
 

ેસનોટ-૦૯            તા. ૧૧.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ભારત દશે મહાસ ા બનવા તરફ આગળ જઈ ર ો છે, અવકાશમા ંઉપ હ છોડી પણ શકે છે અન ેતને ેતોડી 
પણ શક ેછે - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ી નરે ભાઈ મોદીના કારણ ેદશે પાચં વષ સધુી િ થરતાથી ચા યો છે. દશેનો ઘણો િવકાસ થયો છે. દિુનયા પણ 

ી નરે ભાઇ મોદીનુ ંનતેૃ વ વીકારવા તયૈાર છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ગુજરાત સરકાર ે ણ વષમાં . ૮૫૦૦ કરોડની ટેકાના ભાવથી ખરીદી કરી હતી. ગુજરાત સરકાર ેપાક િવમાના 
. ૨૬૦૦ કરોડ ખડેતૂોન ેઅપા યા ંછે. ખડેતૂોના ખાતામાં ૬,૦૦૦ િપયા સીધાજ જમા ંકરવામા ંઆવ ેછે - 

ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક સે ેખડેતૂોન ે૧૬ ટકાના યાજે લોન આપી હતી, યારે ભાજપા સરકાર ખેડતુોન ેઝીરો ટકા યાજથી લોન 
આપી રહી છે. 
----------- 

પલુવામાના શહીદ વીર જવાનોની શહીદીનો બદલો લેવા માટ ેદશેના સૈ યએ પા ક તાનમા ંઘસૂીન ે
આતકંવાદીઓનો ખા મો બોલા યો હતો. આવી હમત મા ન ેમા  ી નરે ભાઈ મોદી જ કરી શક ેછે  

- ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ગુજરાતની રોય ટીના ૧૦,૦૦૦ કરોડ િપયા ક ેસ સરકાર આપતી ન હતી. ી નરે ભાઇની સરકાર બનતા ં
જ તે પસૈા આપણન ેતરત મળી ગયા ં- ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ ધધંકુા ખાતે એક િવશાળ જનમેદનીને સબંોધતાં જણા યંુ હતું કે, 

આ વખતની ચૂંટણીમાં સૌથી મોટો મુ ો ગણીએ તો આ દેશ કોના હાથમા ંસલામત છે? ભારતમાતાન ેકોણ શિ તશાળી 
બનાવશે? પહેલા ભારત દેશ ગરીબ, િભખારી, ગંદકીથી ખદબદતો દેશ ગણાતો હતો. ત ે હવ ે આપણા લોકલાડીલા 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના સ મ નેતૃ વ હઠેળ વ છ, સુંદર અને સમૃ ધ બનતો ય છે.  
ભારત દેશ મહાસ ા બનવા તરફ આગળ જઈ ર ો છે, અવકાશમાં ઉપ હ છોડી શક ેછે અન ેતેન ેતોડી પણ શક ે

છે. ી નરે ભાઈએ ના નાણાં િહતના કાય  માટ ેજ વપરાય તેની ખાસ ચતા કરી છે અન ે તઓે તેના માટ ે
સ ગ છે. સાથે સાથ ે  પણ આ દેશમાં કંઈક સા ં થાય તે માટે કરોડો લોકો મ ભી ચોકીદારના નારા સાથે ી 
નરે ભાઈ મોદીની સાથે ખભે ખભા િમલાવીન ેઊભા છે. આ વખતની ચૂંટણી િ થરતા અને અિ થરતા વ ચેની છે, ી 
નરે ભાઈ મોદીના કારણ ે દેશ પાંચ વષ સુધી િ થરતાથી ચા યો છે. દેશનો ઘણો િવકાસ થયો છે. દુિનયા પણ ી 
નરે ભાઇ મોદીનું નેતૃ વ વીકારવા તૈયાર છે, યારે  “ફીર એકબાર મોદી સરકાર” એ આપણા ભારત દેશની જનતા સૂ  
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બની ગયંુ છે. બી  બાજુ ગઠબધંન અને ક સેની સરકાર બનશે, તો દેશમાં અિ થરતા ઊભી થશે, ફરીથી ાચારનો 
યાપ વધી જશે, આતકંવાદીઓ માઝા મૂકશે અન ેદેશ ફરીથી બે દાયકા પાછળ પડી જશે. હવે તમારે ન કી કરવાનુ ંછે કે, 

આપણે દેશન ેપાછળ ધકલેવો છે ક ેઆગળ વધારવો છે.  
આ વખતની ચૂંટણી રા વાદ અને પ રવારવાદની છે. આપણા ંમાટે દેશિહત જ સવ પરી છે, યારે બી  તરફ 

મા  અન ેમા  પ રવારવાદની વાત છે. અમારો પ રવાર જ દેશ ઉપર રાજ કરે તેવી ક સેની માનિસકતા છે. આજે 
ક સે ગાંધી પ રવારના કલબિલયા વગાડીને મા  એક જ રાગ આલાપે છે ક,ે મોદી હટાવો... મોદી હટાવો.... ી 
િવજયભાઇ પાણીએ વીર જવાનોને યાદ કરી જણા યંુ હતું ક,ે આપણા વીર જવાનો શૌયથી ભરપુર છે. તેઓ આજે  
પણ કોઇપણ પ રિ થતીને પહ ચી વળવા માટ ેસ મ છે. આપણાં જવાનો સરહદ ઉપર આપણાં સૌની ર ા કરે છે, યારે 
આપણે સૌ શાંતીથી સૂઇ શકીએ છીએ. પુલવામાના શહીદ વીર જવાનોની શહીદી માટ ે પા ક તાનમાં ઘૂસીન ે
આતકંવાદીઓનો ખા મો બોલા યો હતો. આવી હમત મા ને મા  ી નરે  ભાઈ મોદી જ કરી શક ેછે.  

ક સેની સરકારે ૨૫ વષમાં ખેડતૂો માટ ે . ૧૨૦૦ કરોડની ટકેાના ભાવે ખરીદી કરી હતી. યારે મા  ગજુરાત 
સરકારે ણ વષમાં . ૮૫૦૦ કરોડની ટકેાના ભાવથી ખરીદી કરી હતી. ગજુરાત સરકારે પાક િવમાના . ૨૬૦૦ કરોડ 
ખેડૂતોન ેઅપા યાં છે. ખેડતૂોના ખાતામાં ૬,૦૦૦ િપયા સીધાજ જમાં કરવામાં આવે છે. મગફળીની ૪.૫ લાખ ટન 
ખરીદી ગુજરાત સરકાર ેઆ વષ કરી છે. ક સે ેખડૂેતોન ે૧૬ ટકાના યાજે લોન આપી હતી, યારે ભાજપા સરકાર 
ખેડુતોન ેઝીરો ટકા યાજથી લોન આપી રહી છે. આજે નમદાનંુ પાણી સૌરા  - ક છ સુધી પહ ચા યંુ છે. ક સેે ૭ વષ 
સધુી નમદા ડેમના દરવા ની મંજુરી આપી નહ તી. ી નરે ભાઇ મોદી વડા ધાન બ યાનાં મા  ૧૭ દવસમાં જ 
તેની મંજૂરી આપી દધી હતી. ગુજરાતની રોય ટીના ૧૦,૦૦૦ કરોડ િપયા ક સે સરકાર આપતી ન હતી. ી 
નરે ભાઇની સરકાર બનતાં જ ત ેપસૈા આપણન ેતરત મળી ગયાં.  ભાજપાની સરકારે ગુજરાતન ે રે વે યુિનવ સટી 
આપવાની ખા ી આપી છે. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને ખબર છે કે ધોળકાને શંુ જોઇએ છે અને ધધંકુાને શંુ 
જોઇએ છે.  

૨૩મી તારીખે કમળ નુ ંબટન દબાવીન ેક ેસન ેસાફ કરવાનો આપણી પાસ ેમોકો છે આપ સૌ ી નરે  ભાઈ 
ના હાથ મજબૂત કરીને દેશમાં પૂણ બહુમતીવાળી ભાજપા સરકારન ેફરીથી દ હીની ગાદી પર બેસાડો છો તવેી આપ 
સૌને મારી ન  અપીલ છે 

ી િવજયભાઇ પાણીની આ હેરસભામાં ભીમનાથ મહાદેવના મહામંડલે વર, રા યસભાના સાંસદ ી 
શંભુ સાદ ટંુડીયા, પૂવસાંસદ ી શંકરભાઇ વેગડ, ગુજરાત દેશ ભાજપાના વ તા ી ભરતભાઇ પં યા, સુરે નગર 
લોકસભાના બેઠકના ભાજપાના ઉમેદવાર ડો. મહે ભાઇ મંુજપરા, ી નીિતનભાઇ ભાર વાજ, ી કુશળ સહ પઢેરીયા 
અને ી નવદીપભાઇ ડોડીયા ઉપિ થત ર ાં હતાં. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 


