
 

ેસનોટ-૫            તા. ૧૨.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

જેમની માતાએ આખું વન ૧૦X૧૦ ની ઓરડીમા ંિવતા યું હોય,  
જેમનો પરીવાર આજે એક સામા ય નાગ રકની જેમ વન ગુ રતો હોય  

એવા ી નરે ભાઇ મોદીની માિણકતા અન ેિન ા ઉપર ન ઉઠાવતી ક ેસન ેશરમ આવવી જોઇએ  
- ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
ક સે અન ેપા ક તાનન ેહુ ંઅલગ માનતો નથી બનં ેએક જ છે. પા ક તાન પણ પુરાવા માંગ ેછે અન ેક સે 

પણ પુરાવા માંગ ેછે. આ ચૂંટણી દશે ોહીઓ િવ ધ દશેભ તોની છે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

જે લોકો ક મીરન ેભારતથી અલગ કરવાની મહે છા ધરાવ ેછે તવેા લોકોન ેક સે સમથન આપી રહી છે  
- ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
ક મીરમાંથી સનેા હટાવવાની અન ેજવાનોન ેમળલેા અિધકારો રદ કરવાની વાત કરીન ેક સે કોન ેપીઠબળ પુ ં 

પાડવા માગં ેછે ? - ી તભુાઇ વાઘાણી 
----------- 

આજે ક છ લોકસભા અંતગત અધોઇ ખાત ે હેરસભાને સંબોધતા દેશ ભાજપા અ ય ી તુભાઈ 
વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, ક ેસ અને ભાજપામાં ખૂબ મોટો તફાવત છે. ભાજપાએ સંગઠનના કાયકતાઓના 
આધાર પર જનસેવા માટે રાજનીિતમાં છે, યારે ક ેસ સ ાના વાથ માટે જ રાજકારણમાં છે. મતદારોનંુ 
ભાજપા સાથે અન ેભાજપાનો સરકાર સાથેનો સમ વયનો યે તમામ પાયાના કાયકતાઓને ય છે.  

આજે ભાજપાના કાયકતાઓના પ ર મથી કે  અને રા યની સરકારો વારા અમલમાં મુકાયેલી 
જનક યાણકારી યોજનાઓ અને તેની માિહતી જનજન સુધી પહ ચી છે.  

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક છમાં ભાજપા જ તશે અને ક છની જનતા ભાજપાના ઉમેદવારને 
ચંડ સમથન આપશે ત ેબાબત િન વવાદ છે. અહ  હું તાડવાની અપીલ કરવા નહ  પણ ફ ત ક છના લોકોને 

મળવા માટે જ આ યો છંુ. 
 ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ પોતાનું સવ વ વન માતૃભૂિમ માટે સમ પત કરી દીધું છે. જેમની 
માતાએ આખું વન ૧૦X૧૦ ની ઓરડીમાં િવતા યું હોય, જેમનો પરીવાર આજે એક સામા ય નાગ રકની 

જેમ વન ગુ રતો હોય એવા ી નરે ભાઇની માિણકતા અને િન ા ઉપર ન ઉઠાવતી ક ેસને શરમ 
આવવી જોઇએ. શરમની વાત એ છે ક ેજેઓએ 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.  

..૨.. 



 

..૨.. 
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની િવદેશનીિતના સરાહના કરતાં ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ ક,ે ી નરે ભાઇ 

મોદીએ પાન, ચીન, ઇઝરાયેલ, રશીયા, અમે રકા સિહતના અનેક દેશોમાં જઇને ભારતના િહતની વાત કરી છે 
તેમજ ભારતના સાં કૃિતક વારસાને િવ વ તરે ઓળખ આપી છે. ભતૂકાળમાં યારે દેશના ધાનમં ીઓ 
િવદેશમાં જતા તો તેમની કોઇ ન ધ લેતું નહોત ુ

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ક ેસ અને પા ક તાનને હંુ અલગ માનતો નથી બંને એક જ છે. 
પા ક તાન પણ પુરાવા માંગે છે અને ક ેસ પણ પુરાવા માંગે છે. આ ચૂંટણી દેશ ોહીઓ િવ ધ દેશભ તોની 
છે. યારે ી નરે ભાઈ મોદી િવદેશ વાસે જતા હતા યારે ક ેસ વારા એને મ કનો િવષય બનાવવામાં 
આવતો. પરંત ુવૈિ વક ક ાએ ી નરે ભાઈ મોદીએ િવકસાવેલા સંબંધોનું પ રણામ આપ સૌએ જોયું છે. યારે 
આતંકીઓએ સૈ યના જવાનો પર હુમલો કય  યારબાદ ગણતરીના કલાકોમાં જ ી નરે ભાઈએ સૈ યને ક ુ ં
હતું કે, આ હુમલાના જવાબ માટે સમય- થળ-પ ધિત તમારી રહેશે અને યારબાદના પ રણામોની જવાબદારી 
અમારી. યારબાદ આપણા સૈ યએ પા ક તાનમાં ઘુસીને એર ાઈક કરીને આતકંી કે પોનો સફાયો કય  હતો. 
આ જ ક ેસ ક મીરમાંથી સેના હટાવવાની અને જવાનોન ે મળેલા અિધકારો રદ કરવાની વાત કરીન ે કોન ે
પીઠબળ પુ ં પાડવા માંગે છે ? તેનો જવાબ જનતા ણે છે.  

ી વાઘાણીએ હાકલ કરતાં જણા યુ હતુ કે, ન િતવાદ, ન ધમવાદ, ન ાંતવાદ મા ને મા  ભારતવાદ 
અને રા વાદને ાધા ય આપી માં ભારતીને પરમ વૈભવના િશખરે લઈ જવામાં, નવા ભારતના િનમાણ માટે 
સંક પબ ધ થઈએ. 

આ જનસભામાં ક છ લોકસભા બેઠકના ભાજપા ઉમેદવાર ી િવનોદભાઇ ચાવડા, દેશ અ ણી ીઓ, 
ક છ લા મુખ-મહામં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, લા-તાલુકા પંચાયતના 

મુખ ીઓ, લા-તાલુકાના ભાજપા મુખ-મહામં ી ીઓ, િવિવધ સહકારી સં થાઓના આગેવાનો, 
િવિવધ સમાજના આગેવાનો, કાયકતાઓ અને િવશાળ સં યામાં જનસમુદાય ઉપિ થત ર ો હતો.  

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 
 
 
 

 

 



 

ેસનોટ-૬                તા. ૧૨.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ક સેના ંશાસનમા ં૧,૭૬,૦૦૦ કરોડનો ાચાર થયો જે આપણન ેલખતા 
પણ ન આવડે ક ેકેટલા મ ડા આવ ેતનેી સમાજ પણ ન પડે - ી િવજયભાઈ પાણી 

----------- 
ભાજપા રા વાદ અન ેદશેિહત િસવાય કશુ ંજ િવચારતી નથી. 

યાર ેક ેસ મા  પ રવારવાદનુ ંજ િવચાર ેછે - ી િવજયભાઈ પાણી 

----------- 
આજે ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ દશેન ેિવકાસના રાજમાગ પર લાવવાનુ ંભગીરથ કાય કય ુછે. 

સૌથી મોટી વાત એ છે ક,ે  
પાંચ વષમાં ી નરે ભાઈ મોદીના શાસનમા ં ાચારની સહજે પણ બદબૂ ંઆવી નથી  

- ી િવજયભાઈ પાણી 
----------- 

ક સેના ંશાસનમાં કૌભાંડો, હતાશા, િનરાશા, અરાજકતા, આતકંવાદી હુમલાઓ તથા  
પોલીસી પરેાલીસીસન ેલીધે ભારતની િત ાનુ ંિવ વમા ંધોવાણ થયુ ંહતુ ં  

- ી િવજયભાઈ પાણી 
-----------   

આજરોજ અમરેલી લોકસભા િવ તારના મહુવા ખાતે માનનીય મુ યમં ી િવજયભાઈ પાણીએ િવશાળ હેરસભાને 
સંબોધન કરતાં જણા યંુ હતંુ કે, આ વખતની ચૂંટણીની િવશેષતા કંઈક એવી છે કે, એક મંચ પર ચોરો ભગેા થઈને શોર મચાવે છે 
તો બી  બાજુ ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી ચોકીદાર બનીને દેશની જનતાના પરસેવાની કમાણીની ચોકી કરી ર ા છે. 
મનમોહન સહની સરકારમાં દસ વષમાં એટલો બધો ાચાર થયો કે, િવદેશમાં આપણી ગણના એક  દેશ તરીકે થવા લાગી 
હતી. ક ેસનાં શાસનમાં ૧,૭૬,૦૦૦ કરોડનો ાચાર થયો જે આપણને લખતા પણ ન આવડે કે કેટલા મ ડા આવે તેની 
સમાજ પણ ન પડે. આ કૌભાંડોમાં યુપીએ સરકારના ૧૨ મં ીઓને જેલના દરવા  બતાવી દીધા હતા. રાહુલ ગાંધી અને 
સોિનયા ગાંધી પણ હાલ મીન ઉપર છે.  

  આ વખતની ચૂંટણી રા વાદ અને પ રવારવાદ વ ચેની છે. ભાજપા રા વાદ અને દેશિહત િસવાય કશંુ જ િવચારતી નથી. 
તો ક ેસ મા  પ રવારવાદનંુ જ િવચારે છે. પ રવારવાદને કારણે દેશનો િવકાસ િબલકુલ થયો ન હતો. મા  એક જ પ રવારનો 
િવકાસ થયો હતો. આજે ધાનમં ી ી નરે ્િ◌ભાઈ મોદીએ દેશને િવકાસના રાજમાગ પર લાવવાનંુ ભગીરથ કાય કયુ છે. સૌથી 
મોટી વાત એ છે કે પાંચ વષમાં ીનરે ભાઈ મોદીના શાસનમાં ાચારની સહેજ પણ બદબૂ આવી નથી. િવપ ોનો એક જ 
પોઈ ટનો ો ામ છે મોદી હટાવો... મોદી હટાવો.  

..૨.. 



 

..૨.. 

 આ ચૂંટણી રાજકીય િ થરતા અને અિ થરતાની છે. ીનરે ભાઈ મોદીનંુ નેતૃ વ આજે િવ વ પણ વીકારે છે. રાજકીય 
િ થરતાથી દેશનો િવકાસ થાય છે યારે અિ થરતાથી દેશ પાછો ધકેલાઈ ય છે. ક ેસ સરકારે મા  મત મેળવવા માટે 
લઘુમતીઓનું તૃ ીકરણ કયુ છે. આસામ અને બંગાળમાં બાં લાદેશી ઘૂસણખોરો માટે લાલ જમ િબછાવનારી આ જ ક ેસ છે. 

યારે આપણે નાગ રકતા સંશોધન િવધેયકથી ઘૂસણખોરોને દેશમાંથી તગેડી મૂકવા ત પર છીએ. આતંકવાદી હુમલા બાદ યારે 
આપણી સેનાએ પા ક તાન પર સ કલ ાઈક કરી યારે આખા દેશમાં દવાળી જેવો માહોલ જોવા મ યો હતો પરંતુ, મા  બે 
જ યાએ માતમ મનાવવામાં આ યો હતો, એક પા ક તાનમાં અને બીજુ ક ેસ અને ઠગબંધનમાં. ભારત દેશ આતંકવાદ થી મુ ત 
બને તેની સાથે આતંકવાદીઓ આપણા દેશ તરફ આંખ ઉઠાવીને જોવાની હમત ન કરે તેવું ભારત બનાવવાનંુ ીનરે ભાઈ 
મોદીનું વ ન છે જેને આપણે સૌએ સાકાર કરવાનંુ છે.  

 ક ેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ૩૭૦ની કલમ યથાવત રાખવાની વાત કરવામાં આવી છે, યારે આખો દેશ ઈ છે છે ક ે
૩૭૦ની કલમ નીકળવી જોઈએ. ાસવાદીઓનો ખાતમો કરનાર એક તરફ છે અને બી  તરફ ાસવાદીઓને િબરીયાની 
જમાડનારા છે. સરદાર પટેલ હોત તો ૩૭૦ની કલમ ન હોત અને કા મીરની સમ યા પણ ન હોત. આ સમ યા મા ને મા  
જવાહરલાલ નેહ ની અણઆવડતને કારણે પેદા થઈ છે. ક ેસનાં નવજોત સઘ િસ ધુ પા ક તાન જઈને નૌટંકી કરે છે, સામ 
િપ ોડાને પા ક તાનનું પેટમાં બળે છે, જે.એન.યુ.ની ટુકડે ટુકડેવાળી ગગના સપોટમા ંરાહુલ ગાંધી ઉભા ર ા હતા. આ લોકો શંુ 
કરવા બેઠા છે તેની ખબર પડતી નથી. ીનરે ભાઇ મોદીએ પા ક તાનને િવ વમાંથી અલગ પાડી દીધંુ છે. કા મીરના 
અલગાવવાદી નેતાઓ પર કડક કાયવાહી કરીને યાસીન મિલક જેવા નેતાને જેલના સિળયા પાછળ ધકેલી દીધો છે. રામમં દર 
ભાજપ જ બનાવશે અને તે પણ અયો યામાં જ. ક ેસ તેમાં ભલે ગમે તેટલા રોડા નાખે કે કોટમાં મુદત ઉપર મુદત માગે.  

 ગુજરાત સરકારે 8.5 હ ર કરોડ િપયાના કૃિષ ઉ પાદનોની સીધી ખરીદી કરી છે. ૨૬૦૦ કરોડ િપયા પણ ખેડૂતોને 
ચૂકવાઈ ગયા છે. ક ેસે ખેડૂતોને 16 ટકાના યાજે લોન આપી હતી, યારે ભાજપ સરકાર ઝીરો ટકાના દરથી ખેડૂતોને લોન 
આપે છે. ભાજપાએ જન ધન યોજના હેઠળ 32 કરોડ લોકોના બકમાં ખાતા ખોલાવી ખૂબ જ ઉમદા કામ કયુ છે. ક ેસ મા  
વાયદા કરે છે અમે તો ન કર કાય કરીને બતાવીએ છીએ. ચાલો ફરી એકવાર ગુજરાતના સપૂત એવા ીનરે ભાઈ મોદીને જંગી 
બહુમતીથી િજતાડવાનો િનધાર કરીને ૨૩, એ ીલના રોજ અભૂતપૂવ મતદાન કરીને ગુજરાતની તમામ ૨૬ બેઠકો પર કમળ 
ખીલવીએ.  

 મા.મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીની હેરસભામાં અમરેલી લોકસભાના ઉમેદવાર ી નારણભાઇ કાછડીયા, િજ લા 
ભાજપા અ ય ી/મહામં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઑ, પૂવ ધારાસ યો, નગરપાલીકા મુખ ી, િજ લા પંચાયતના મુખ ી, 
ભાજપાના કાયકતાઓ તેમજ િવશાળ સં યામાં જનો હાજર ર ા હતા. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


