ેસનોટ-૦૧

તા. ૧૦.૦૪.૨૦૧૯

સોરઠ અને કાઠીયાવાડની ધરતી એ હરી અને હરની ભૂિમ છે .
સૌરા ની ધરતી એ દાન, ધમ અને સંતોની તપ યાની ભૂમી છે . ગીરના સાવજ અને કેસર કેરીની ભૂિમ છે
– ી નરે ભાઇ મોદી
-----------

દેશના નવયુવાનોને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનું આહવાન્
તમારો વોટ - સબળ ભારતના િનમાણ માટે’’, ‘‘તમારો વોટ - સ મ ભારતના િનમાણ માટે’’,
‘‘તમારો વોટ - શિ તશાળી ભારતના િનમાણ માટે’’ ‘‘તમારો વોટ - દેશની સેનાની સુર ા માટે’’ અિનવાય છે
----------ભાજપા અને એન.ડી.એ.ની સરકારે કરેલા કામોનો િહસાબ આજે ગુજરાતની જનતા સમ આપવા આ યો છુ ં
– ી નરે ભાઇ મોદી
----------ક સ
ે એ
ાચારનો પયાય બની ગઇ છે , યારે તેમના ખાતામાં તુગલઘ રોડ
ાચારી ગોટાળાના નામથી
ાચારના
વધુ એક કૌભાંડનો ઉમેરો થયો છે – ી નરે ભાઇ મોદી
----------ક સ
ે ના મુ યમં ી ીના સગાસંબધ
ં ીઓ અને તેઓના સૌથી અંગત કહેવાતાં કમચારીઓ પાસેથી નોટોના બંડલો ને
બંડલો િનકળવા માં યા છે . મ ય દેશ તો એક મા સે પલ છે , ક સ
ે મા પૈસા લુટં વા માટે જ સ ામાં આવે છે .
મ ય દેશ, રાજ થાન, છ ીસગઢ તેમજ કણાટક ક સ
ે ના એટીએમ મશીન બની ગયા છે . – ી નરે ભાઇ મોદી
----------મોદી ગરીબી,
ાચાર અને આતંકવાદ હટાવવાની વાત કરે છે યારે ક સ
ે અને ગઠબંધન મોદી હટાવવાની વાત કરે
છે . દેશની જનતા આવા મહામીલાવટી ઠગબંધનને ઓળખી ગઇ છે – ી નરે ભાઇ મોદી
----------શું તમે ઇ છો છો કે દેશમાં બે ધાનમં ી હોય ? કા મીર માટે બી વડા ધાનની માંગણી કરનારાઓને ક સ
ે
ખુ લેઆમ ટેકો આપી શું સાિબત કરવા માંગે છે ? – ી નરે ભાઇ મોદી
----------ભાજપા પાસે સફળ સરકારનો કે રેકોડ છે યારે ક સ
ે પાસે મા ઘસાયેલી ટેપ રેકડ છે . ભાજપાના કે રેકોડમાં સૌનો
સાથ સૌનો િવકાસની સાથે દેશની આ થક સમૃિ ધ અને સુર ા છે યારે ક સ
ે ની ટેપ રેકડમાં મા મોદીને હટાવવા અને
વોટબક માટે પોકળ વાયદાઓ અને
ાચાર સીવાય કંઇ જ વાગતું નથી
– ી નરે ભાઇ મોદી
-----------

આજરોજ ગુજરાતના પનોતાપુ અને દુિનયામાં ભારત દેશનો ડંકો વગાડનાર એવા લોકલાડીલા વડા ધાન
ી નરે ભાઇ મોદીએ ગુજરાત લોકસભા ચૂંટણીના થમ ચાર વાસની શ આત સૌરા ના જુ નાગઢ ખાતેથી કરી હતી.
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ જુ નાગઢ ખાતે એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતાં જણા યું હતું કે, સોરઠ અને
કાઠીયાવાડની ધરતી એ હરી અને હરની ભૂિમ છે . સૌરા ની ધરતી એ દાન, ધમ અને સંતોની તપ યાની ભૂમી છે . ગીરના સાવજ
અને કેસર કેરીની ભૂિમ છે . ૨૦૧૪ના લોકતં મહો સવમાં ગુજરાતની જનતાએ દેશની સેવા અથ જે જનાદેશ આ યો હતો તેમાં
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ભાજપા અને એન.ડી.એ.ની સરકારે કરેલા કામોનો િહસાબ આજે ગુજરાતની જનતા સમ આપવા આ યો છુ ં . કે માં
ભાજપાની સરકાર ઉપર એકપણ
ાચારનો દાગ લાગેલ નથી.
ધાનમં ી ીએ જણા યુ હતુ કે, ક ેસ એ
ાચારનો પયાય બની ગઇ છે , યારે તેમના ખાતામાં તુગલઘ રોડ
ાચારી
ગોટાળાના નામથી
ાચારના વધુ એક કૌભાંડનો ઉમેરો થયો છે . મ ય દેશમાં સરકાર બ યાંને મા ૬ મિહના પણ નથી થયાંને
ક ેસના મુ યમં ી ીના સગાસંબંધીઓ અને તેઓના સૌથી અંગત કહેવાતાં કમચારીઓ પાસેથી નોટોના બંડલો ને બંડલો
િનકળવા માં યા છે . મ ય દેશ તો એક મા સે પલ છે , આપસૌ એ િવચારવાનું છે કે, આ સે પલમાં જો આવું થઇ શકતું હોય તો
જો ભુલેચૂકે પણ દેશનું સુકાન ક ેસના હાથમાં આવે તો તેઓ દેશની શું હાલત કરે ? ક ેસે ગભવતી મિહલાઓને અપાતી
નાણાં કય મદદના પૈસા પણ લૂંટી લીધા છે . ગરીબોનો કોળીયો ઝૂંટવીને નેતાઓના પેટ ભયા છે . ક ેસ મા પૈસા લુંટવા માટે જ
સ ામાં આવે છે . મ ય દેશ, રાજ થાન, છ ીસગઢ તેમજ કણાટક ક ેસના એટીએમ મશીન બની ગયા છે .
નહે -ગાંધી પ રવારે હંમેશાથી ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ યે નફરત રાખી છે . તેઓએ ગુજરાતના પનોતા પુ સરદાર
સાહેબનું હંમેશા અપમાન અને અવગણના કરી હતી. જો સરદાર સાહેબ ન હોત તો આજે જુ નાગઢ યાં હોત, તેમના િવના
સોમનાથ મં દરનું પુનઃિનમાણ અને આજનું અખંડ ભારત શ ય ન બ યુ હોત. િસ ધાંતોથી વવાવાળા મોરાર ભાઇ દેસાઇની
સરકારને પણ ક ેસે તોડી નાંખી હતી. હવે આ લોકોને તકલીફ છે કે એક હાવાળો સળંગ પાંચ વષ સફળતા પૂવક સરકાર કેવીરીતે
ચલાવી શ યો ?
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યું હતું કે, યારે પાડોશી દેશ આપણા પર આતંકી હુ મલો કરે યારે આપણે શું
મા જોતા રહેવું જોઇએ ? કે શું તેઓને આવા કૃ ય સામે જડબાતોડ જવાબ આપવો જોઇએ? ભાજપા સરકારે ઉરી અને
પુલવામા ઉપર થયેલા આતંકી હુ મલાઓ બાદ સ કલ ાઇક અને એર ાઇક કરી જડબાતોડ જવાબ આ યો છે . ભારતના આ
જવાબથી ક ેસ તેના સબૂતો માંગે છે . ભૂતકાળમાં ક ેસ અને યુ.પી.એ.ના શાસનમાં થયેલા આતંકી હુ મલાઓ સામે તેમણે કોઇ
કાયવાહી કરી નહોતી યારે આજે આપણે આતંકવાદીઓને આતંકીઓના અ ડાઓ ઉપર હુ મલા કરી પાડોશીને પાઠ ભણાવીએ
છીએ, મોદી ગરીબી,
ાચાર અને આતંકવાદ હટાવવાની વાત કરે છે યારે ક ેસ અને ગઠબંધન મોદી હટાવવાની વાત કરે છે .
દેશની જનતા આવા મહામીલાવટી ઠગબંધનને ઓળખી ગઇ છે . આ દેશની જનતા રા વાદને વરેલી છે અને એટલે જ ભાજપા
સરકાર વારા દેશિહત માટે કરવામાં આવેલી કાયવાહીને જનતાએ ગૌરવભેર વીકારી છે .
ધાનમં ી ીએ જનતાને પુ યુ હતુ કે, શું તમે ઇ છો છો કે દેશમાં બે ધાનમં ી હોય ? કા મીર માટે બી વડા ધાનની
માંગણી કરનારાઓને ક ેસ ખુ લેઆમ ટેકો આપી શું સાિબત કરવા માંગે છે ?
ક ેસ અને ભાજપાની તુલના કરશો તો ભાજપા પાસે સફળ સરકારનો ેક રેકોડ છે યારે ક ેસ પાસે મા ઘસાયેલી
ટેપ રેકડ છે . ભાજપાના ેક રેકોડમાં સૌનો સાથ સૌનો િવકાસની સાથે દેશની આ થક સમૃિ ધ અને સુર ા છે યારે ક ેસની ટેપ
રેકડમાં મા મોદીને હટાવવા અને વોટબક માટે પોકળ વાયદાઓ અને
ાચાર સીવાય કંઇ જ વાગતું નથી. ગુજરાતની શાણી
અને સમજુ જનતાએ વષ સુધી ગુજરાતને ક ેસથી બચા યુ છે તેથી જ ગુજરાતનો િવકાસ આજે દેશમાં ઘણી ચાઇ પર છે ,
હવે િહ દુ તાનને ક ેસથી બચાવીને દુિનયામાં એક નવી ચાઇ અપાવવાનું કાય આપણે સૌએ કરવાનું છે .
ધાનમં ી ીએ જણા યુ હતુ કે, ભૂતકાળમાં યારે સૌરા અને કાઠીયાવાડ પાણી વગર તર યું હતું, યારે ક ેસે વષ
સુધી ગુજરાતની વાદોરી સમાન નમદા ડેમનું કામ અટકાવી રા યુ હતું અને નમદા ડેમ ઉપર દરવા મૂકવાની પણ પરવાનગી ન
આપીને ગુજરાતની જનતાને અ યાય કય હતો. ક સ
ે ની ગોકળગાય ગતીએ જો ભાજપા સરકારે કામ કયુ હોત તો આજે
આપણો દેશ હજુ ં યાં હોત તેની ક પના કરવી પણ મુ કેલ છે . પાણીની ભિવ યની જ રીયાતોને યાનમાં રાખી આવનારી પેઢી
માટે સુચા ં પે પીવાનું અને સચાઇનું પાણી મળી રહે તેવા સુયોજન માટે દેશમાં થમવાર ભાજપા સરકાર વારા જળશિ ત
મં ાલયનું ગઠન કરવામાં આવશે.
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ભાજપાની સરકારે ધાનમં ી ‘‘આયુ યમાન ભારત યોજના’’ થકી પાંચ લાખ િપયાની સુધીની િનશુ ક સારવાર દેશના
૫૦ કરોડ લોકોને આપવાનું લ ય િનધાર કયુ છે . અ યાર સુધી ૨૫ લાખ લોકો આ યોજનાનો લાભ લઇ ચૂ યા છે . ઉ જવલા
યોજના વારા દેશની કરોડો ગરીબ મિહલાઓને ગેસ કને શન આપવામાં આ યુ છે . મિહલાઓના સ માન અને ગૌરવની ર ા
માટે શૌચાલય અિભયાન વારા ઘરે-ઘરે શૌચાલયોનું િનમાણ કરવામાં આ યુ છે . દેશના તમામ ગામડાઓમાં િવજળીની સાથે
િવકાસના ફળ પહ ચાડી સૌનો સાથ સૌના િવકાસના મં ને ચ રતાથ કરવામાં ભાજપા સફળ રહી છે .
ધાનમં ી ીએ જણા યુ હતુ કે, જૂ નાગઢ, સોમનાથ અને ક છનો િવકાસ થતાં કરોડો સહેલાણીઓ અને ધાળુઓ
અહીની મુલાકાતે આવી ર ા છે . જુ નાગઢમાં ગીરના સહને જોવા લાખો ટુરી ટો બુક ગ કરાવે છે . યારે સોમનાથદાદાના દશન
કરવા એક કરોડથી વધુ ધાળુઓ ઉમટી પડે છે . તેવી જ રીતે ક છના રણ જોવા માટે લાખો ટુ ર ટો દરવષ આવતા હોય છે .
એના થકી નાના રોજગારવાળાને રો રોટી મળી રહે છે . ટે યુ ઓફ યુિન ટના િનમાણ વારા ી સરદાર પટેલની િવરાટ
િતભાના દશન સમ દુિનયાને થયા છે .
ભારત સરકારે આ બજે ટમાં માછીમારો માટે અગલ મં ાલય બનાવવાનું ન કી કયુ છે . તેમના ક યાણ માટે જે મ કસાન
ે ડટ કાડ છે તેવું જ સાગરખેડુ ે ડટ કાડ લાવીને માછીમારોને આ થક લાભ પહ ચાડશે. માછીમારો માટે આધુિનક બોટ ખરીદવા
માટે સબસીડી આપવામાં આવશે, જે ના મારફતે દ રયામાં દૂર સુધી જઇ માછીમારી કરીને તેઓ એકસપોટ કરી શકશે. ૧૦ હ ર
કરોડની મ ય યોજના લાવવા માટે અમે પહેલ કરી છે .
વડા ધાન ીએ દેશમાં પહેલી વખત મતદાન કરવા જતાં દરેક નવયુવાનને હાકલ કરી જણા યુ હતુ કે, ૨૧મી સદીના નવા
ભારતના િનમાણ અથ અવ ય મતદાન કરવા માટે અપીલ કરી હતી અને જણા યું હતું કે, દેશિહતને યાનમાં રાખીને ‘‘તમારો વોટ
- સબળ ભારતના િનમાણ માટે’’, ‘‘તમારો વોટ - સ મ ભારતના િનમાણ માટે’’, ‘‘તમારો વોટ - શિ તશાળી ભારતના િનમાણ
માટે’’ ‘‘તમારો વોટ - દેશની સેનાની સુર ા માટે’’ અિનવાય છે .
દેશના ધાનસેવક ી નરે ભાઇ મોદીએ ક ુ હતુ કે, દેશમાં ગરીબી, બેકારી,
ાચાર, અ યાય, કુ રવાજો સામે
લડવાવાળો યેક નાગ રક ચોકીદાર છે , ઉ જવળ ભારતના િનમાણ માટે આવો આપણે સૌ દેશના ચોકીદાર બની સ મ અને
સમૃ ધ ભારતના િનમાણમાં સહયોગી બનીએ.
દેશનો યેક નાગ રક જો પોતાને દેશનો ચોકીદાર ગણે તો આ દેશમાંથી
ાચારીઓએ ઉચાળા ભરવા પડશે આટલું
જણાવીને ભારત માતા કી જય અને વંદે મારતમ્ ના નારા સાથે સભાનું સમાપન કયુ હતુ.
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના જુ નાગઢ ખાતે જં ગી જનસભાના સંબોધન સંગે મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી,
કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા, જુ નાગઢ બેઠકના ઉમેદવાર ી રાજે શભાઇ ચુડાસમાં, અમરેલી બેઠકના ઉમેદવાર ી
નારણભાઇ કાછડીયા, રાજકોટ બેઠકના ઉમેદવાર ી મોહનભાઇ કુંડારીયા, પોરબંદર બેઠકના ઉમેદવાર ી રમેશભાઇ ધડુક,
માણાવદર િવધાનસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી જવાહરભાઇ ચાવડા સિહત ભાજપાના અ ણી ીઓ, આગેવાનો, હો ેદારો,
લા મુખ-મહામં ી ીઓ, સમથકો તથા લાખોની સં યામાં કાયકરો અને વંભૂ
જનો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૧૦.૦૪.૨૦૧૯

મહા મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની આ ધરતીને
આપણે દેશ અને દુિનયામાં એક આગવી દશામાં લઇ જવામાં સફળ થયાં છીએ
- ી નરે ભાઇ મોદી
-----------

સરદાર સાહેબે એક ભારત ે ભારતની ક પના કરી હતી - ી નરે ભાઇ મોદી

----------દેશની અંદર બે ધાનમં ી હોય તે વાત દેશની જનતાને મંજૂર નથી - ી નરે ભાઇ મોદી
----------ડો. યામા સાદ મુખર એ ક ું હતું કે, આ દેશમાં બે ધાન અને બે સંિવધાન કોઇપણ સંજોગોમાં ચાલી ન શકે
- ી નરે ભાઇ મોદી
-----------

આજ સુધીમાં ભાજપા સામે કોઇએ પણ

ાચારનો કોઇપણ

- ી નરે ભાઇ મોદી
-----------

તનો આરોપ લગા યો નથી

ક સ
ે નો એક જ મુદો છે કે, મોદી હટાવો.... મોદી હટાવો....
યારે ભાજપાનો એક જ મુદો છે , ગરીબી હટાવો, બેકારી હટાવો,

ાચાર હટાવો

- ી નરે ભાઇ મોદી
----------કસાન સ માન નીિધ યોજનાનો લાભ દેશના ૩ કરોડ ખેડત
ૂ ો સુધી પહ ચી ગયો છે
હવે આ યોજના હેઠળ દેશના તમામ ખેડત
ૂ ોને સમાવવાની કાયવાહી કરવામાં આવશે. - ી નરે ભાઇ મોદી
----------આપના મતની કમત સમ એવા ઉમેદવારને પસંદ કરજો કે, જે દેશને મજબૂત, સબળ અને સ મ સરકાર આપી શકે.
રા ની ર ામાં પાછીપાની ન કરે, દેશના યુવાનોનું ઉ વળ ભિવ ય બનાવી શકે. આપનો એક મત દેશિહત માટે ખૂબ જ
જ રી છે - ી નરે ભાઇ મોદી
----------આજરોજ ગુજરાતના સપૂત - આ દવાસીઓના બેલી અને િવ વભરમાં ભારત દેશનો ડંકો વગાડનાર આપણા
લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતના િવજળીવેગે વાસમાં છે , યારે સોનગઢ ખાતે એક િવશાળ જનમેદનીનું
સંબોધન કયુ હતું.
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યું હતું કે, આપણે મહા મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની આ ધરતીને દેશ અને
દુિનયામાં એક આગવી દશામાં લઇ જવામાં સફળ થયાં છીએ. સરદાર સાહેબે એક ભારત ે ભારતની ક પના કરી હતી. યારે
દેશના રજવાડાઓને એક ીત કરવામાં આ યાં યારે નહે એ ી સરદાર સાહેબને ક ું હતું કે, કા મીરનો ન મારા પર છોડી
દો. આજે કા મીરની પ રિ થિત શું છે , તે આપણે સૌ ણીએ છીએ. કા મીરમાંથી એક એવો અવાજ ઉ યો છે કે, અમને એક
અલગ વડા ધાન જોઇએ. આ દેશની અંદર બે ધાનમં ી હોય તે વાત દેશની જનતાને મંજૂર નથી. ડો. યામા સાદ મુખર એ
ક ું હતું કે,આ દેશમાં બે ધાન બે સંિવધાન કોઇપણ સંજોગોમાં ચાલી ન શકે. ી સરદાર સાહેબ ક ેસને આંખમાં કણાની જે મ
..૨..

..૨..
ખૂંચતા હતાં, યારબાદ મોરાર ભાઇ દેસાઇ અને અ યારે તેઓ મને સહન કરી શકતાં નથી. ક ેસ મનમાં ગાંઠ વાળીને બેઠી છે કે,
કોઇપણ િહસાબે મોદીને પતાવી દો. મને તો ગુજરાતે ઘ યો છે , તો હુ ં યાંથી ગાં યો ઉ.
પાડોશમાંથી આતંકવાદ એ સપોટ કરવામાં આવે છે . ક ેસનો ચૂંટણી ઢંઢેરો સરદાર સાહેબની િવચારધારાથી િવપરીત છે .
પા ક તાન સુર ાબળો સામે બેફામ િનવેદનો કરે છે યારે ક ેસ પણ એવા જ િનવેદનો કરીને તેમના સૂરમાં સૂર િમલાવે છે . દેશના
ટુકડે ટુકડા કરનારી ગગ દેશ ોહી ન કહેવાય તો શું કહેવાય ? ક ેસ કહે છે કે, જો અમે સ ામાં આવીશું તો રા ોહનો કાયદો કાઢી
નાંખીશું. સેનાના અિધકારી પર સરકારની પરવાનગી વગર કાનૂની કાયવાહી કરવાની છૂ ટ આપીશું. દેશની જનતા સામે ક ેસ તેના
ચૂંટણી ઢંઢેરામાં આવા કારના રા િવરોધી વચનો આપી યેનકેન કારેણ વોટબકની રાજનીિત કરી સ ા હાંસલ કરવા મથી રહી
છે , યારે ક ેસ રા િવરોધી ગણી શકાય કે નહ તે આ દેશની જનતાએ ન કી કરવાનું છે . પહેલાં દેશમાં આતંકવાદી હુ મલાઓ થતાં
હતાં. આપણાં ગુજરાતમાં પણ યારે હુ ં મુ યમં ી હતો યારે આતંકી હુ મલાઓ થયા છે , યારે મ આતંકવાદીઓના લીપરસેલને
ખતમ કરવાનું સૌ થમ કામ કયુ હતું, જે ના પ રણામે આજે પણ ગુજરાતની જનતા સલામતીનો અનુભવ કરી, એકતાથી,
સદભાવનાથી રહે છે . હાલ, મ દેશના ધાનમં ી તરીકે આ જ કામ કરવાનુ ચાલુ રા યું છે , કારણ કે, મારા ગુજરાતની જે મ મારા
દેશની જનતા પણ સુખ, સમૃિ ધ, સલામતી, એકતા અને સદભાવનાથી તેઓનું વન યિતત કરી શકે.
દેશમાં હાલ બે કારના કે સર ચાલી ર ાં છે , એમાં એક તો આતંકવાદ છે, આતંકવાદ ક ેસના શાસન દર યાન વકય ,
જે ને ભાજપા જડમૂળથી ખતમ કરવાની દશામાં કાય કરી રહી છે , યારે ક ેસ અને તેમના સમથક પ ો આતંકવાદને અને
આતંકવાદના આકાઓનું પોષવાનું તથા તેમના ચૂંટણી ઢંઢેરા મારફતે દેશની જનતા સમ આવા વચનો આપી ખુ લું સમથન
કરવાનું કાય કરી રહી છે . જે લોકોને દેશની સેના અને તેના પરા મ પર િવ વાસ ન હોય, સેનાના શૌયના સબૂત માંગતા હોય, અને
પા ક તાનની ભાષા બોલતા હોય તેવા લોકોને ઓળખી લેવાનો સમય આવી ગયો છે. યારે બી
કારનું કે સર એ
ાચાર છે .
૨૦૧૪ પહેલાં ક ેસના કુશાસન દર યાન
ાચાર દરેક ે માં થતો હતો. પ રણામે ગરીબો વધુ ગરીબ બ યાં હતાં.
બેરોજગારોની ફોજ પણ આવા
ાચારના કારણે તેમના જ શાસનમાં ઉભી થયેલી છે. ચોકીદાર ચોર છે , તેવું કહેનારાઓના
મળતીયાઓ પાસેથી ભોપાલમાંથી કોથળા ભરીને કાળાનાણાં પકડાય છે , તો ચોર કોણ છે ? મ ય દેશમાં ક ેસની સરકાર બ યે
હ ગણ ીના જ મિહનાઓ થયાં છે , યાં તો તેઓ પોતાની જુ ની આદત ઉપર ઉતરી આ યાં અને આટલું બધુ ભેગું કરી નાં યું,
જો હવે દેશનું સુકાન મા પાંચ મીનીટ માટે તેમને સ પવામાં આવે તો તે દેશનું ભલે કરે કે પોતાનું ભલું કરે ? છે લાં પાંચ વષમાં
આપણી સામે
ાચારનો આરોપ લગાવવાનો મોકો કોઇને આ યો નથી.
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, છ મિહના પહેલાં બધી પાટ ઓ એક જ મંચ ઉપર ભેગી થઇ,
હાથમાં હાથ િમલાવી, મોદીને પાડી દેવાની વાતો કરે છે . તેઓનો એક જ મુદો છે કે, મોદી હટાવો.... મોદી હટાવો.... યારે
ભાજપાનો એક જ મુદો છે , ગરીબી હટાવો, બેકારી હટાવો,
ાચાર હટાવો. આજે આ દવાસી, ગરીબ, વંિચત, િપડીત, શોષીત
દરેકના મોઢે એક જ વાત છે , ક ેસ હટાવો, ગરીબી આપોઆપ હટી જશે. ભાજપા આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં ખેડૂતોને
૨૦૨૨ સુધીમાં તેમની આવક બે ગણી કરવા તથા ખેડૂતો ખેતીની સાથે સોલાર પેનલ નાંખી િવજળી ઉ પ ન કરી, િવજળી
વેચીને તેમાંથી આવક ઉ પ ન કરી શકે તેવા સંક પ સાથે આગળ વધી રહી છે . કસાન સ માન નીિધ યોજના હેઠળ નાના ખેડૂતોને
વષમાં ણ વખત . ૨૦૦૦ આપીને તેમાંથી કૃિષને લગતાં ખાતર, બીજ, દવાઓ વગેરેની ખરીદી કોઇની પાસે દેવું કયા િસવાય
કરી શકે છે . આ કસાન સ માન નીિધ યોજનાનો લાભ દેશના ૩ કરોડ ખેડૂતો સુધી પહ ચી ગયો છે , યારે આગામી તા. ૨૩મી
મે, ૨૦૧૯ પછી કે માં એન.ડી.એ.ની સરકાર બ યાં બાદ આ યોજના હેઠળ દેશના તમામ ખેડૂતોને સમાવવાની કાયવાહી
કરવામાં આવશે.
વડા ધાન ીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, દેશમાં પહેલા એવો કાયદો હતો કે, જો તમે વાંસ કાપો તો તમારે જે લમાં જવું પડે,
આપણે ન કી કયુ કે, વાંસ એ ઝાડ નથી પરંતુ છોડ છે , તેને કાંપવાથી કોઇ નૂકશાન થતું નથી, અને ફરીથી તે છોડ ઉછરે છે .
આ દવાસીઓને વાંસમાંથી આવક મળી રહે તે માટે આ કાયદાને દૂર કરવામાં આ યો છે .
..૩..

..૩..
ક ેસ મ યમ વગની દુ મન છે . અ યાર સુધી મ યમવગની માંગ હતી કે, ઇ કમટે માં પાંચ લાખ સુધીની આવક ઉપર
કોઇપણ તનો ટે લેવામાં ન આવે. ક ેસના કુશાસન દર યાન મ યમવગની આ માંગ િ વકારવાનું એક બાજુ એ રાખી ણે કે,
પડતાં પર પાટુ મારવાની જે વી પ રિ થિત કરી તેમના ઉપર વધુ માણમાં વેરા નાંખવામાં આ યાં અને આ વેરાઓની રકમ
પોતાની વોટબક પાછળ ખચ કરવામાં આવતી હતી. યારે ૨૦૧૪ પછી એન.ડી.એ. સરકાર વારા મ યમવગની માંગને િ વકારી
પાંચ લાખ સુધીની આવક પર કોઇપણ કારનો ટે નહ લેવાનું ન કી કયુ.
૨૧મી સદીમાં જ મેલા, આજના યુવાનો આ ચૂંટણીમાં પહેલી વખત મતદાન કરવા જઇ ર ાં છે , તેમને અપીલ કરતાં
જણા યું હતું કે, આપના મતની કમત સમ

એવા ઉમેદવારને પસંદ કરજો કે, જે દેશને મજબૂત, સબળ, અને સ મ સરકાર

આપી શકે. રા ની ર ામાં પાછીપાની ન કરે, દેશના યુવાનોનું ઉ વળ ભિવ ય બનાવી શકે. આપનો એક મત દેશિહત માટે ખૂબ
જ જ રી છે .
વડા ધાન ીની સોનગઢ ખાતેની આ િવશાળ જનસભામાં ભાજપાના દેશ અ ય
ી તુભાઇ વાઘાણી, ભારી ી
ઓમ માથુર, દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, બારડોલી સાંસદ અને ઉમેદવાર ી ભુભાઇ વસાવા,
વલસાડ લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ડો. કે.સી.પટેલ, ભ ચ લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી મનસુખભાઇ વસાવા, રા યના મં ી
ી ઇ વરભાઇ પરમાર, ી ઇ વર સહ પટેલ, ી રમણલાલ પાટકર, િજ લા સંગઠનના હોદેદાર ી, પદાિધકારી ીઓ અને
િવશાળ સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૧૦.૦૪.૨૦૧૯

-----------

આગામી દવસોમાં ભાજપાના કે ીય મં ી ીઓ અને
ભાજપા શાિસત રા યોના મુ યમં ી ીઓ ભાજપાના ઝંઝાવાતી ચાર અથ
ગુજરાતના વાસે

----------ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, વતમાન લોકસભા ચૂંટણી અંતગત ભાજપાના
િશષ થ નેતૃ વ અને ટાર ચારકો વારા સમ ભારતમાં ચૂંટણી ચાર વેગવંતો બ યો છે . આ તબ કે
ગુજરાતની જુ દી જુ દી લોકસભા સીટના ઉમેદવારોના સમથનમાં નીચે મુજબના કે ીય મહાનુભાવો અને
ભાજપા શાિસત રા યોના મુ યમં ી ીઓ ચાર- સાર માટે ગુજરાતનો વાસ ખેડવાના છે .
આગામી તારીખ ૧૨ થી ૧૯ એિ લ, ૨૦૧૯ દર યાન આ ઝંઝાવાતી ચારમાં કે ીય
મં ી ીઓ ી રાજનાથ સહ , ી નીિતન ગડકરી , ીમતી સુ મા વરાજ , િનવૃ જનરલ ી
વી.કે. સહ , ીમતી મૃિત ઇરાની , મહારા ના મુ યમં ી ી દેવે ફડણવીસ , ઉ ર દેશના મુ યમં ી ી
યોગી આ દ યનાથ , મ ય દેશના પૂવ મુ યમં ી ી શીવરાજ સહ ચૌહાણ સામેલ થશે.
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તારીખ

૧૨.૦૪.૨૦૧૯ (શુ વાર)
૧૪.૦૪.૨૦૧૯ (રિવવાર)
૧૪.૦૪.૨૦૧૯ (રિવવાર)
૧૫.૦૪.૨૦૧૯ (સોમવાર)
૧૬.૦૪.૨૦૧૯ (મંગળવાર)

મહાનુભાવોના નામ
ી રાજનાથ સહ
ી દેવે

ફડણવીસ

ી વી.કે. સહ
ી શીવરાજ સહ ચૌહાણ

૧૭.૦૪.૨૦૧૯ (બુધવાર)

ીમતી મૃિત ઇરાની

૧૮.૦૪.૨૦૧૯ (ગુ વાર)

ીમતી સુ મા વરાજ

૧૮.૦૪.૨૦૧૯ (ગુ વાર)

ી યોગી આ દ યનાથ

૧૯.૦૪.૨૦૧૯ (શુ વાર)

ી નીિતન ગડકરી

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

