાથા 
હરકોઇ માણે છે, આ થા િવકાસની અહ  દરેક નાગ રકના મનમાં રે છે. આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં ‘‘સંકિ પત ભારત - 
સશ ત ભારત’’ની િતબ ધતાને સાથક કરવા જનસમુહ ચંડ બહુમતીથી ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર કમળને મત 
આપી દેશને સશ ત નેતૃ વ પુ  પાડવા પોતાનું યોગદાન આપશે.   

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 



 

ેસનોટ-૦૪                તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ી નરે ભાઈ મોદીની કે ની સરકાર અન ેરા યમા ં ી િવજયભાઈ પાણીની સરકાર ેસતત ગરીબોના પડખ ેઊભા 
રહીન ેતમેના નોનો િનકાલ કરવાના અથાગ ય નો કયા છે અન ેઅનકેિવધ યોજનાઓના લાભ ગામડાની જનતાન ે

અપા યો છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

જે લોકો  છે, તવેા ંજ લોકો મોદીથી બહુ ત છે.  – ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

ક સેન ેમા  ન ેમા  ચૂટંણી ચાર દરિમયાન જ ગરીબો અન ેજનતા યાદ આવ ેછે પરતં ુ યાર ેજનતાન ેખરખેર જ ર 
હોય યાર ેક સે પાટ  યાંય દખેાતી નથી – ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
સરકારો પહલેા ંપણ હતી પણ સ કલ ાઇક નહોતી. સરકારો પહલેા ંપણ હતી પણ બી  દશેની સીમા પાર કરીન ે

હવાઇ હુમલાઓથી આતકંીઓના ઠકેાણાઓનો ખા મો થતો નહોતો – ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આતકંીઓ અન ેનકસલીઓનો સફાયો કરવામા ં ય ત છે, યાર ેક સે આતંકીઓન ે
છાવરવામા ંઅન ેવોટબકની રાજનીિતમા ંમ ત છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
 

આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય  ી તુભાઈ વાઘાણીએ વડોદરા લોકસભા િવ તારના રોદ અને વાઘોડીયા ખાતે 
લોકસભાના ઉમેદવાર ી રંજનબેન ભ ટના સમથનમાં િવશાળ જનસભાને સંબોધતાં જણા યંુ હતંુ કે, રોદ ગામ તો 

ભાજપાનો ગઢ કહેવાય છે, રોદ ગામમાં આ યાનો મને ખૂબ જ ગવ છે. ક ેસ એવા નો પૂછે છે કે, ભાજપાના રાજમાં શંુ 

કામ થયંુ ? શંુ િવકાસ થયો ? ભાજપાના રાજમાં ગુજરાતના દરેક ગામમા ં ર તા, પાણી, ગટર, આરો ય કે , િશ ણ, આ 
કારની તમામ સુિવધાઓ ભાજપાની સરકારે ઉપલ ધ કરાવી છે. દેશમાં વષ  સુધી શાસન કરનાર ક ેસ પાટ  ગામડામાં પીવાનંુ 

પાણી પણ પહ ચાડી શકી ન હતી. વષ  સુધી રાજ કરનારી ક ેસ ગામડાના માનવીનંુ વનધોરણનું તર સુધારવામાં સદંતર 
િન ફળ નીવડી હતી. સમાજને અભણ રાખીને તેમના મત મેળવવાનંુ ક ેસ વષ થી કરતી આવી છે. ક ેસે ગામડાના માનવીને 
હંમેશા તરછો યો છે. યારે બી  તરફ ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની કે ની સરકાર અને રા યમાં ી િવજયભાઈ 
પાણીની સરકારે સતત ગરીબોના પડખે ઊભા રહીને તેમના નોનો િનકાલ કરવાના અથાગ ય નો કયા છે અને અનેકિવધ 

યોજનાઓના લાભ ગામડાની જનતાને અપા યો છે. 
ક ેસ પાટ  પર હાર કરતાં વાઘાણીએ જણા યંુ હતંુ કે ક ેસને મા  ને મા  ચૂંટણી ચાર દરિમયાન જ ગરીબો અને 

જનતા યાદ આવે છે પરંતુ  યારે જનતાને ખરેખર જ ર હોય યારે ક ેસ પાટ  યાંય દેખાતી નથી ક ેસે હંમેશા ાિત, િત, 

ભાષા અને ધમના નામે તુ ીકરણની રાજનીિત અપનાવી છે. રા િહતને નેવે મૂકી એક જ પ રવારને સ ા ઉપર બેસાડવા માટે 
વોટબકની રાજનીિતનંુ હંમેશા આચરણ કયુ છે.  

..૨.. 



 

..૨.. 

ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, ભારત હવે આતંકીઓને ઘરમાં ઘુસીને મારે છે, સરકારો પહેલાં પણ હતી પણ 

સ કલ ાઇક નહોતી. સરકારો પહેલાં પણ હતી પણ બી  દેશની સીમા પાર કરીને હવાઇ હુમલાથી આતંકીઓના ઠેકાણાઓનો 
ખા મો થતો નહોતો. આ દવસે ને દવસે મજબૂત રીતે ઉભરી આવતાં ભારતનું માણ છે. માન. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી 

આતંકીઓ અને નકસલીઓનો સફાયો કરવામાં ય ત છે, યારે ક ેસ આતંકીઓને છાવરવામાં અને વોટબકની રાજનીિતમા ં

મ ત છે. ધાનસેવક અને ચોકીદાર દેશના સપૂતોના સ માન માટે કટીબ ધ છે, યારે ક ેસ દેશ િવરોધી ત વોના સ માન માટે 

મેદાનમાં છે. જે લોકો  છે, તેવાં જ લોકો મોદી થી બહુ ત છે.   

ી વાઘાણીએ જણા યંુ હતંુ કે ભાજપાના શાસનમાં અિવરતપણે થઇ રહેલા િવકાસ કાય ના કારણે જ ગુજરાતની 
જનતાએ ભાજપા પર વારંવાર િવ વાસ મુ યો છે. ભારતીય જનતા પાટ એ િવકાસના નવા કત માન થાિપત કરી ગુજરાતના 
અને દેશના લાખો કાયકતાઓ ગવ લઇ શકે તેવું સુશાસન આ યંુ છે. ી નરે ભાઈ મોદીના શાસનમાં તેમણે ગુજરાતને બદલાતંુ 
જોયંુ છે તેમજ છે લા પાંચ વષના ી નરે ભાઈ મોદીના ધાનમં ી કાળ દરિમયાન પણ દેશમાં થઇ રહેલા મોટા સકારા મક 

ફેરફારો એ િનહા યા છે. જનતા ખૂબ સારી રીતે ણે છે કે, દેશના િવકાસની સાથે સાથે દેશની સુર ા કરવામાં કોણ સમથ છે. 

અને એટલે જ આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં “સંકિ પત ભારત, સશ ત ભારત” માટે ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો 

પર જનતા ભાજપાને ચંડ િવજય આપી નયા ભારતની ક પનાને સાકાર કરવા ફરી એકવાર ી નરે ભાઇ મોદીને દેશસેવા માટે 
પ  બહુમતી આપશે. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


