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----------- 
આજે ભારત એક છે, અખડં છે તો તનેો યે ફ ત અન ેફ ત ી સરદાર વ લભભાઈ પટલેન ે ય છે. 

- કિે ય ગહૃમં ી ી રાજનાથ સહ  
----------- 

જો જવાહરલાલ નહે એ કા મીરની સમ યાનો ઉકલે લાવવાનો અિધકાર ી સરદાર વ લભભાઈ પટલેન ેઆ યો હોત 
તો ત ેસમયે જ કા મીરના િવષયનુ ંસમાધાન થઈ ચૂ યુ ંહોત અને આ સમ યા આજે આપણી સૌની વ ચ ેઆવીન ેઊભી 

જ ન હોત. – ી રાજનાથ સહ  
----------- 

દશેમા ં યાર ે યાર ેક સેની સરકારો બની છે, યારે યાર ેમ ઘવારી વધી છે – ી રાજનાથ સહ  
----------- 

૨૦૧૪ પહલેા દિુનયાના મોટા અથતં ોમા ંભારતનુ ં થાન નવમા ંનબંર ેહતુ.ં 
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ આટલા ટૂંકા ગાળામા ંભારતન ેઆ થક ે  ેઘણી િસિ ધઓ હાસંલ કરાવીને ભારતન ે

નવમા ં થાનથેી છ ઠા થાન સધુી પહ ચાડવાનુ ંભગીરથ કાય કય ુછે. – ી રાજનાથ સહ  
----------- 

૨૦૩૦ સધુીમા ંઆપણો દશે અમે રકા, રિશયા, અન ેચીનમાથંી કોઇ એકન ેપાછળ છોડીન ેદિુનયાના સૌથી મોટા ણ 
અથતં ોમા ંસામલે થઇ જશે. – ી રાજનાથ સહ  

----------- 
ી નરે ભાઈ મોદીની સરકાર ેિસ ધ કયુ છે ક ેયો ય શલૈીથી કામ કરવાથી દશે આગળ વધ ેછે મા  વાતોથી નહ . 

----------- 
રાફલેની નવી યા યા છે ક ે‘‘રાફલે... રાફલે... એટલ ેરાહુલ ફઇેલ... રાહુલ ફઇેલ...’’ – ી રાજનાથ સહ  

----------- 
ભારતનો વીર સિૈનક આતકંીઓની લાશો નથી ગણતો પરતં ુદુ મનન ેઠાર કરીન ેત ેઆગળ વધતો ય છે. દશેની સનેાના 

જવાનોના શૌય, કૌશ ય અન ેપરા મ પર ન ઉઠાવનાર ક ેસન ેદશેની જનતા યારયે માફ નહ  કર.ે 
----------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી ‘‘જલ, થલ અન ેનભ’’ એમ ણ ે ે મા ંસૈ યની મતા વધારી ર ા છે. 
ભારત હવ ેકમજોર દશે નથી, દિુનયાનો શિ તશાળી દશે છે. – ી રાજનાથ સહ  

----------- 
ભાજપા હમંશેા સૌનો સાથ સૌના િવકાસના િસ ધાતંન ેસાથ ેલઈન ેચાલ ેછે. તથેી જ દશેના આ થક રીત ેનબળા વગન ે
આરિ ત વગ ન ેઅપાયેલી અનામતમાં ફરેફાર કયા િસવાય અલગથી 10% અનામત આપીન ેતમેની સાથ ે યાય કય  છે. 

– ી રાજનાથ સહ  
----------- 

 

..૨.. 



 

..૨.. 
આજરોજ કેિ ય ગૃહમં ી ી રાજનાથ સહ એ ક છ લોકસભાના ગાંધીધામ ખાતે જનસભાને સંબોધન કયુ.  

ી રાજનાથ સહે હષની લાગણી ય ત કરતા જણા યંુ હતંુ કે, તેઓ ૨૦૧૪માં પણ ક છ લોકસભા િવ તારના ભુજ ખાતે 
એક જનસભા માટે આ યા હતા અને આજે ફરી ક છ આ યા છે તેઓ આનંદ અનુભવી ર ા છે. ક છની જનતાએ તાળીઓના 
ગડગડાટ - લહાર તેમજ ગાંધીધામની પરંપરાગત કલાકારીથી બનેલી શાલથી વાગત કયુ હતુ. આ સંગે ી રાજનાથિસહ એ 
જણા યંુ હતંુ કે, ભારતની પરંપરા છે કે વાગત-અિભનંદન ફ ત એકતરફી જ ન હોઇ શકે માટે હું શીશ ઝુકાવીન ેઆપ સૌને ણામ ક ં 
છંુ. 

યાં સુધી ગુજરાતની વાત છે તો અ યારે મા  દેશની જ નહ  પરંતુ સમ  િવ વની નજર ગુજરાત પર છે. મહા મા ગાંધી 
હોય, વામી દયાનંદ સર વતી હોય, ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલ હોય કે ી મોરાર ભાઈ દેસાઈ હોય, આપણા દેશના મોટા 
ભાગના મહાપુ ષોએ ગુજરાતની પિવ  ધરતી ઉપર જ મ લીધો છે. ગુજરાતે પરાપૂવથી દેશન ેમાગદશન અને નેતૃ વ પુ ં પા યંુ છે. હંુ 

યારે અંતઃકરણપૂવક મહાપુ ષો િવશે િવચા ં છંુ તો મને ણવા મળે છે કે, ભારતને બનાવવામાં આ દરેકનું મહ વપૂણ યોગદાન ર ું 
છે. આજે યારે િવ વની સૌથી મોટી િતમા ‘‘ ટે યુ ઓફ યુિનટી’’ ગુજરાતમાં બની હોય અને એ પણ દેશના લોહ પુ ષ ી સરદાર 
વ લભભાઈ પટેલની હોય યારે હું કહેવા માગંુ છંુ કે, ભારતની એકતા-અખં ડતતા માટે સરદાર વ લભભાઈ પટેલે ખૂબ જ મહ વપૂણ 
યોગદાન આ યંુ. આજે ભારત એક છે, અખંડ છે તો તેનો યે ફ ત અને ફ ત ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલન ે ય છે. 

ી રાજનાથ સહે જણા યંુ હતંુ કે, જો જવાહરલાલ નહે એ કા મીરની સમ યાનો ઉકેલ લાવવાનો અિધકાર ી સરદાર 
વ લભભાઈ પટેલન ેઆ યો હોત તો તે સમયે જ કા મીરના િવષયનું સમાધાન થઈ ચૂ યંુ હોત. આ સમ યા આજે આપણી સૌની વ ચ ે
આવીને ઊભી જ ન હોત. કા મીરના પૂવ મુ યમં ી કહી ર ા છે કે, ભારતમાં બે ધાનમં ી હોવા જોઈએ. આઝાદી મ યાના આટલા 
વષ  પછી પણ આવા િવવાદીત િનવેદનો આવી ર ા છે, આનાથી વધારે દુભા યપૂણ બીજુ કંઇ ન હોઇ શકે. જનસંઘના સં થાપક ડૉ. 
યામા સાદ મુખ એ વષ  પહેલા એ સમયે ક ું હતંુ કે  ‘‘ભારત એક હ,ૈ અખડં હ.ે ભારત મ ેદો િવધાન, દો ધાન, દો િનશાન નિહ 

ચલગ’ે’ મં  સાથે તેઓ ચા યા હતા અને વનભર સંઘષ કરી બિલદાન આ યંુ હતંુ.  
ભારતમાં બે ધાનમં ી હોવા જોઈએ એવી વાત કરનારા નેતાઓને ચેતવણી આપતા ી રાજનાથ સહે જણા યંુ હતંુ કે, જો 

આવી જ વાત કરતા રહેશો તો કલમ ૩૭૦ અને કલમ ૩૫એ ને ર  કયા િસવાય ી નરે ભાઈ મોદીની સરકાર પાસે બીજો કોઈ 
િવક પ બાકી નહ  રહે. 

ી રાજનાથ સહે જણા યંુ હતંુ કે, ૨૦૧૪ પહેલાં સતત ૧૦ વષ સુધી ક ેસના નેતૃ વમાં યુપીએ સરકારમાં ગાવાનો દર 
ડબલ ડિજટમાં રહેતો હતો. જનતા મ ઘવારીથી ત હતી. દશેમા ં યારે યારે ક ેસની સરકારો બની છે, યારે યારે મ ઘવારી વધી 
છે. પરમ ધેય ી અટલ િબહારી બાજપાઈ અને ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારોને અિભનંદન પાઠવતાં ી રાજનાથ સહે જણા યંુ 
હતંુ કે, અમારી ભાજપાની સરકારોમાં િવકાસ દર હંમેશા ચો અને ગાવાનો દર હંમેશા નીચો ર ો છે. ગુજરાતની કૂખે જ મેલા ી 
નરે ભાઇ મોદીએ ક ર મા કય  છે. ૨૦૧૪ પહેલા દુિનયાના મોટા અથતં ોમાં ભારતનું થાન નવમાં નંબરે હતંુ. ધાનમં ી ી 
નરે ભાઈ મોદીએ આટલા ટંૂકા ગાળામાં ભારતને આ થક ે ે ઘણી િસિ ધઓ હાંસલ કરાવીને ભારતને નવમાં થાનથેી છ ઠા થાન 
સુધી પહ ચાડવાનુ ંભગીરથ કાય કયુ છે. આટલા ઓછા સમયમાં આ થક ે ે આટલો િવકાસ ઇિતહાસમાં કોઈ દશેે હાંસલ કરેલો નથી. 
મને િવ વાસ છે કે, ૨૦૩૦ સુધીમાં આપણો દેશ અમે રકા, રિશયા, અને ચાઇનામાંથી કોઇ એકને પાછળ છોડીને દિુનયાના સૌથી મોટા 
ણ અથતં ોમાં સામેલ થઇ જશે. 
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ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વ હેઠળની એનડીએ સરકારના છે લા પાંચ વષમાં ભારતે દરેક ે ે િવકાસ કય  છે. ટીલ 

ોડ શનમા ં પાનન ેપાછળ મૂકી ભારત આગળ વધી ચૂ યંુ છે. ઓટોમોબાઇલ ે મા ંતથા મે યુફે ચ રગ ે માં પણ ભારત ખૂબ જ 
ઝડપથી આગળ વધી ર ું છે. સવાિધક ઈ ટરનેટ ડેટાનો ઉપયોગ સમ  િવ વમાં સૌથી વધારે ભારતમાં થઇ ર ો છે. આજે ભારત 
સમ  િવ વમાં સૌથી સ તો ઇ ટરનેટ ડેટા આપનાર દેશ બ યો છે.  

સરકારના કામકાજ માં ‘‘ ટાઇલ ઓફ ફં શ નગ’’ એ ખબૂ જ મહ વનું ફે ટર છે. ધાનમં ી આવાસ યોજના ક ેસના 
સમયમાં પણ હતી પરંતુ ૨૦૦૮થી લઇને ૨૦૧૪ સુધીમાં ફ ત ૨૫ લાખ આવાસો જ બનાવવામાં આ યા હતા. યારે ી 
નરે ભાઈ મોદીની સરકારમાં છે લા સાડાચાર વષ માં એક કરોડ ીસ લાખ આવાસો ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ બનાવવામા ં
આ યા છે. ભારતમાં ૧૯૪૭ થી ૨૦૧૪ દરિમયાન વ છતાનો દાયરો દેશના ફ ત ૪૦ ટકા ે ોમાં જ હતો. અને આજે ી 
નરે ભાઈ મોદીના ‘‘ વ છ ભારત અિભયાન’’ અંતગત ચાલી રહેલા સફાઈ અિભયાનને કારણે વ છતાનો દાયરો દેશના ૯૦ ટકા ે  
સુધી પહ ચી ગયો છે. આઝાદીથી લઇને ૨૦૧૪ સુધીમા ં દેશમાં ૧૨ કરોડ ગેસ કને શન આપવામાં આ યા હતા. ી નરે ભાઈ 
મોદીની સરકારે છે લા પાંચ વષમાં જ ૧૩ કરોડ ગેસ કને શન આપવાનું એક ઐિતહાિસક કાય કયુ છે અને કરોડો પ રવારના રસોડાન ે
ધુમાડામુ ત કરીને ભિગરથ કાય કયુ  છે. ૨૦૧૪ પહેલા ફ ત ૬૯ ગામોમાં ઓિ ટકલ ફાઈબર નેટવક હતંુ અને આજે એક લાખ સોળ 
હ ર ગામોમાં ઓિ ટકલ ફાઈબર નેટવક છે. ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારે િસ ધ કયુ છે કે યો ય શૈલીથી કામ કરવાથી દેશ આગળ 
વધે છે મા  વાતોથી નહ . 

દશેમા ં ાચાર પર રોક લગાવવા માટે ી નરે ભાઈ મોદીએ મહ વપૂણ પગલાં લીધા છે. ૨૦૧૪ પહેલા દેશના લગભગ 
૫૦ ટકા લોકો પાસે બક ખાતાની સિુવધા ન હતી. ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ જનધન યોજના અંતગત જનતાને મફત બે ક 
ખાતા ખોલી અપા યા અને તેમને મળવાપા  સહાયની રકમ જેમ કે, િવધવા પે શન, વૃ ધ પે શન, િશ યવૃિ , િવિવધ સબસીડીઓ, 
ખેડુતોને મળતા લાભ સીધેસીધા લાભાથ ઓના બે ક ખાતામાં જમા કરાવીને ાચાર દરૂ કરીને લાભાથ ને સીધો ફાયદો અપા યો છે. 
ગરીબ લાભાથ ના પૈસા વચેટીયા ખાઈ જતા હતા તે સમય હવે ભૂતકાળ બની ચૂ યો છે. વષ થી ચાલતી આવેલી િસ ટમમાં સુધારા કરી 

ાચારને નાથવા માટેના ભાવી કદમ ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં ઉઠાવવામાં આ યા છે. એસટી પણ દેશના ઉ જવળ 
ભિવ ય માટે અિત મહ વપૂણ પાસું છે. દેશના નાના મોટા વેપારીઓએ દેશના ભિવ ય માટે એસટીને સમથન આ યંુ તેના બદલ હંુ 
તેમનો આભારી છંુ. ભારતની જનતાની જેટલી સંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે. 

ક ેસ કહે છે, ભાજપાના રાજમાં િવજય મા યા, નીરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી જેવા લોકો દેશના કરોડો િપયા ચાંઉ કરીને 

િવદેશ ભાગી ગયા. ક ેસના રાજમાં આ બધા શાિંતથી વતા પરંતુ ભારતમાં ચોકીદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના ભયથી 
ડરના માયા તેઓ િવદેશ ભા યા છે. તે તમામને ક ેસના શાસન દરિમયાન લોન આપવામાં આવી હતી. ૧૯૪૭ થી ૨૦૦૮ સુધી 
દશેમા ં૧૮ લાખ કરોડની લોન આપવામાં આવી હતી યારે ૨૦૦૮ થી ૨૦૧૪ સુધીના ક ેસના શાસનમાં ફ ત છ વષમાં જ ૫૨ 
લાખ કરોડ િપયાની લોન આપવામાં આવી હતી. ક ેસના રાજમાં ાચારીઓ એ માઝામૂકીને દશેને લૂંટયો હતો. 

 ક ેસ દેશના ધાનમં ી માટે અભ  એવા ચોર શ દનો યોગ કરીને કહે છે, કે દેશનો ચોકીદાર ચોર છે. પરંતુ દેશનો ચોકીદાર 
ચોર નહ  એકદમ યોર છે, તેનું ફરી પીએમ બનવું યોર છે, દશેની દરેક સમ યાનું તે કયોર્ છે. ‘‘દેશની જનતા યોર છે કે મોદી વ સ 

મોર છે’’. દશેના ધાનમં ી નરે ભાઈ મોદી પર દેશની જનતાને અતૂટ િવ વાસ છે. હારના ડરથી ક ેસની મિત મરી ગઈ છે તેથી 
આવા અભ  શ દનો ઉપયોગ ક ેસ કરી રહી છે. 
 

..૪.. 



 

..૪.. 
ક ેસ પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં જણાવે છે કે, જો અમારી સરકાર બનશે તો રા ોહનો કાયદો અમ નાબૂદ કરીશું. જે દેશન ે

તોડવાનું કામ કરતા હોય, સામાિજક સમરસતાને હાની પહ ચાડવાનું કાય કરતા હોય, દશેની એકતા અખં ડતતા પર નો ઉભા કરે 
તેવા કાય કરતા હોય, તેવા લોકોને શું માફ કરી શકાય? આવા કાયદા નાબદૂ કરવાની વાત કરીને ક ેસ દેશ િવરોધી ત વોને મનોબળ પૂ ં 

પાડવાનું કામ કરી રહી છે. ભાજપા તો પ  છે કે આગામી સમયમા ંઅમે આ કાયદાને વધારે મજબૂત કરીશું. 
ક ેસ પાસે કોઈ મુ ો નથી, તેથી રાફેલ... રાફેલ... કરીને પાયાિવહોણા આ ેપો કરે છે. રાફેલની નવી યા યા છે કે ‘‘રાફેલ... 

રાફેલ... એટલે રાહુલ ફલે... રાહુલ ફેલ...’’. ી રાજનાથ સહે જણા યંુ હતંુ કે હું ી નરે ભાઇ મોદીને વષ થી ઓળખું છંુ અને ી 
નરે  ભાઈની િનયત અને ઈમાનદારી પર કોઈ માઈનો લાલ નાથ કરી શકે તેમ નથી. 

 પુલવામામાં દભુા યપૂણ હુમલાના ગણતરીના કલાકોમાં જ ભારતની એરફોસ પા ક તાનમાં ઘૂસીને આતંકીઓનો સફાયો કરી 
દીધો. ક ેસ આવી િ થિતમાં પણ દેશના જવાનો ઉપર શંકા કરીને એર ાઈકના સબૂતો માંગે છે અને કહે છે કે, એર ાઈકમાં કેટલા 
આતંકીઓ માયા ગયા.  

ી રાજનાથ સહે જણા યંુ હતંુ કે, ભારતનો વીર સૈિનક આતંકીઓની લાશો નથી ગણતો પરંતુ દુ મનને ઠાર કરીને તે આગળ 
વધતો ય છે. દેશની સેનાના જવાનોના શૌય, કૌશ ય અને પરા મ પર ન ઉઠાવનાર ક ેસને દશેની જનતા યારેય માફ નહ  કરે. 

દશેની સુર ા માટે ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વવાળી સરકાર સંપૂણપણે ક ટબ ધ છે. હમણાં થોડા દવસ અગાઉ જ દેશના 
વૈ ાિનકોએ એ ટી સેટેલાઈટ િમસાઈલનું સફળ પરી ણ કયુ. આ પ ર ણ કરતાની સાથે ભારતનું નામ અંત ર  મહાસ ાઓમાં સામેલ 
થઇ ગયંુ. આ અગાઉ ફ ત અમે રકા, રિશયા અને ચીન જ આ કારની એ ટી સેટેલાઈટ િમસાઈલ સફળ પરી ણ કરી ચૂ યા છે. ી 
નરે ભાઈ મોદીએ રાજકીય ઇ છાશિ ત દાખવીને ભારતને પેસપાવર બનાવવા માટે આંતરરા ીય દબાણની ચતા કયા વગર એ ટી 
સેટેલાઈટ િમસાઇલના પરી ણ માટે પરવાનગી આપી દીધેલી, જે ભૂતકાળની સરકારો નહોતી આપી શકતી. આ એ ટી સેટેલાઈટ 
િમસાઈલ મા  ણ િમિનટમા ંજ દુ મન સેટેલાઇટને ખ મ કરવાની મતા ધરાવે છે. ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી ‘‘જલ, થલ અને 

નભ’’ એમ ણે ે માં સૈ યની મતા વધારી ર ા છે. ભારત હવે કમજોર દેશ નથી, દુિનયાનો શિ તશાળી દેશ છે. આંતરરા ીય તરે 
ભારતની ન ધ લેવાઈ રહી છે. ભાજપા ફ ત સરકાર બનાવવા માટે નહ  પણ દેશ બનાવવા માટે રાજનીિત કરે છે. 

આગામી સમયમાં ફરી એકવાર ભાજપાની સરકાર બ યા બાદ દશેને અિવરતપણે િવકાસ ની ચાઈઓ પર લઈ જવા માટે 
ભાજપાની સરકાર સતત કાયરત રહેશે. ભાજપાના સંક પ પ માં જણા યા અનુસાર રા ીય યાપાર આયોગની રચના કરવામાં આવશે. 
જેથી યાપારીઓની થતી સમ યાનો િનકાલ ઝડપી અને અસરકારક રીતે આવી શકશે. દશેના ખડેૂતોને એક લાખ સધુીની લોન ઉપર 
પાંચ વષ સુધી કોઇપણ તનું યાજ લાગશે નહ . આ ઉપરાંત કસાન સ માન િનિધ યોજના હેઠળ જમીન મયાદા બે હેકટર થી 
વધારીને અ ય ખેડૂતોને પણ આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે. ભાજપા હંમેશા સૌનો સાથ સૌના િવકાસના િસ ધાંતને સાથે 
લઈને ચાલે છે. તેથી જ દેશના આ થક રીતે નબળા વગને આરિ ત વગ ને અપાયેલી અનામતમાં ફેરફાર કયા િસવાય અલગથી 10% 
અનામત આપીને તેમની સાથે યાય કય  છે. 

ી રાજનાથ સહે ક છની લોકસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર ી િવનોદભાઈ ચાવડાને ૨૪ કેરેટ સોનાના ઉમદેવાર 
ગણાવીને કમળનું બટન દબાવી ભારે બહુમતીથી તાડવાની અપીલ કરી હતી. 

આ સંગે ગુજરાત રા યના મં ી ી વાસણભાઇ આિહર, િજ લા મુખ-મહામં ી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ પૂવ 
ધારાસ ય ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ, નગરપાિલકાના મુખ ી, સામાિજક આગેવાન ીઓ તથા મોટી સં યામાં ભાજપાના 
કાયકતાઓ અને સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨                તા. ૧૨.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ત-પાત, ધમના આધાર ેદશેન ેતથા રા યન ેિવભા ત કરવાની ક ેસની વોટબકની રાજનીિતન ે 
દશેની  સપુરે ેઓળખી ચકૂી છે - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
આજે સમ  દિુનયા ભારતન ેસ માનનીય િ એ જોઇ રહી છે ત ેદશેની ૧૩૦ કરોડ જનતાના આશીવાદ અન ે 
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના માિણક શાસન અન ેિનણાયક નતેૃ વન ેકારણ ે શ ય બ યુ ંછે - ી િવજયભાઇ 

પાણી 
----------- 

ક સે અન ેગઠબધંનમા ંભગેા થયલેી ટોળકીન ેખબર છે ક,ે  
આ ચોકીદાર વધ ુપાચં વષ રહશેે તો આપણા બધાની ચોરી ખુ લી પડી જશ.ે  

આપણ ેબધા જેલના સળીયા પાછળ અવ ય જવાના છીએ.  
તેથી આ ઠગબધંન ભગેુ ંથઇન ેગોકીરો મચાવી ર ુ ંછે, મોદી હટાવો...મોદી હટાવો... 

- ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક સેના રાજમાં ાચાર, માફીયાગીરી અન ેલુટં થતી હતી યાર ે 
ભાજપાના શાસનમા ંપાઇપાઇનો િહસાબ અમ ેજનતા સમ  પહોચાડીએ છીએ - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
દશેના લોકો તમેજ દશેનુ ંભલુ ંકરવા માટ ે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ વોટબકની ચતા કયા વગર કઠોર િનણયો 

લીધા છે 
 - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
 ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ આજરોજ અમરેલી લોકસભાની ફરાબાદ િવધાનસભા િવ તાર ખાતે 

યો યેલ જનસભાને સંબોધતાં જણા યંુ હતંુ કે, આ ચૂંટણી રા ના નેતૃ વની પસંદગી માટેની હોઇ, આ ચૂંટણીનું પોતાનંુ આગવંુ 

મહ વ છે. યુિનિસપાિલટી કે પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં થાિનક મુ ાઓ હોય છે જેવા કે ગટર-પાણી-િવજળી. રા યની ચૂંટણીમાં 

િવ તારના િવકાસની ચચા હોય છે, યારે લોકસભાની ચૂંટણીમાં દેશના નોની ચચા હોય છે, દેશ કોના હાથમાં સલામત છે 

તેની ખાસ ચચા થતી હોય છે. ભારત દેશ આપણા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના હાથમાં સલામત, સમૃ ધ અને સ મ છે. 

ભાજપા ભારત દેશને દુિનયાના સૌથી શિ તશાળી અને આ થક રીતે સંપ ન દેશ બનાવવાનંુ વ ન લઇને ચાલી રહી છે. 

 ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, જ મુ કા મીરમાં તથા ઉ ર દેશમાં ક ેસનો હાથ પકડનારા ડૂ યાં જ છે. ઉરીની ઘટના 

પછી સ કલ ાઇક વારા પા ક તાનને જડબાતોડ જવાબ આપીને ભારતે પોતાનંુ સામ ય પૂરવાર કયુ છે. ત-પાત-ધમના 

આધારે દેશને તથા રા યને િવભા ત કરવાની ક ેસની વોટબકની રાજનીિતને દેશની  સુપેરે ઓળખી ચૂકી છે. 
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 ક ેસ અને ગઠબંધનમાં ભેગા થયેલી ટોળકીને ખબર છે કે, આ ચોકીદાર વધુ પાંચ વષ રહેશે તો આપણા બધાની ચોરી 

ખુ લી પડી જશે. આપણે બધા જેલના સળીયા પાછળ અવ ય જવાના છીએ. તેથી બધા ભેગા થઇને ગોકીરો મચાવી ર ા છે, 

મોદી હટાવો...મોદી હટાવો...    

 જે પાટ ના ઘરમાં લોકશાહી ન હોય તે દેશમાં લોકશાહીનો વીકાર કેવી રીતે કરી શકે? તે જણાવી સરદાર સાહેબ િવશે 

વાત કરતાં ી પાણીએ જણા યંુ હતુ કે, રા યોની ક સે કિમ ટએ કે જેમાં ક ેસના મોટા ખમતીધર નેતાઓ હતા તેમણે સરદાર 

પટેલને વડા ધાન બનાવવા માટે પોતાના મત આ યા હતા યારે પં ડત નેહ ને આંગળીને વેઢે ગણાય તેટલા જ મત મ યા હતા 

છતાં કારસો રચીને સરદાર પટેલને અ યાય કરીને વડા ધાન બનવાથી રોકી દીધા હતા. તે સમયે જો સરદાર પટેલ વડા ધાન 

બ યા હોત તો કા મીરની સમ યા આજે સળગતી ન હોત. 

 ભાજપાની સરકારે દેશના દરેક નાગ રકો બુિનયાદી જ રયાતોથી વંિચત ન રહે તેને હંમેશા ાધા ય આ યુ છે. સામા ય 

નાગ રકોની ચતા કરતી આ ભાજપા સરકારે સાથે સાથે મુળભૂત સૂિવધાઓ અને ના વ યની દરકાર રાખીને અભૂતપૂવ 

ગિતથી કામગીરી કરી છે. ભાજપાની સરકારનો એકમા  યેય છે કે એક નવા ભારતનું િનમાણ કે જેના યેક નાગ રકોને મૂળભુત 

સુિવધાઓ ઉપલ ધ હોય, દરેક નાગ રક િશિ ત અને સુરિ ત હોય, વૈિ વક ક ાએ બદલાતા વાહો સાથે કદમ િમલાવવા 

સુસ જ હોય. 

 આ સંગે ી પાણીએ અંતમાં આ વાન કયુ હતંુ કે, ગુજરાત રા યમાં ૨૩ એિ લના રોજ લોકશાહીનું પિવ  પવ 

યો વાનંુ છે, યારે સૌ મતદારો આ પવને ધામધૂમથી ઉજવીને િવકાસની રાજનીિતને ચંડ િતસાદ આપી િવજયી બનાવશે. 

 આ જનસભામાં અમરેલી લોકસભાના ભાજપાના ઉમેદવાર ી નારણભાઇ કાછડીયા, પૂવ મં ી અને અમરેલી લોકસભા 

ભારી ી જયંિતભાઇ કવાડીયા, પૂવ ધારાસ ય ી િહરાભાઇ સોલંકી, પૂવ મં ી ી વી.વી.વઘાસીયા, ભાજપા લા મુખ ી 

િહરેનભાઇ િહરપરા, રાજુલા- ફરાબાદના માકટ ગ યાડ અને યાપારી એશોસીયેશનના હો ેદારો, િવિવધ સમાજના આગેવાનો, 

તાલુકા- લા પંચાયતના ભાજપાના આગેવાનો-સ યો, થાિનક આગેવાનો અને િવશાળ સં યામાં કાયકતાઓ અને સમથકો 

ઉપિ થત ર ા હતા.   

  ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
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માતા ના ચરણ પશ કવેી રીત ેકરવા ? આરતી કવેી રીત ેઉતારવી ?  
ત ેપણ ક સે અ ય  ી રાહુલ ગાધંીન ેઆવડતુ ંનથી - ી તભુાઇ વાઘાણી 

-------- 
મત લવેા માટ ેમં દર-મં દર ફરવાનુ ંપરતં ુરામ મં દરની લડાઈમા ંસુ ીમ કોટમા ંતનેા િનમાણમાં રોડા નાખવાના  

આ જ ક સેની વા તિવકતા છે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
------- 

ક સેની માનિસકતા ‘‘મખુ મ રામ, બગલ મ છુરી’’ જેવી છે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
------- 

ભાજપાના શાસનમા ંબચેરા  નદંનવન બનવા જઈ ર ુ ંછે, બેચરા  િવકાસની નવી િ િતજો હાંસલ કરી ર ુ ંછે. 
માનવીના વનધોરણનુ ં તર ઉપર ઉઠી ર ુ ંછે યાર ેક સે ેહમંશેા સારા કાય મા ંનડવાનુ ંઅન ેરોડા નાખવાનુ ંએક મા  

કાય કર ેછે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
-------- 

જવાહરલાલ નહે ની નીિતિવહોણી રાજનીિતના કારણ ેકા મીરની સમ યા ઉ ભવી અન ેકા મીરના નન ેકારણ ેજ 
દશેન ેઆતકંવાદનો ભોગ બનવુ ંપડ ેછે - ી તભુાઇ વાઘાણી 

------- 
ભાજપા એક મા  એવી પાટ  છે ક ેજેમા ંરહીન ેનાનામા ંનાનો કાયકતા પણ દશેનો વડા ધાન ક ેપ નો રા ીય અ ય  

બની શક ેછે - ી તભુાઇ વાઘાણી 
--------- 

ભાજપાના દેશ અ ય  ી તુભાઇ વાઘાણીએ આજરોજ મહેસાણા િજ લાના બેચરા  ખાતે લોકસભા બેઠકના 
ઉમેદવાર ીમતી શારદાબેન પટેલના સમથનમાં આયોિજત એક િવશાળ જનસભામાં ઉપિ થત રહીને સંબોધન કયુ હતંુ.  
 આ જંગી સભાને સંબોધતા ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, બેચરા ની પિવ  ધરતી પર બહુચરમાતા સા ાત્ 
બીરાજમાન છે. માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી પણ માં ભગવતીના ઉપાસક છે, માં ભારતીના આશીવાદથી જ આજે 
આદરણીય ી નરે ભાઈ મોદી સમ  ભારતનું નેતૃ વ કરી ર ા છે.  

ઉ ર ગુજરાતમાં હંમેશાથી ભાજપનો દબદબો ર ો છે અને એમાંય મહેસાણા તો આપણા ધાનમં ી ી નરે ભાઈ 
મોદીની જ મભૂિમ છે. આપણે સૌએ ગવ લેવો જોઈએ કે, આજે મહેસાણાના પનોતાપુ  સમ  દેશની ધૂરા સંભાળી ર ા છે  
અને આગળ પણ સંભાળતા રહેશે. 
  ક ેસ અ ય  રાહુલ ગાંધીને માતા ના ચરણ પશ કેવી રીતે કરવા? આરતી કેવી રીતે ઉતારવી? તે પણ આવડતંુ નથી. 
ભારતીય સં કૃિતનો જેમને કોઇ યાલ જ નથી તેવા રાહુલ ગાંધી અને તેમનો પ રવાર આજે ચૂંટણીના સમયે મં દર-મં દર ફરીને 
િહ દુ સમાજના મત લેવા માટે નીક યાં છે. આ એ જ રાહુલ ગાંધી છે જે સોમનાથમાં દશનાથ ગયા હતા અને યાંની િવઝીટર 
બુકમાં રલી યનના ખાનામાં તેમણે કાંઈ લ યંુ જ નથી અને આજે મં દર-મં દર ફરીને તેઓ િહ દુ સમાજને લલચાવી 
ફોસલાવીને િહ દુ વના નામે મત માંગવા નીક યા છે. ચૂંટણી આવે એટલે  હદુઓ અને મં દરો યાદ આવે, ચૂંટણી ય એટલે 
િહ દુ યારેય યાદ ન આવે આવી માનિસકતા ધરાવતા લોકો આજે દેશના ધાનમં ી બનવા માંગે છે. મત લેવા માટે મં દર-મં દર 
ફરવાનું પરંતુ રામ મં દરની લડાઈમાં સુ ીમ કોટમાં તેના િનમાણમાં રોડા નાખવાના, આ જ ક ેસની વા તિવકતા છે. ક ેસની 
માનિસકતા ‘‘મુખ મ રામ, બગલ મ છુરી’’ જેવી છે. આ લોકસભાની ચૂંટણીમાં કમળને મત આપીને આવા નેતાઓને પરા ત 
કરવાના છે.  
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ક ેસના નેતાઓને નો પૂછતા ી વાઘાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, ૨૦૧૭ની િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ાિત- િતમાં 

ઝઘડા કરાવીને ગુજરાતની શાંિત ડહોળવાનો યાસ કય  હતો. ક ેસના વ ર  નેતાઓ ગુજરાતમાં હેર સભાઓ અને ેસ 
કો ફર સ કરીને ગુજરાતની ભોળી ને ખોટા અને પુરા ન કરી શકે તેવા ખોટા વાયદાઓ કરીને મત મેળવવાનો કારસો રચતા 
હતાં, પરંતુ ગુજરાતની જનતાએ ક ેસને પોતાનંુ થાન બતાવી દીધંુ હતંુ અને ભાજપાની સરકાર બનાવી હતી. ભાજપાના 
શાસનમાં બેચરા  નંદનવન બનવા જઈ ર ું છે. બેચરા  િવકાસની નવી િ િતજો હાંસલ કરી ર ું છે. માનવીના વનધોરણનંુ 
તર ઉપર ઉઠી ર ું છે યારે ક ેસે હંમેશા સારા કાય માં નડવાનંુ અને રોડા નાખવાનંુ એક મા  કાય કરે છે.  

ચૂંટણી સામે આવીને ઉભી છે યારે ક ેસ પાસે કોઈ મુદા જ નથી. યારે બી  તરફ ભાજપના કાયકતાઓ મિહનાઓ 
અગાઉથી ી નરે ભાઈ મોદીની કે  સરકાર અને મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ 
પટેલના નેતૃ વવાળી રા ય સરકારે કરેલા જનિહતના કાય ને િવિવધ કાય મો વારા જનતા સમ  ઉ ગર કરવામાં કાયરત છે.  

જવાહરલાલ નહે ની નીિતિવહોણી રાજનીિતના કારણે કા મીરની સમ યા ઉદભવી અને કા મીરના નને કારણે જ 
દેશને આતંકવાદનો ભોગ બનવંુ પડે છે. આતંકવાદ એ ક ેસનું પાપ છે. ક ેસના આ પાપના કારણે દેશના શૌયથી ભરપુર 
સૈિનકોએ અને િનદ ષ નાગ રકોએ પોતાના વ ગુમાવવા પડે છે. આ દેશની જનતા ક ેસને યારેય માફ નહ  કરે. એક તરફ સેવા 
અને પરોપકારની ભાવના સાથે જેમણે પોતાનંુ વન ખપાવી ના યંુ તેવા શારદાબહેન અને તેમનો પ રવાર છે. યારે બી  તરફ 

માિણક હોવાનો ડોળ કરીને નીકળેલા ાચારથી ખદબદતાં લોકો છે.  
ક ેસમાં એક જ પ રવારનું રાજ ચાલે છે. બધા જ ણે છે કે નેહ  પછી ઇિ દરા આ યા, ઈિ દરા પછી રા વ આ યા, 

રા વ પછી સોિનયા આ યા ને પછી રાહુલ આ યા અને હવે િ યંકા પણ રાજનીિતમાં સામેલ થયાં છે, યારે શંુ કોઈ કહી શકશે ક ે
ી નરે ભાઈ મોદી પછી દેશના વડા ધાન કોણ બનશે? ી અિમતભાઈ શાહ પછી ભાજપાના રા ીય અ ય  કોણ બનશે? 

ભાજપા એક મા  એવી પાટ  છે કે જેમાં રહીને નાનામાં નાનો કાયકતા પણ દેશનો વડા ધાન કે પ નો રા ીય અ ય  બની શક ે
છે.  

એક સમયે ભાજપાની સમ  દેશમાં મા  બે જ સીટો હતી તેમાંથી એક સીટ મહેસાણાની હતી. આ વાતને યાદ કરતાં ી 
વાઘાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, માં ભારતીને પરમવૈભવના િશખર પર પહ ચાડવા ન ાિતવાદ, ન િતવાદ, ન ાંતવાદ, ન 
સં દાયવાદ ફ ત િવકાસવાદ અને રા વાદની વાત કરતાં ી નરે ભાઈ મોદીને ફરીથી ધાનમં ી બનવવા અિનવાય છે.  

ી વાઘાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, ગુજરાતની જનતા તમામ ૨૬ લોકસભાની બેઠકો પર ભાજપનંુ કમળ િખલવીને તમામ 
૨૬ કમળ ી નરે ભાઈ મોદીને દ હી મોકલશે તે િનિ ચત છે.  

આ જનસભામાં મહેસાણાનાં સાંસદ ીમતી જય ીબેન પટેલ, પૂવ ગૃહ રા યમં ી ી રજનીભાઇ પટેલ, 
ધારાસ ય ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ, મહેસાણા િજ લા ભારી ી જગદીશભાઈ, મહેસાણા િજ લા મુખ ી નીિતનભાઇ 
પટેલ તથા મહેસાણા લાના આગેવાનો, કાયકતાઓ તથા િવશાળ સં યામાં સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા. 

આ સંગે સામાિજક અ ણી કરીટભાઈ પટેલ, આમ આદમી પાટ માંથી રાજેશભાઈ પટેલ, તેમજ મોટી સં યામાં 
માલધારી સમાજ, ચૌધરી સમાજ અને ઠાકોર સમાજના અ ણી ીઓને ી તુભાઈ વાઘાણીએ ભાજપાનો ખેસ પહેરાવી 
ભાજપામાં આવકાયા હતા. 
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


