
 

ેસનોટ-૦૩                તા. ૧૫.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ર ા ે મા ંમઇેક ઇન ઇિ ડયા અતંગત બનલેા હથીયારોથી દશેન ેએક લાખ િસ રે હ ર કરોડની બચત થઇ છે 
- ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
દશેની એકતા અન ેઅખં ડતતા તોડવાનો યાસ કરનાર િવચારધારાન ેદશેિહત અને દશેદાઝ ધરાવતા ંલોકો યારેય સમથન 

નહ  આપ ે- ી િવજયભાઇ પાણી 
--------- 

દશે અન ેિવિવધ સમાજના સવાગી િવકાસ માટ ેિ થર, માિણક, મજબતૂ અન ેસ મ નતેૃ વવાળી સરકાર જ રી છે. 
ક સે ક ેગઠબધંનમા ંઆમાનો એકપણ ગણુ જોવા મળતો નથી - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ભાજપાની સરકાર ગરીબો, વિંચતો, કસાનો, િપડીતો અન ેશોષીતો માટ ેકામ કરી રહી છે- ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ભારત દશે જે રીત ેતજે ગિતથી િવકાસની યા ા કરી ર ો છે, ત ેજોતા ંલાગ ેછે ક,ે આવનારા ભાજપાના શાસનના પાચં 

વષ મા ંઆ િવકાસની ગિત વધ ુરફતાર પકડશ ે– ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ગજુરાતીઓએ ક સેન ેબતાવી આપવવાનુ ંછે ક,ે તમ ેગમે તટેલો ભાજપા ઉપર કાદવ ઉછાળશો પણ કમળ તો એ જ 
કાદવમા ંસોળ ેકળાએ ખીલી ઉઠશ ે– ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
 આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ પોરબંદર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી રમેશભાઇ ધડુકના સમથનમાં 
કેશોદ ખાતે એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતા જણા યંુ હતંુ કે, લોકસભાની આ વખતની ચૂંટણીમાં સૌથી મહ વનો મુદો એ છે 
કે, આ દેશ કોના હાથમાં સલામત છે. યાં દેશની સુર ાની વાત આવે યારે દેશને શિ તશાળી બનાવવા માટે આપણી ણેય 
સેનાને અ યાધુિનક યુ ધ િવમાનો, ટે કો, જવાનો માટે બુલેટ ુફ જેકેટ અને આધુિનક રાઇફલો જેવી સામ ીઓથી સુસ જ કરવી 
પડે, જેના માટે ી નરે ભાઇ મોદી એકદમ સ ગ છે. તેમનંુ િમશન છે કે ૨૦૨૪ સુધી ભારતીય સેનાને િવ વની સૌથી 
શિ તશાળી સેના બનાવવી છે, જેથી કોઇ દુ મન દેશ ભારત સામે ચી આંખ કરીને ના જોઇ શકે. ર ા ે માં મેઇક ઇન ઇિ ડયા 
અંતગત બનેલા હથીયારોથી દેશને એક લાખ િસ ેર હ ર કરોડની બચત થઇ છે, જેને ી નરે ભાઇ મોદીએ “નામુમકીનને 
મુમકીન” કરી બતા યંુ છે. 
 મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, દેશની એકતા અને અખં ડતતા તોડવાનો યાસ કરનાર િવચારધારાને 
દેશિહત અને દેશદાઝ ધરાવતાં લોકો યારેય સમથન નહ  આપે. આજે ક ેસ િતવાદ, સં દાયવાદ, ધા મક ક ટરતા ફેલાવીને 
દેશને તોડવાનો ય ન કરી ર ું છે. ક ેસે પોતાના ઘોષણાપ માં આ બધી જ બાબતો જણાવી છે. ૩૭૦ની કલમ દૂર નહ  કરીએ 
એવંુ કહીને અલગાવવાદી નેતાઓને બળ મળે તે માટે ખુ લુ સમથન આ યંુ છે. રા ોહનો કાયદો હટાવીને ટકુડે ટુકડે ગગને 
સમથન આ યંુ છે. સેના ઉપર કાનુની કાયવાહી કરવા સરકારની પરવાનગી વગર મંજૂરી આપવાની વાત કરીને તેઓ શું કહેવા માગં ે
છે ?  
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ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ પાંચ વષ સુધી દેશને િ થર અને મજબૂત સરકાર 
આપી છે. દેશ અને િવિવધ સમાજના સવાગી િવકાસ માટે િ થર, માિણક, મજબૂત અને સ મ નેતૃ વવાળી સરકાર જ રી છે. 
ક ેસ કે ગઠબંધનમાં આમાંનો એકપણ ગુણ જોવા મળતો નથી. ભાજપાની સરકાર ગરીબો, વંિચતો, કસાનો, િપડીતો અન ે
શોષીતો માટ ેકામ કરી રહી છે. ખેડૂતોને વા ષક . ૬૦૦૦ આપવાની વાત કરી રહી છે. મ યમવગના ણ કરોડ કરદાતાઓને પાંચ 
લાખ સુધીની આવક પર કરમુિ ત આપીને રાહત આપી છે. કસાનો અને નાના વેપારીઓને ૬૦ વષની મર પછી પે શન 
આપવાની જોગવાઇ કરી છે. આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ ૫૦ કરોડ લોકોને પાચં લાખ સુધીની તબીબી સહાય આપી રહી 
છે, જેનો અ યાર સુધીમાં ૨૫ લાખ લોકો લાભ લઇ ચૂ યા છે. આ િસવાય જનધન યોજના, ધાનમં ી આવાસ યોજના, 
ઉ લા અને ઉ વલા યોજના, શૌચાલય યોજના, મુ ા યોજના એમ ઘણી બધી યોજનાઓ ગરીબો માટે અમલમાં મૂકી છે.  
 ી પાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, હાલમાં દુિનયાના ૨૫ શિ તશાળી દેશોની યાદી હેર થઇ, તેમાં ભારત ચોથા નંબર ઉપર 
છે. આપણાથી આગળ ફ ત અમેરીકા, રિશયા અને ચીન છે. ભારત દેશ જે રીતે તેજ ગિતથી િવકાસની યા ા કરી ર ો છે તે જોતાં 
લાગે છે કે, આવનારા ભાજપાના શાસનના પાંચ વષ માં આ િવકાસની ગિત વધુ રફતાર પકડશે અને દુિનયાના શિ તશાળી દેશોની 
યાદીમાં ટોચના માંકે પહ ચશે. આ બધુ ી નરે ભાઇ મોદી જેવા ામાણીક, પરી મી અને રા ભ ત વડા ધાનના કારણે જ 
શ ય બ યંુ છે.  
 દેશના ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી એ ગુજરાતી છે તેનું સમ  ગુજરાતની જનતાને ગૌરવ છે. ક ેસ ગુજરાતને 
હંમેશા અ યાય કરતી આવી છે અને એટલે જ ક ેસને ગુજરાતી વડા ધાન િવ ધ ખોટા અને પાયાિવહોણા જુ ઠાણાઓ ફેલાવી 
તેમનો િવરોધ કરી રહી છે. આપણે સૌ ગુજરાતીઓએ ક ેસને બતાવી આપવવાનંુ છે કે, તમે ગમે તેટલો ભાજપા ઉપર કાદવ 
ઉછાળશો પણ કમળ તો એ જ કાદવમાં સોળે કળાએ ખીલી ઉઠશે. ભારતમાતાને ગૌરવવંતી બનાવવા આપણે પુન: ી નરે ભાઇ 
મોદીને વડા ધાન પદે આ ઢ કરવા ી રમેશભાઇ ધડુકને દ હી મોકલી આપવાના છે.   
 કેશોદ ખાતેની આ િવશાળ જનસભામાં પોરબંદર લોકસભાના ઉમેદવાર ી રમેશભાઇ ધડુક, પોરબંદર લોકસભાના 

ભારી ી અને ઇ ચાજ ી, દેશ અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, લા સંગઠનના હોદેદાર ીઓ, 
થાિનક આગેવાનો, િવિવધ સમાજના અ ણી ીઓ, સમથકો તેમજ િવશાળ સં યામાં કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ા હતા. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ેસનોટ-૦૪                તા. ૧૫.૦૪.૨૦૧૯ 
ભાજપાના રા ીય અ ય  ી અિમતભાઇ શાહનો 

બનાસકાઠંા લોકસભા િવ તારના ડીસા ખાતે ભ યાિતભ ય રોડ-શો યો યો. 
----------- 

રોડ-શૉના સમાપન બાદ રા ીય અ ય  ી અિમતભાઇ શાહ વારા ડીસા ખાત ેજંગી હરેસભાન ેસબંોધન 
----------- 

જૂઠુ ંબોલવુ,ં જોરથી બોલવુ ંન ેવારવંાર બોલવુ ં- એ જ ક સેની કૃિત છે - ી અિમતભાઇ શાહ 
----------- 

ભાજપાના યકે કાયકતાના શરીરમા ં ાણ હશ ે યા ંસધુી ભારતના ટકુડા નહ  થાય - ી અિમતભાઇ શાહ 
----------- 

આજે રાહુલ ગાંધી કહી ર ા છે ક ેજો ૨૦૧૯મા ંઅમારી સરકાર બનશ ેતો અમ ેદેશમાથંી ગરીબી હટાવીશુ.ં 
૫૫ વષના શાસનમા ંક ેસના ગાધંી પ રવાર ેદશેમાથંી ગરીબી ન હટાવી પરતંુ દશેના ગરીબન ેમુ યધારામાથંી હટાવી દીધો.  

----------- 
ગુજરાત થી આસામ સધુી અને ક મીરથી ક યાકમુારી સુધી સમ  દશેમા ંએક જ અવાજ છે, મોદી..મોદી.. 

આ નારો સમ  દશેમા ંએનડીએની સરકાર ેતેના કાયકાળ દર યાન કરલેા લોકક યાણકારી અને લ ી િનણયોનો પડઘો છે  
– ી અિમતભાઇ શાહ 

----------- 
ી નરે ભાઈ મોદીની ભાજપા સરકાર ેઓબીસી આયોગ િવધેયકન ેક સેના િવરોધ છતાં લોકસભા તમેજ રા યસભામા ંપસાર 

કરી દશેના ઓબીસી સમાજના લોકોન ે યાય અપા યો છે – ી અિમતભાઇ શાહ 
----------- 

આજરોજ ભાજપા રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનો બનાસકાંઠા લોકસભા િવ તારના ડીસા ખાતે ભ ય લોકસંપક 
રોડ-શો યો યો હતો.  

ભ ય રોડ-શો બાદ ડીસા ખાતે િવશાળ જનસભાને સંબોધતા ી શાહે જણા યુ હતુ કે, તે ને ટકોર જ કાફી હોય છે, હુ ં
આજે બનાસકાંઠાની આ પિવ  ધરા અને બટાકાનગરી તરીકે યાતનામ એવા ડીસા ખાતે આ યો છંુ, યારે માં અંબાના ચરણોમા ં
વંદન કરી તેમજ બાલારામ મહાદેવને નમન કરી હંુ મારા સંબોધનની શ આત કરવા માગું છંુ. 

ી અિમતભાઈ શાહે જણા યંુ હતંુ કે, દેશભરમાં છે લા સાડા ણ મિહનામાં તેઓએ ૨૪૦થી વધારે લોકસભા 
િવ તારોમાં વાસ કય  છે. ગુજરાત થી આસામ સુધી અને ક મીરથી ક યાકુમારી સુધી સમ  દેશમાં એક જ અવાજ છે, 
મોદી..મોદી.. આ નારો સમ  દેશમાં એનડીએની સરકારે તેના કાયકાળ દર યાન કરેલા લોકક યાણકારી અને લ ી િનણયોનો 
પડઘો છે. ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારે છે લા પાંચ વષમાં દેશમાં જે લોકિહતના કાય  કયા છે, દેશની સુર ા માટે જે કાય  કયા 
છે, દેશના ગરીબ માટે જે કાય  કયા છે, દેશના ખેડૂતો માટે જે કાય કયા છે, આ યેક કાય ના પ રણામ પે આજે સમ  દેશ ‘‘ ફર 
એક બાર મોદી સરકાર’’ના નારા સાથે ી નરે ભાઈ મોદીને ધાનમં ીપદ પર બેસાડવા જઈ ર ો છે. 

ી શાહે જણા યંુ હતંુ કે, ક ેસને ચૂંટણી ટાણે જ ગરીબી યાદ આવે છે. જવાહરલાલ નેહ એ કીધેલંુ કે, ગરીબી હટાવીશંુ, 
યાર બાદ ઈિ દરા ગાંધીએ પણ આ જ વાત કરી, રા વ ગાંધીએ પણ ગરીબી હટાવો નારો આ યો તેમના પછી સોિનયા ગાંધીએ 

પણ જણા યંુ કે ક ેસ ગરીબી હટાવશે અને હવે આજે રાહુલ ગાંધી કહી ર ા છે કે જો ૨૦૧૯માં અમારી સરકાર બનશે તો અમે 
દેશમાંથી ગરીબી હટાવીશંુ. ચાર-ચાર પેઢી સુધી અને ૫૫ વષ સુધીના શાસન દરિમયાન જે લોકો ગરીબોના ઉ થાન માટે કંઈ જ ન 
કરી શ યા તેવા લોકો આજે ગરીબી હટાવવાની વાત કરી ર ા છે. ૫૫ વષના શાસનમાં ક ેસના ગાંધી પ રવારે દેશમાંથી ગરીબી 
ન હટાવી પરંતુ દેશના ગરીબને મુ યધારામાંથી હટાવી દીધો. 

..૨.. 



 

..૨.. 
વધુમાં ી અમીતભાઇ શાહે જણા યુ હતુ કે, આપણો દેશ અ યારે સુરિ ત, મજબૂત અને રા િનમાણ માટે િસ ધાંતો 

સાથે વરેલા ી નરે ભાઇ મોદીના સફળ નેતૃ વ હેઠળ જનક યાણના કાય  સાથે આગળ વધી ર ો છે. આ સરકારે નાના 
વેપારીઓને એસટીમાંથી મુિ ત, ઓબીસી પંચની મંજૂરી આપી આ સમાજને સંિવધાિનક અિધકારો આ યા, સવણ સમાજને 
૧૦ ટકા રઝવશન જેવા ાંિતકારી િનણયો કયા હોવાનંુ જણાવીને ી અિમત શાહે આવનારા પાંચ વષમાં દેશને િવ વમા ં
મહાસ ા બનાવવા માટેનો ઢ િનધાર અહ  ય ત કય  હતો.  

દેશના દરેક સમાજના નોની ચતા ી નરે ભાઇ મોદીએ કરી છે, ગરીબ સવણ ને ૧૦ ટકા આ થક આર ણ આપીને 
તેમની વષ  જૂની માગણી પૂણ કરવાનંુ ભગીરથ કાય કયુ છે. 

ી શાહે જણા યુ હતુ કે, સુ ીમ કોટમાં રાફેલ મુ ાની સનુાવણી ચાલી રહી છે યારે ક ેસ અ ય  રાહુલ ગાંધીએ રાફેલ 
મુ ે ામક ટ પણીઓ કરી હતી. આજે સુ ીમ કોટ રાહુલ ગાંધીને નો ટસ આપી જવાબ મા યો છે. જૂઠું બોલવું, જોરથી બોલવંુ 
ને વારંવાર બોલવું - એ જ ક ેસની કિૃત છે. 

ક ેસ પોતાનંુ માનિસક સંતુલન ગુમાવી ચૂકી છે, શંુ કરવું કે શંુ ન કરવંુ તેની ક ેસને કંઈ ખબર જ પડતી નથી. 
હું દેશભરમાં યાં પણ  તો િવપ ને પૂછંુ છંુ કે, તમારો ધાનમં ી પદના ઉમેદવાર તો જણાવો ! ક ેસ અને િવપ  

પાસે ન તો નીિત છે, ન નેતા છે, કે ન િસ ધાંત છે. ફ ત વાથ માટે ભેગી થયેલી ટોળકી છે. ૫૫ વષ સુધી ચાર પેઢીઓ સુધી 
ક ેસમાં એક જ પ રવારે રાજ કયુ છે અને ગરીબ ક યાણની મા ને મા  વાતો જ કરી છે. છે લા પાંચ વષ માં અનેકિવધ 
યોજનાઓથી ગરીબોના વનમાં અજવાળંુ લાવવાનંુ કાય ી નરે ભાઈ મોદીની ભાજપા સરકારે કયુ છે. 

ભાજપાના સંક પપ નો ઉ લેખ કરતા ી શાહે જણા યંુ હતંુ કે, આગામી સમયમાં ી નરે ભાઈ મોદીએ નાના 
વેપારીઓને તેમજ સીમાંત ખેડૂતોને ૬૦ વષની વય પછી પે શન આપવા માટે ક ટબ ધતા દશાવી છે. કસાન સ માન િનિધ 
યોજના હેઠળ બે હે ટરથી વધુ જમીનમાં ધરાવતા ખેડૂતોને પણ આવરી લેવાશે. 

ી શાહે જણા યંુ હતંુ કે, ભૂતકાળમાં આતંકવાદીઓ અને પા ક તાનની સેના ભારતીય સૈ યના જવાનોનંુ માથંુ કાપીને 
લઈ જતા હતા યારે સમ  દેશમાં આ ોશ ફેલાયેલો રહેતો હતો, ક ેસની સરકાર આતંકવાદીઓને જવાબ આપવા માટે કોઈ 
ઇ છાશિ ત દશાવતી ન હતી. યારે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની સરકારમાં આજે દરેક નાપાક હરકતો સામે ઈટનો જવાબ 
પ થરથી આપવામાં આવે છે. અમે રકા, ઈઝરાયેલ પછી ભારત િવ વનો ીજો દેશ છે જે દુ મન દેશના ઘરમાં ઘુસીને દુ મનોનો 
સફાયો કરે છે. 

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારે બનાસકાંઠા માટે ઘણા મહ વના કાય  કયા છે. પાલનપુર મે ડકલ કોલેજ, 
સરહદી િવ તાર નડાબેટના િવકાસ માટે િપયા ૪૯ કરોડ આપવાની હેરાત કરી છે. આ ઉપરાંત કપાસ મગફળીની ટેકાના ભાવે 
ઐિતહાિસક ખરીદી કરવામાં આવી છે. બનાસકાંઠાના પૂર પી ડત ે ોમાં ૫૦૦ કરોડ િપયાની િવશેષ સહાય આપી છે. 

ી શાહે િવજય સંક પની મુઠી વાળીને ‘‘ભારત માતા કી જય’’ના જયઘોષ સાથે સૌને હાકલ કરતાં જણા યંુ હતંુ કે, ચાલી 
રહેલી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાટ  અને સાથી પ ોનો ભ ય િવજય િનિ ચત છે ફર એક બાર મોદી સરકાર 
બનવી િનિ ચત છે. દેશની િવકાસયા ાને આગળ વધારવા માટે ી નરે ભાઈ મોદીને ધાનમં ીપદ પર બેસાડવા માટે 
બનાસકાંઠાની જનતાને કમળનું બટન દબાવી ચંડ બહુમતી સાથે ભાજપાના લોકસભાના ઉમેદવારને િવજયી બનાવવા માટે 
અપીલ કરી હતી તથા ૨૦૨૪ સુધીમાં ભારત ગુજરાતના પનોતા પુ  ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં િવ વમાં મહાસ ા તરીક ે

થાિપત થશે તેવો િવ વાસ ય ત કય  હતો 
આ સંગે ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણી, કે ીય મં ી ી હ રભાઈ ચૌધરી, દેશ મહામં ી ી કે.સી.પટેલ, 

ભાજપાના બનાસકાંઠાના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલ, ધારાસ ય ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, િજ લા 
મુખ મહામં ી ીઓ તથા િવશાળ સં યામાં કાયકતાઓ અને સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 



 

ેસનોટ-૦૫                તા. ૧૫.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

મ ય દશેના પવૂ મુ યમં ી ી િશવરાજ સહ  ચૌહાણ આવતીકાલે ગુજરાતના વાસ ે
----------- 

કે ીય મં ી ીમતી મિૃત ઇરાની  તારીખ ૧૭ એિ લે ગુજરાતના વાસ ે
----------- 

 ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આગામી લોકસભા ચૂંટણીના અનુસંધાને છોટાઉદેપુર અને અમદાવાદ 
પૂવ લોકસભા ે ના ભાજપાના ઉમેદવારોના સમથનમાં આવતીકાલે તારીખ ૧૬ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ મ ય દેશના પવૂ 
મુ યમં ી ી િશવરાજ સહ  ચૌહાણ તથા  તારીખ ૧૭ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ કે ીય મં ી ીમતી મિૃત ઇરાની  ચૂંટણી 

ચાર અંતગત હેર સભાઓ સંબોધશે. 

મ ય દશેના પવૂ મુ યમં ી ી િશવરાજ સહ  ચૌહાણનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૧૬.૦૪.૨૦૧૯ 
મગંળવાર 

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે છોટાઉદપેરુ લોકસભા (હાલોલ િવધાનસભા) - હેર સભા  
થળ - ઢીકવા ચોકડી, પાવાગઢ બાયપાસ રોડ. 

બપોર ે૦૧.૩૦ કલાક ે ટે યુ ઓફ યિુનટીની મલુાકાતે - લો નમદા 

સાંજે ૦૭.૩૦ કલાકે 
અમદાવાદ પવૂ લોકસભા (ગાધંીનગર દિ ણ િવધાનસભા) - હેર સભા  
થળ - શગુન ફામ પાટ લોટ, ભાટ રોડ, ભાટ ગામ, ગાધંીનગર. 

રા ે  ૦૯.૦૦ કલાકે અમદાવાદ પવૂ લોકસભા (બાપનુગર િવધાનસભા)  - હેર સભા  
થળ - સરસપુર ચાર ર તા, બાપુનગર, અમદાવાદ 

કે ીય મં ી ીમતી મિૃત ઇરાની નો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૧૭.૦૪.૨૦૧૯ 
બુધવાર 

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે પાટણ લોકસભા (પાટણ િવધાનસભા) - હેર સભા  
થળ - મેદાન, પટેલ ઓટો મોબાઇલ પાછળ, હોટલ રવેટા પાસે, પાટણ 

બપોર ે૦૩.૩૦ કલાક ે સોમનાથ મં દર દશનાથ  

સાંજે ૦૪.૩૦ કલાકે 
જુનાગઢ લોકસભા (વરેાવળ િવધાનસભા) - હેર સભા  
થળ - ગાડન ચોક, વેરાવળ. 

સાંજે ૦૬.૩૦ કલાકે 
પોરબંદર લોકસભા (ગ ડલ િવધાનસભા) - હેર સભા  
થળ – માંડવી ચોક, ગ ડલ. 

રા ે  ૦૮.૪૫ કલાક ે
રાજકોટ લોકસભા (રાજકોટ પવૂ િવધાનસભા)  - હેર સભા  
થળ – પાણીઘોડા, પેડક રોડ, રાજકોટ 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 



 

ેસનોટ-૦૬                તા. ૧૫.૦૪.૨૦૧૯ 
 

ની પરસવેાની કમાણીના કરવરેાના નાણાથંી ભરલેી િતજોરી ઉપર કોઇ લુંટારાઓ તેમનો કાળો પંજો પાડી, 
લૂટંી ના ય તનેી ચોકીદારી વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી કરી ર ા ંછે તથેી આ ચોરોન ેગમતા ંનથી  

– ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

દશેભરમા ંચાલી રહલે લોકતં ના આ મહો સવમાં ક સે વારા જુ ઠાણાઓ અન ેવાયદાઓ મારફતે દેશની 
ભોળી જનતાન ેછેતરી યનેકને કાર ેસ ા હાસંલ કરવાના ંિનરથક યાસો કરી રહી છે  

– ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી દેશમા ંઅન ેિવદશેોમા ંસવ િ વકતૃ નતેા છે – ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

દેશમા ંવડા ધાન તરીક ે  ી નરે ભાઇ મોદી સ ા ઢ થયા ંબાદ તઓેની કશુળ કટુનીતી, દીઘ િ , સબળ અન ે
સ મ નતેૃ વના કારણ ેિવદશેી મડૂી રોકાણમા ંખબૂ મોટો વધારો થયો છે – ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
દેશમા ંતજે ગિતથી થઇ રહલેા ંિવકાસના કારણ ેદશેની જનતા અન ેિવદશેોમા ંવસતા ંભારતીયો અન ેિવદશેી 

નાગ રકો પણ ભારત દશેના વડા ધાન તરીક ે ી નરે ભાઇ મોદીન ેજ જોવા ઇ છુક છે  
– ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
 આજરોજ રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ પોરબંદર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર    ી રમેશભાઇ ધડુકના 
સમથનમાં ઉપલેટા ખાતે એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધન કરતાં જણા યું હતંુ ક,ે આ ચૂંટણી એ ચોકીદાર સામે ચોરોની ચંૂટણી 
છે. દ હીમાં ની પરસેવાની કમાણીના કરવેરાના નાણાંથી ભરેલી િતજોરી ઉપર કોઇ લંુટારાઓ તેમનો કાળો પજંો પાડી, લંૂટી 
ના ય એટલે વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી આ ચોરોને ગમતાં નથી. ૨૦૧૪ પહેલાનંી સરકાર અને તેમના સમથક ઠગબંધનોની 
તેમજ તેમના મળતીયાઓની દુકાનો બંધ થઇ ગઇ છે, યારે દેશના ખૂણે ખૂણે જઇ મોદી હટાવો.... મોદી હટાવો.... ના નારા 
લગાવી ર ાં છે. આ લોકો ણે છે કે, જો ી નરે ભાઇ મોદી હજુ બી  પાંચ વષ સ ામાં રહેશે તો, આપણે સૌ એ જેલભેગા 
થવું પડશે.  
 ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, પહેલાં ક ેસના કુશાસન દર યાન કે  સરકારમાંથી ક યાણ માટે નીકળતા 
િપયામાંથી સરકારના જ વચેટીયાઓ અને દલાલો ૮૫ પૈસા ખાઇ જતાં હતાં, અને ગરીબો અને જ રીયાત મંદોને મા  ૧૫ પૈસા 

જ મળતાં હતાં. ક ેસ પોતાની જુની િથયરીને અનુસરવા માટે લોકતં ના આ મહો સવમાં ક ેસ અને તેના સમથક ઠગબંધનોને 
મોદી સરકારની કામગીરી પસંદ નથી આવતી. દેશભરમાં ચાલી રહેલ લોકતં ના આ મહો સવમાં ક ેસ વારા જુ ઠાણાઓ અને 
વાયદાઓ મારફતે દેશની ભોળી જનતાને છેતરી યેનકેન કારે સ ા હાંસલ કરવાનાં િનરથક યાસો કરી રહી છે, પરંતુ દેશ અને 
ગુજરાતની જનતા શાણી અને સમજુ છે. તેઓને કે  અને રા યની સરકારો વારા િવકાસ કાય  અને જનતા માટે લાગુ કરવામા ં
આવેલ િવિવધ અસરકારક યોજનાઓ થકી તેઓને મળેલ લાભોને જોઇ, પ  જનાદેશ આપી રા ભ ત ી નરે ભાઇ મોદીને 
ફરી એકવાર વડા ધાન પદે બેસાડવાનો િનણય કરી લીધો છે.  

..૨.. 
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 ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી દેશમાં અને િવદેશોમાં સવ િ વકૃત નેતા છે. પહેલાંની 

 સરકારોના કારણે આંતરરા ીય તરે ભારતની છબી ખરડાયેલી હતી, અને તેના જ કારણે િવદેશોનંુ મૂડી રોકાણ ભારતમાં 
આવતંુ ન હતંુ, પ રણામે દુિનયાના શિ તશાળી દેશો જે કહેતાં તે ભારતે કરવંુ પડતંુ, યારે આજે તેનાથી િવપરીત પ રિ થતી છે. 
દેશમાં વડા ધાન તરીકે ી નરે ભાઇ મોદી સ ા ઢ થયાં બાદ તેઓની કુશળ કુટનીતી, દીઘ િ , સબળ અને સ મ નેતૃ વના 
કારણે િવદેશી મૂડી રોકાણમાં ખૂબ મોટો વધારો થયો છે. દેશમાં િવિવધ ે ે રોજગારીની નવી તકોનંુ િનમાણ થયંુ, નવી 
ટેકનોલો નો િવકાસ થયો, દેશ આ થક રીતે સમૃ ધ બ યો. આ તમામ િવકાસલ ી પગલાંઓથી આકષાઇને દુિનયાના શિ તશાળી 
દેશો ભારત તરફ આક ષત થયા અને ભારતના િવપરીત સંજોગોમાં પણ એકજુટ થઇ દેશની પડખે ઉભા ર ાં છે. આ બધુ ી 
નરે ભાઇ મોદીના કારણે જ શ ય બ યંુ છે. વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના સબળ અને સ મ નેતૃ વ હેઠળ આ થક સમૃિ ધ, 
સુર ા, સફળ િવદેશનીિતની સાથોસાથ અંતરી  ે માં પણ િવિશ  િસ ધી હાંસલ કરી છે.  
 ી પાણીએ અંતમાં જણા યંુ હતંુ ક,ે ી નરે ભાઇ મોદી યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતાં યારે ગુજરાતના અિવરત 
િવકાસ યા ા થકી ગુજરાતની છબી દેશમાં એક સમૃ ધ રા ય તરીકે ઉપસાવી ગુજરાતને દેશમાં એક રોલ મોડલ તરીકે થાિપત 
કય  હતો. અને હવે ૨૦૧૪ પછી દેશના સબળ અને સ મ વડા ધાન તરીકે દેશમાં તેજ ગિતથી થઇ રહેલાં િવકાસના કારણે 
દેશની જનતા અને િવદેશોમાં વસતાં ભારતીયો અને િવદેશી નાગ રકો પણ ભારત દેશના વડા ધાન તરીકે ી નરે ભાઇ મોદીને 
જ જોવા ઇ છુક છે, યારે ગુજરાતમાં યો નાર ી  તબ કાની ચૂંટણીમાં પોરબંદર લોકસભા બેઠક પરથી   ી રમેશભાઇ ધડુકને 
દ હી મોકલવા આહવાન કયુ હતંુ.  
 ી િવજયભાઇ પાણીની ઉપલેટા ખાતેની જનસભામાં પોરબંદર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી રમેશભાઇ ધડુક, 
લોકસભા ચૂંટણીના ભારી, ઇ ચાજ ી, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, લા સંગઠનના હોદેદારો અને િવશાળ 
સં યામાં કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ાં હતાં. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


