ેસનોટ-૦૧

તા. ૧૪.૦૪.૨૦૧૯

-----------

દરેક ચોકીદાર ગરમી, ઠંડી કે વરસાદની પરવા કયા વગર પોતાનું કમ કરતો
સેવા કરતો

ય છે અને જે મના કારણે

ય છે ,

સુરિ ત હોવાનો અહેસાસ કરે છે , તેવા સૌ ચોકીદારો પર મને ખૂબ ગવ છે .
- ી િવજયભાઈ પાણી
-----------

કમનસીબી અને દુઃખની વાત એ છે કે, ક સ
ે િન ાવાન અને ામાિણક ચોકીદારોને ચોર કહી રહી છે
----------ી નરે ભાઈને ખબર છે કે, મહેનત અને પ ર મ શું છે. દેશના ગરીબ વગને થતી તકલીફોમાંથી
આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી ભૂતકાળમાં વયં પસાર થઇ ચૂકલ
ે ા છે - ી િવજયભાઈ પાણી
----------ક ેસમાં ફ ત અને ફ ત વંશવાદ છે . જે લોકો િવદેશમાં ભણી ,િવદેશમાં પરણી, િવદેશના ભાવ નીચે, સીધા કોકિપટ માંથી
ધાનમં ી બને એમને શું ખબર કે ગરીબી શું છે ? ચોકીદાર દવસ-રાત પરસેવો પાડીને મહેનત કરીને પોતાની ફરજ િનભાવતો
હોય તેને કેટલી તકલીફ પડતી હોય તે આ શેહઝાદાઓ ને શું ખબર? - ી િવજયભાઈ પાણી
----------ી નરે ભાઈ મોદીનો કણે-કણ અને વનની

યેક ણ દેશ માટે સમ પત છે .

માિણકતા, ઈમાનદારી, “ખાતો નથી ને ખાવા દેતો નથી” જે વા િસ ધાંતો સાથે લઈને ચાલનારા યિ ત છે .
દેશની સલામતી અને સુર ા માટે તેઓ ક ટબ ધ છે . - ી િવજયભાઈ પાણી
-----------

સેનાને આધુિનક ટેકનોલો

મળે આધુિનક શ

-સરં મ મળે નવા ઉપકરણો મળે ભારતની સેના સશ ત બને તે

દશામાં ી નરે ભાઈ મોદી કાય કરી ર ા છે . ગુજરાત નસીબદાર છે કે, ગુજરાતમાં દેશની સૌથી પહેલી ર ા
યુિનવ સટી અને ફોરેિ સક યુિનવ સટી છે . - ી િવજયભાઈ પાણી

----------આ ચૂટં ણીમાં ચોકીદારનો ભ ય િવજય થાય અને ચોરો પરા ત થાય તે ભાવનાથી ગુજરાતની જનતા તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો
પર ભાજપાના િનશાન એવા કમળનું બટન દબાવીને ભાજપાના તમામ ઉમેદવારોને ભ ય િવજય અપાવશે
- ી િવજયભાઈ પાણી
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ રાજકોટ ખાતે ‘‘મૈ ભી ચોકીદાર’’ કાય મ અંતગત મોટી સં યામાં ઉપિ થત
ચોકીદારોને સંબોધન કયુ હતું.
મુ યમં ી ીએ જણા યું હતું કે, આજના આ કાય મમાં માિણકતા-ઈમાનદારીથી પોતાના

વના ભોગે બી ની સંપિ

િમલકતોની ચોકીદારી કરનાર ચોકીદારો િવશાળ સં યામાં અહ ઉપિ થત થયા છે તેમનો હુ ં દયપૂવક આભાર માનું છુ ં . દરેક
ચોકીદાર ગરમી, ઠંડી કે વરસાદની પરવા કયા વગર પોતાનું કમ કરતો ય છે, સેવા કરતો ય છે અને જે મના કારણે
સુરિ ત
હોવાનો અહેસાસ કરે છે , તેવા સૌ ચોકીદારો પર મને ખૂબ ગવ છે . પણ કમનસીબી અને દુઃખની વાત એ છે કે, ક ેસ આવા
િન ાવાન અને ામાિણક ચોકીદારોને ચોર કહી રહી છે .

..૨..

િવડંબના છે કે ભૂતકાળમાં દેશને મા

..૨..
મૂકીને લૂંટનારા લોકો આજે દેશના ચોકીદાર ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીને ચોર

કહી ર ા છે . ૨૦૧૪માં ી નરે ભાઇ મોદીએ ક ું હતું કે, તેઓ બાળપણમાં ચા વેચીને મોટા થયા છે , યારે પણ આ ક ેસ
પાટ એ ક ું હતું કે શું આ ચાવાળો દેશનો ધાનમં ી બનશે? ચાવાળો દેશનો ધાનમં ી ન બની શકે, ચા વાળો દેશ ના ચલાવી
શકે, આવું કહીને સમ

દેશના ચાવાળાઓનું અપમાન કયુ હતું. સમ

દેશના ચાવાળા નરે ભાઈ મોદીના સમથનમાં ઊતરી

આ યા હતા. ૨૦૧૪માં સમ દેશના ચાવાળાઓએ ક ેસને ક ું હતું, અમે ચા વેચીએ છીએ દેશ નથી વેચતા, અને ચા વેચીને
ગરીબીમાં ઉછરેલા ી નરે ભાઈ મોદીને ધાનમં ી બનાવવામાં મહ વનો ભાગ ભજ યો હતો.
ી નરે ભાઇ મોદીએ પોતાની માતાને રસોડામાં ધુમાડામાં જમવાનું બનાવતા જોયા છે , પગપાળા કે સાઇકલ પર
ચાલીને દવસો પસાર કરનારા ી નરે ભાઈને ખબર છે કે, મહેનત અને પ ર મ શું છે . દેશના ગરીબ વગને થતી તકલીફોમાંથી
આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી ભૂતકાળમાં વયં પસાર થઇ ચૂકેલા છે . તેથી જ આપણે નસીબદાર છીએ કે આજે એક
એવી યિ ત દેશના ધાનમં ી પદ પર છે , જે દેશના સામા ય વગને થતી તકલીફોથી વાકેફ છે . બી

તરફ ક સ
ે માં ફ ત અને

ફ ત વંશવાદ છે . જે લોકો િવદેશમાં ભણી ,િવદેશમાં પરણી, િવદેશના ભાવ નીચે, સીધા કોકિપટ માંથી ધાનમં ી બને એમને શું
ખબર કે ગરીબી શું છે ? ચા વેચનાર કેટલી મહેનત કરતો હશે એ તેમને શું ખબર? ચોકીદાર દવસ-રાત પરસેવો પાડીને મહેનત
કરીને પોતાની ફરજ િનભાવતો હોય તેને કેટલી તકલીફ પડતી હોય તે આ શેહઝાદાઓ ને શું ખબર?
દેશના ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ ક ું હતું કે, હુ ં પણ ચોકીદાર છુ ં . દેશની સુર ા કરવા માટે ચોકીદાર બનીને બેઠો
છુ ં . બી

તરફ જે મનો પોતાનો ઈિતહાસ ચોરીથી ભરપૂર ર ો છે , જે મણે મા

મૂકીને

દેશના ઈમાનદાર ધાનમં ીને ચોર કહી રહી છે . ી નરે ભાઈ મોદીનો કણે-કણ અને

ાચાર કય છે , તેવી ક ેસ પાટ આજે
વનની

યેક ણ દેશ માટે સમ પત છે .

માિણકતા, ઈમાનદારી, “ખાતો નથી ને ખાવા દેતો નથી” જે વા િસ ધાંતો સાથે લઈને ચાલનારા યિ ત છે . દેશની સલામતી અને
સુર ા માટે તેઓ ક ટબ ધ છે .
ી નરે ભાઈ મોદીના િનણાયક નેતૃ વ અને કૂટનીિતક સૂઝબૂઝના કારણે જ પા ક તાનને આપણા વગ કમા ડર
અિભનંદનને વાઘા બોડર સુધી પાછા મુકવા આવવું પ યું હતું. સેનાને આધુિનક ટેકનોલો મળે આધુિનક શ -સરં મ મળે નવા
ઉપકરણો મળે ભારતની સેના સશ ત બને તે દશામાં ી નરે ભાઈ મોદી કાય કરી ર ા છે . ગુજરાત નસીબદાર છે કે, ગુજરાતમાં
દેશની સૌથી પહેલી ર ા યુિનવ સટી અને ફોરેિ સક યુિનવ સટી છે .
દેશમાં ચોકીદારોને સાચા અથમાં શિ તશાળી અને સામ યવાન બનાવવા, ચોકીદાર નું ગૌરવ
બનાવવા, ી નરે ભાઈ મોદીને વધુ મજબૂત બનાવવા

ળવવા, દેશને સમૃ ધવાન

ી પાણીએ હાકલ કરી હતી. આ ચૂંટણીમાં ચોકીદારનો ભ ય િવજય

થાય અને ચોરો પરા ત થાય તે ભાવનાથી ગુજરાતની જનતા તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાના િનશાન એવા કમળનું
બટન દબાવીને ભાજપાના તમામ ઉમેદવારોને ભ ય િવજય અપાવશે તેવો િવ વાસ ય ત કય હતો.
આ

સંગે ભાજપાના રાજકોટના ઉમેદવાર

ી મોહનભાઈ કુંડા રયા, લોકસભા

લોકસભા ઇ ચાજ ી ધનસુખ ભંડેરી, ધારાસ ય ીઓ,

ભારી ી નરહ રભાઈ અમીન,

દેશ અ ણી ીઓ, રાજકોટ મહાનગર / િજ લાના

મહામં ી ીઓ, મેયર ી તેમજ િવશાળ સં યામાં ચોકીદારો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

મુખ /

ેસનોટ-૦૨

તા. ૧૪.૦૪.૨૦૧૯

----------આજે રામનવમીના પિવ પવ આપણે સૌ આસુરી ત વો પર દૈવીશિ તનો િવજય થાય તે માટે સંક પબ ધ થઇએ.
ભાજપાની આ સરકાર અયો યામાં ભગવાન ી રામનું ભ યાિતભ ય મં દરના િનમાણ માટે ક ટબ ધ છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------આઝાદ ભારતના થમ વડા ધાન જવાહરલાલ નેહ કહેતા હતા કે આરામ હરામ હૈ યારે
દેશના યુવાનોએ નેહ ને પુ યું હતુ કે, ‘‘આરામ હરામ હૈ, તો કામ કહાં હૈ ?, નારા દયા હૈ તો ફીર અં મ દ યે’’
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------દેશનું યુવાધન આ દેશનું ભિવ ય છે . યારે વાત રા િહતની હોય, દેશદાઝની હોય,
યારે યુવાનોએ આ બાબતોને ાધા ય આપી દેશિહતમાં વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના હાથ મજબૂત કરવા
િતબ ધતા દશાવવી જોઇએ - ી િવજયભાઇ પાણી
----------કે ની ભાજપા સરકારની યેક યોજનાઓના કે
થાને પીડીતો-દલીતો-વંિચતો હોય છે .
દેશના સંસાધનોનો મહ મ લાભ ગરીબોને મળે તે માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર િત ાબ ધ છે
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------દેશના ઉભરતા યુવા ખેલાડીઓને યો ય તક અને લેટફોમ મળી રહે તથા તેઓને વૈિ વક ક ાની અ યાધુિનક રમતગમતની સગવડ
અને તાલીમ ઉપલ ધ થાય તે માટે કે ની ભાજપા સરકારે ‘‘ખેલો ઇિ ડયા’’ અિભયાન ખુબ જ જોમ અને જુ સા સાથે
કાયરત કયુ છે - ી િવજયભાઇ પાણી
----------જે એનયુમાં અફઝલગુ ની શોકસભામાં ‘‘ટુકડે ટુકડે ગગ’’ના રા ોહીઓ સાથે રાહુ લ ગાંધી ઉપિ થત રહી
દેશિવરોધી નારા લગાવીને દેશના યુવાધનને ગેરમાગ દોરવાની ચે ા કરી હતી,
આવી દેશ ોહી હરકતોને આ દેશનો યુવાન યારેય સાંખી લેશે નહી
- ી િવજયભાઇ પાણી
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની રે ક ઉપિ થિતમાં આ યુવા સંમેલનમાં શહેર યુવા ક સ
ે મુખ અને
એન.એસ.યુ.આઇ.ના મુખ સિહત ક સ
ે ના ૪૦ જે ટલા અ ણી કાયકતાઓ ખેસ ધારણ કરી ભાજપામાં જોડાયા
----------મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ આજરોજ રાજકોટ ખાતે યુવા સંમેલનને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, આજે
રામનવમીના પિવ પવ આપણે સૌ આસુરી ત વો પર દૈવીશિ તનો િવજય થાય તે માટે સંક પબ ધ થઇએ. ભાજપાની આ
સરકાર અયો યામાં ભગવાન ી રામનું ભ યાિતભ ય મં દરના િનમાણ માટે ક ટબ ધ છે .
ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, ભાજપાનું એકમા સુ છે કે, અયો યા મ રામ, યુવાનો કો કામ, કસાનો કો સહી દામ,
મહગાઇ પે લગામ, ઔર હટાદો
ાચારી બદનામ.. આઝાદ ભારતના થમ વડા ધાન જવાહરલાલ નેહ કહેતા હતા કે આરામ
હરામ હૈ યારે દેશના યુવાનોએ નેહ ને પુ યું હતુ કે, ‘‘આરામ હરામ હૈ, તો કામ કહાં હૈ ?, નારા દયા હૈ તો ફીર અં મ
દ યે’’. નેહ ના સમયથી બેકારોની ફોજ વધતી ગઇ છે .
..૨..

..૨..
યુવાનોને હાકલ કરતા ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, દેશનું યુવાધન આ દેશનું ભિવ ય છે . યારે વાત રા િહતની હોય,
દેશદાઝની હોય, યારે યુવાનોએ આ બાબતોને ાધા ય આપી દેશિહતમાં વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના હાથ મજબૂત કરવા
િતબ ધતા દશાવવી જોઇએ. ભાજપાની કે સરકારે યુવાનોને વિનભર બનાવવા અનેક વરોજગારીની તકોનું િનમાણ કરવા
હેતુ અસં ય પગલાંઓ લીધા છે . જે માં મુ ા યોજના અંતગત વગર મીને ૫૦ લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે , જે માં
મિહલા લાભાથ ઓના ક સામાં ૫૦ ટકા અને પુ ષ લાભાથ ઓના ક સામાં ૨૫ ટકા રકમની ગેરંટર સરકાર બને છે . આપણ
દેશના યુવાનો વૈિ વક વાહો સાથે કદમ મીલાવી શકે તે માટે િવદેશ અ યાસ અથ િવ ાથ ઓને લોનની સુિવધા તદ્ઉપરાંત તે
િવ ાથ અ યાસ પૂણ કયા બાદ આ થક રીતે પગભર બને યારબાદ તે લોનની ચૂકવણીની સુિવધા સરકારે આપી છે.
યુવાનોના સશિ તકરણ માટે અને યુવા સાહસીકોને ો સાહન આપવાના હેતુસર ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ
‘‘ ટાટઅપ ઇિ ડયા’’, ‘‘ડી ટલ ઇિ ડયા’’ અને ‘‘ કીલ ઇિ ડયા’’ જે વી યુવાલ ી યોજનાઓને અમલમાં મુકી છે . દેશના ઉભરતા
યુવા ખેલાડીઓને યો ય તક અને લેટફોમ મળી રહે તથા તેઓને વૈિ વક ક ાની અ યાધુિનક રમતગમતની સગવડ અને તાલીમ
ઉપલ ધ થાય તે માટે કે ની ભાજપા સરકારે ‘‘ખેલો ઇિ ડયા’’ અિભયાન ખુબ જ જોમ અને જુ સા સાથે કાયરત કયુ છે .
ી પાણીએ નવા યુવા મતદારોને લોકશાહીમાં ચૂંટણીનું મહ વ સમ વતાં જણા યુ હતુ કે, આ વખતની ચૂંટણીમાં મુ ય
મુ ો રાજ કય િ થરતા અને અિ થરતા વ ચેનો છે . ી નરે ભાઇ મોદીએ ૫ વષ થીરતાથી શાસન કરીને દેશનો તેજ ગિતથી
િવકાસ કય છે . યા થીરતા હોય યા ગિત થાય છે અને અ થીરતા હોય યાં અરાજકતા ઉભી થાય છે . ક ેસ અને
ગઠબંધનમાં તેમના વડા ધાન કોણ બનશે તે પણ હજુ ન કી નથી. રાહુ લ, મમતા, લાલુ સાદ, માયાવતી બધાને વડા ધાન બનવુ
છે . ક ેસ પાટ ૧૫૦ વષ જુ ની પાટ છે . આટલી જુ ની પાટ માં હવે કોઇ િસ ધાંત, મયાદા, નીિતમ ા કે દેશદાઝ ર ા નથી.
યુવાનોને ઉ કેરી દેશિવરોધી ત વોને સમથન આપતી ક ેસને ખુ લી પાડતાં ી પાણીએ જણા યુ હતુ કે, રાહુ લ ગાંધી
જે એનયુમાં અફઝલગુ ની શોકસભામાં ‘‘ટુકડે ટુકડે ગગ’’ના રા ોહીઓ સાથે ઉપિ થત ર ા હતા. આ શોકસભામાં દેશિવરોધી
નારા લગાવીને દેશના યુવાધનને ગેરમાગ દોરવાની ચે ા કરી હતી, રાહુ લ ગાંધીની આવી દેશ ોહી હરકતોને આ દેશનો યુવાન
યારેય સાંખી લેશે નહી.
આપણી ભારતમાતાને જગતજનની બનાવવી છે , દુગા જે વી શિ તશાળી, અ નપુણા જે વી ધનધા યવાન, લ મી જે વી
સમૃ ધવાન અને સર વતી જે વી િવ ાવાન બનાવવા માટે યુવાનોને આગળ આવવા હાકલ કરી હતી.
આજે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ની જ મજયંિત િનિમ ે ધાંજલી અપણ કરી ઉપિ થત સૌ યુવાનોને જણા યુ હતુ
કે, કે ની ભાજપા સરકારની યેક યોજનાઓના કે
થાને પીડીતો-દલીતો-વંિચતો હોય છે . દેશના સંસાધનોનો મહ મ લાભ
ગરીબોને મળે તે માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સરકાર િત ાબ ધ છે .
યુવાનોને મારી અપીલ છે કે ભાજપાને િવજયી બનાવી નરે ભાઇ મોદીને પુનઃ વડા ધાન બનાવવા માટે કમળના
િનશાનને કચકચાવીને દબાવીને જં ગી બહુ મિતથી તાડો.
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીની ેરક ઉપિ થિતમાં આ યુવા સંમેલનમાં શહેર યુવા ક ેસ મુખ અને
એન.એસ.યુ.આઇ.ના મુખ સિહત ક ેસના ૪૦ જે ટલા અ ણી કાયકતાઓ ખેસ ધારણ કરી ભાજપામાં જોડાયા હતા.
આ યુવા સંમેલનમાં રાજકોટ લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી મોહનભાઇ કુંડારીયા, દેશ અ ણીઓ, લોકસભા
ભારી ી નરહરીભાઇ અમીન, લોકસભા ઇ ચાજ ી ધનસુખભાઇ ભંડેરી, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ,
મહાનગરપાિલકાના મેયર અને કોપ રેટર ીઓ, ભાજપા
લા/શહેરના મુખ/મહામં ી ીઓ તથા િવશાળ સં યામાં યુવાધન
અને સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૧૪.૦૪.૨૦૧૯
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં એનડીએ ૨૦૧૪ કરતાં પણ વધારે બેઠકો સાથે
૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂટં ણીમાં િવજય મેળવશે - ી દેવે ફડણવીસ
--------------જે મ ટેિલિવઝનમાં િસ રયલ શ થતાં પહેલા આવે છે કે,

“આ ધારાવાિહક સંપણ
ૂ કા પિનક છે વા તિવકતા સાથે તેને કોઈ સંબંધ નથી”.
આ વા ય ક ેસ અ ય રાહુ લ ગાંધી સાથે સંપણ
ૂ રીતે બંધબેસતું છે - ી દેવે ફડણવીસ
--------------સમ િવ વમાં ફ ત પા ક તાન અને ક સ
ે ે જ ભારતીય જવાનોના પરા મના સબૂત માં યા.
જે ક સ
ે ની પા ક તાન તરફી માનિસકતા ઉ ગર કરે છે - ી દેવે ફડણવીસ
--------------ી નરે ભાઈ મોદીના અથાગ ય નોને કારણે જ ગુજરાત મોડલ આજે િવ વભરમાં થાિપત થયું છે .
આજે રા યો વ ચે િવકાસની પધા થઈ રહી છે . આ તંદરુ ત હ રફાઈને કારણે યુવકોને રોજગાર મળી ર ો છે
- ી દેવે ફડણવીસ
--------------આજરોજ મહારા ના મુ યમં ી ી દેવે ફડણવીસ એ અમદાવાદ પિ ચમ લોકસભામાં આવેલા સારંગપુર ખાતે ડો.
બાબાસાહેબ આંબેડકર ની િતમાને આંબેડકર જયંિત િનિમ ે પુ પાંજિલ અપણ કરી

ધાંજિલ પાઠવી હતી.

ી ફડણવીસ એ અમદાવાદ પિ ચમ લોકસભા િવ તારમાં ભાજપાના ઉમેદવાર ી ડો. કરીટભાઈ સોલંકીના
સમથનમાં લોકસંપક કાય મમાં જોડાયા હતા, જે માં જનતાનો અભૂતપૂવ િતસાદ જોવા મ યો હતો. લોકસંપક દરિમયાન ઠેર ઠેર
અમદાવાદની જનતાએ મહારા ના મુ યમં ી ીનું અિભવાદન કયુ હતું અને ‘ ફર એક બાર મોદી સરકાર’ ના નારા સાથે સમ
વાતાવરણ ગું ઉઠયું હતું.
ી દેવે ફડણવીસ એ અમદાવાદ ખાતે આવેલ ીપાદની વાડી ખાતે મહારા ના મરાઠી સમુદાયના અ ણીઓ સાથે
સંવાદ કય હતો. આ સંગે ગણેશ મંડળના મુખ ી, મિહલા મોરચાના આગેવાનો તેમજ િવિવધ અ ણી ીઓ વારા તેમનું
ઉ માભેર વાગત કરવામાં આ યું હતું.
ી ફડણવીસ એ જણા યું હતું કે, મહારા અને ગુજરાતનો નાતો મોટાભાઈ અને નાનાભાઇ જે વો છે , એટલે મને
નાનાભાઇની ગિત જોઈને બેહદ ખુશી થાય છે. ી નરે ભાઈ મોદીના અથાગ ય નોને કારણે જ ગુજરાત મોડલ આજે
િવ વભરમાં થાિપત થયું છે . આજે રા યો વ ચે િવકાસની પધા થઈ રહી છે . આ તંદુર ત હ રફાઈને કારણે યુવકોને રોજગાર
મળી ર ો છે .
ી ફડણવીસ એ જણા યું હતું કે, જે મ ટેિલિવઝનમાં િસ રયલ શ થતાં પહેલા આવે છે કે, ‘‘આ ધારાવાિહક સંપૂણ
કા પિનક છે વા તિવકતા સાથે તેને કોઈ સંબંધ નથી’’. આ વા ય ક ેસ અ ય રાહુ લ ગાંધી સાથે સંપૂણ રીતે બંધબેસતું છે .
ી ફડણવીસ એ જણા યું હતું કે, સમ િવ વમાં ફ ત પા ક તાન અને ક ેસે જ ભારતીય જવાનોના પરા મના સબૂત
માં યા. જે ક ેસની પા ક તાન તરફી માનિસકતા ઉ ગર કરે છે .
ચાલી રહેલી લોકસભાની ચૂંટણી િવશે ી ફડણવીસ એ જણા યું હતું કે, થમ ચરણનું મતદાન પૂણ થઈ ચૂ યું છે યારે
જનતાનો ઉ સાહ જોતા પ લાગે ર ું છે કે જનતાએ ી નરે ભાઈ મોદીના સમથનમાં જ મતદાન કયુ છે . ધાનમં ી ી
નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં એનડીએ ૨૦૧૪ કરતાં પણ વધારે બેઠકો સાથે ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂટં ણીમાં િવજય મેળવશે તેવો
આશાવાદ ય ત કય હતો.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

