ેસનોટ-૦૧

રા ીય અ ય

તા. ૧૫.૦૪.૨૦૧૯

ી અિમતભાઇ શાહ વારા જુ નાગઢ લોકસભા િવ તારના કોડીનાર ખાતે
જં ગી જનસભાને સંબોધન
-----------

અહ સાવજ પણ મળે ને સાવજ જે વા માણસો પણ મળે.
આવા ખરા સાવજોના ે માં આજે મને ચંડ ઉ ની અનૂભિુ ત થઇ રહી છે - ી અિમતભાઇ શાહ

----------ક ેસના નેતાઓ પા ક તાન અને આતંકવાદીઓને છાવરતાં િનવેદનો આપી ર ા છે .
રાહુ લ ગાંધી તમે આતંકવાદીઓ સાથે ઇલું ઇલું કરો છો યારે
ભાજપાની નીિત પ છે કે, પા ક તાન તરફથી ગોળી આવશે તો ભારત તરફથી તોપનો ગોળો જશે - ી અિમતભાઇ શાહ
----------ક ેસ જો ચૂટં ણી તે તો ઇ.વી.એમ. સારા અને હારે તો ઇ.વી.એમ. ખરાબ.
આ વખતે તો િનણય પહેલાં જ ક ેસ ઈવીએમ-ઈવીએમ કરીને બૂમો પાડી રહી છે જે થી પ છે કે, ક સ
ે હાર વીકારી ચૂકી છે
- ી અિમતભાઇ શાહ
----------ક ેસના સાથી ઓમર અ દુ લાએ ક ું કે દેશમાં બે ધાનમં ી હોવા જોઈએ.
શું રાહુ લ ગાંધી તમે ઓમર અ દુ લાના આ િનવેદન સાથે સહમત છો ? - ી અિમતભાઇ શાહ
----------ભાજપાના એક-એક કાયકતામાં વ છે યાં સુધી કા મીરને ભારતથી કોઈ અલગ નહ કરી શકે ક સ
ે
ત માટે અને વોટબકની
રાજનીિત માટે દેશની એકતા અખં ડતતા સાથે ચેડા કરતા ખચકાતી નથી. - ી અિમતભાઇ શાહ
-----------

આઝમખાને ીમતી જયા દા પર જે હલકી ક ાની ટ પણી કરી છે
તે આ દેશની માતૃશિ ત અને મિહલા શિ તનું ઘોર અપમાન છે - ી અિમતભાઇ શાહ

----------છે લા પાંચ વષમાં જનભાગીદારીથી ચાલતી એક મજબૂત અને િનણાયક સરકાર િવ વએ ભારતમાં જોઇ છે.
એ ન કી કરવાનું છે કે, ઇમાનદાર ચોકીદાર જોઇએ કે
ાચારી નામદાર - ી અિમતભાઇ શાહ
-----------

આજે સમ ભારતભરમાં એક જ વાત ગું

રહી છે કે, દેશના એકમા સુકાની...એટલે...મોદી...મોદી...ને...મોદી...

આ દેશ યાપી િતસાદ ભાજપાની લોકક યાણકારી અને જનિહતકારી િવચારધારા અને

લ ી સરકારના િનમાણ માટેનો

િવચાર ઢ બનાવે છે – ી અિમતભાઇ શાહ
----------હૈદરાબાદ અને જૂ નાગઢ ી સરદાર પટેલના મ કમ મનોબળ અને અિવરત યાસોના કારણે ભારતમાં વીલીન થઇ ગયા યારે
કા મીરનો ન આજે પણ દેશ સમ યથાવત છે . આનાથી પ છે , ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલ અને જવાહરલાલ નહે ની
િવચારસરણી અને કાયપ ધિતમાં કેટલો ફરક હતો – ી અિમતભાઇ શાહ
----------..૨..

..૨..

આજરોજ રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનું જુ નાગઢ લોકસભા િવ તારના કોડીનાર ખાતે યો યેલ જનસભામાં
હ રોની સં યામાં ઉપિ થત કાયકતા ભાઇ-બહેનોએ પુ પવષા કરી ી અિમતભાઇ શાહનું વાગત અને અિભવાદન કયુ હતુ.
‘‘ભારત માતા કી જય’’ અને ‘‘વંદે માતરમ્’’ના નાદથી સમ વાતાવરણ રા ભિ તમય બ યુ હતુ. ી અિમતભાઇ શાહનું
અિભવાદન કરવા માટે નાગ રકો વયંભૂ ઉમટી પ યા હતા.
આ િવજય સંક પ સભામાં ઉપિ થત િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતા રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહે જણા યુ હતુ કે,
દેશભરમાં મણ કરતો-કરતો આજે હુ ં સોમનાથની પિવ ધરતી પર આ યો છુ ં. યુગ યુગાંતરથી સોમનાથ યોિત લગ મહાદેવના
આશીવાદ આ િવ તારમાં અિવરતપણે વરસતા ર ા છે . મારી આ થાનું કે બદુ હંમેશા સોમનાથ યો ત લગ મહાદેવ ર ું છે .
મારા જે વા સોમનાથ મહાદેવના અનેક ભ તોના વનમાં ભુ સોમનાથે કાશ રેલા યો છે અને એટલે જ હુ ં ભગવાન સોમનાથ
મહાદેવના ચરણોમાં વંદન કરી મારી વાતની શ આત કરવા માંગુ છુ ં .
ી શાહે જણા યુ હતુ કે, સમ એિશયામાં એકમા એિશયાઇ સહોનું રહેઠાણ સાસણ ગીર છે , તે આપ ં ગૌરવ છે .
અહ સાવજ પણ મળે ને સાવજ જે વા માણસો પણ મળે. આવા ખરા સાવજોના ે માં આજે મને ચંડ ઉ ની અનૂભુિત થઇ
રહી છે . યારે યારે આપણે આકાશમાં સોમનાથ યોિત લગની વ ફરકતી જોઈએ યારે- યારે એક જ િવચાર આવે કે, જો
ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલ ન હોત તો સોમનાથ મં દર આજે પા ક તાનમાં હોત. સરદાર સાહેબના સાત યપૂણ યાસોના
કારણે જુ નાગઢ ભારતનો અિભ ન િહ સો છે . ભારતના આઝાદ થયા બાદ જૂ નાગઢ, હૈદરાબાદ અને કા મીરના ે માં નો
ઊભા થયા હતા. હૈ ાબાદ અને જૂ નાગઢની સમ યાઓ ી સરદાર પટેલે સંભાળી હતી અને કા મીરની સમ યા ક ેસના
જવાહરલાલ નહે એ સંભાળી હતી. હૈદરાબાદ અને જૂ નાગઢ ી સરદાર પટેલના મ કમ મનોબળ અને અિવરત યાસોના કારણે
ભારતમાં વીલીન થઇ ગયા યારે કા મીરનો ન આજે પણ દેશ સમ યથાવત છે . આનાથી પ છે , ી સરદાર વ લભભાઈ
પટેલ અને જવાહરલાલ નહે ની િવચારસરણી અને કાયપ ધિતમાં કેટલો ફરક હતો.
કોઈપણ સરકારની સૌથી મોટી જવાબદારી દેશને સુરિ ત રાખવાની હોય છે . પુલવામામાં આતંકવાદીઓના શરમજનક
કૃ યથી દેશના ૪૦ જવાનો શહીદ થયા બાદ ી નરે ભાઈ મોદીએ રાજકીય ઇ છાશિ ત દશાવી યારે ભારતીય એરફોસના લડાકુ
િવમાનોએ પા ક તાનમાં ઘુસીને આતંકવાદીઓના કુરચે કુરચા ઉડાવવાનું કાય કયુ છે . એર ાઈક બાદ સમ દેશમાં ઉ સાહનો
માહોલ હતો. ભારતના વીર જવાનોની શહાદતનો જડબાતોડ જવાબ આપવા બદલ દેશભરમાંથી ભારતીય સૈ ય પર
અિભનંદનની વષા થઇ રહી હતી. યારે બી તરફ પાકી તાન છાતી પીટીને રડી ર ું હતું યારે ક ેસમાં ણે પોતાનો જણ
ગુમા યો હોય એમ માતમ છવાઈ ગયો હતો. પા ક તાન જે વો માહોલ ક ેસમાં પણ જોવા મ યો હતો. ક ેસના નેતાઓ
પા ક તાન અને આતંકવાદીઓને છાવરતાં િનવેદનો આપી ર ા છે . રાહુ લ ગાંધી તમે આતંકવાદીઓ સાથે ઇલું ઇલું કરો યારે
ભાજપાની નીિત પ છે કે, પા ક તાન તરફથી ગોળી આવશે તો ભારત તરફથી તોપનો ગોળો જશે, ી નરે ભાઈ મોદી િસવાય
આ દેશને કોઈ સુર ા આપી શકે તેમ નથી.
ી શાહે હેર મંચ પરથી રાહુ લ ગાંધીને વેધક ન પુછતા જણા યું હતુ કે, ક ેસના સાથી ઓમર અ દુ લાએ ક ું કે
દેશમાં બે ધાનમં ી હોવા જોઈએ. શું રાહુ લ ગાંધી તમે ઓમર અ દુ લાના આ િનવેદન સાથે સહમત છો? ભાજપાના એક-એક
કાયકતામાં વ છે યાં સુધી કા મીરને ભારતથી કોઈ અલગ નહ કરી શકે ક ેસ ત માટે અને વોટબકની રાજનીિત માટે દેશની
એકતા અખં ડતતા સાથે ચેડા કરતા ખચકાતી નથી.
ક ેસ જો ચૂંટણી તે તો ઇ.વી.એમ. સારા અને હારે તો ઇ.વી.એમ. ખરાબ. આ વખતે તો િનણય પહેલાં જ ક ેસ
ઈવીએમ-ઈવીએમ કરીને બૂમો પાડી રહી છે જે થી પ છે કે, ક ેસ હાર વીકારી ચૂકી છે .
આઝમખાને ીમતી જયા દા પર જે હલકી ક ાની ટ પણી કરી છે તે આ દેશની માતૃશિ ત અને મિહલા શિ તનું ઘોર
અપમાન છે . આ અપમાન ફ ત જયા દાનું નહ પરંતુ દેશની તમામ મિહલાઓનું છે. આ કારની ટ પણી આઝમખાનની હલકી
માનિસકતા દ શત કરે છે . સમાજવાદી પાટ - બહુ જન સમાજ પાટ અને ક ેસને પુછવા માંગુ છુ ં કે શું તમે આઝમખાનથી
સહમત છો? ચૂંટણી તવા માટે આવી હલકી-અભ ભાષાનો યોગ શોભનીય નથી. આઝમખાન અને ગઠબંધને દેશની કરોડો
મિહલાઓની માફી માગવી જોઇએ.
..૩..

..૩..

ી શાહે જણા યુ હતુ કે, દેશભરમાં પૂવથી પિ ચમ અને ઉ રથી દિ ણ મણ કરતા-કરતા આજે હુ ં જુ નાગઢ
લામાં
છુ ં . બંગાળ હોય... કણાટક હોય... મહારા હોય... કેરળ હોય... ઓ ર સા હોય... દ હી હોય... પૂવ રના રા યો હોય...
ઉ ર દેશ હોય... િબહાર હોય... કે દેશનું કોઈપણ રા ય હોય, આજે સમ ભારતભરમાં એક જ વાત ગું

રહી છે કે, દેશના

એકમા સુકાની...એટલે...મોદી...મોદી...ને...મોદી... સમ દેશની જનતાએ િનણય કરી લીધો છે , ચૂંટણીના પ રણામો
સુિનિ ચત થઇ ચૂ યા છે , દેશની જનતા આપણા ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીને ફરી એકવાર ધાનમં ી બનાવવા માટે ત પર
છે . સમ દેશમાં ચૂંટણી ચાર અથ મારા પ ર મણ દર યાન જે લોકજુ વાળ અને વંભૂ િતસાદ મળી રહયો છે . આ દેશ યાપી
િતસાદ ભાજપાની લોકક યાણકારી અને જનિહતકારી િવચારધારા અને
લ ી સરકારના િનમાણ માટેનો િવચાર ઢ બનાવે
છે .
ભૂતકાળમાં ક ેસના શાસનમાં દ રયાકાંઠાના િવ તારના િવકાસને અવગણવામાં આવતો હતો. ી નરે ભાઈ મોદીની
સરકાર દ રયાકાંઠાના િવ તારનો િવકાસ કરવા માટે િતબ ધ છે . ગત ઓગ ટ મિહનામાં ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ
જૂ નાગઢમાં દૂધ ોસે સગ લા ટ બનાવીને જૂ નાગઢના તમામ પશુપાલકો માટે આવકનું એક નવું સાધન ઉભું કરવાનું ભગીરથ કાય
કયુ છે . જૂ નાગઢ કૃિષ યુિનવ સટીના નવા કે પસની શ આત કરવામાં આવી છે નવી િસિવલ હોિ પટલનું લોકાપણ કરવામાં આ યું
છે . દેશના લોહપુ ષ એવા ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલની િવ વની સૌથી ચી િતમા ‘‘ ટે યુ ઓફ યુિનટી’’નું િનમાણ કરીને
ી નરે ભાઈ મોદીએ સરદાર સાહેબને સાચા અથમાં ધાંજિલ અપણ કરી છે . આગામી સમયમાં િવ વભરના વાસીઓ માટે
આ થળ આકષણનું કે બનવાનું છે . ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલને ધાંજિલ આપવા અને તેમની વનગાથા િનહાળવા
લોકો પધારવાના છે .
રા ીય અ ય અિમતભાઈ શાહે જણા યું હતું કે, દેશની થમ બુલેટ ેન ગુજરાતમાં દોડશે, દેશની થમ રેલવે
યુિનવ સટી પણ ગુજરાતને મળી છે . ી નરે ભાઈ મોદીએ ગુજરાતને ૧૨૦૦ કરોડ િપયા જે વી માતબર રકમની ફાળવણી કરી
રાજકોટમાં એઇ સ આપી છે . સૌરા ના દદ ઓને હવે ઉ ચ સારવાર અથ અમદાવાદ િસિવલ હોિ પટલ સુધી જવું નહ પડે.
િવ વક ાની અ તન સવલતો સાથે સ જ એઇ સ સૌરા ના દદ ઓ માટે વરદાન પ બનશે. આ ઉપરાંત આગામી સમયમાં
અમદાવાદ મે ો અને સુરત મે ોથી નગરજનોનું આવાગમન ઝડપી અને સરળ બનશે. ગુજરાતના પનોતા પુ
ી નરે ભાઈ
મોદીએ ગુજરાતને અનેકિવધ યોજનાઓનો લાભ આ યો છે .
યારે ી નરે ભાઈ મોદીએ ‘‘સૌની યોજના’’ની વાત કરેલી યારે ક ેસ તેની મ ક ઉડાવતી હતી અને કહેતી હતી કે,
આ તો શ ય જ નથી. પણ યારે આજે ‘‘સૌની યોજના’’થી સૌરા ના રાજકોટના છે વાડાના ગામોમાં યારે ખેડૂતોના ઘર અને
ખેતર સુધી પાણી મળવાનું શ થઈ ગયું છે યારે ક ેસીઓના મોઢા િસવાઇ ગયા છે .
આ ચૂંટણીમાં પધા કોની વ ચે છે ? એક તરફ રા વાદી િવચારધારા અને બી છે ડે પ રવારવાદ. દેશની જનતા
પ રવારવાદને પોષનારા રા િવરોધી પ રબળોને સુપેરે ઓળખી ગઇ છે .
છે લા પાંચ વષમાં જનભાગીદારીથી ચાલતી એક મજબૂત અને િનણાયક સરકાર િવ વએ ભારતમાં જોઇ છે .
એ
ન કી કરવાનું છે કે, ઇમાનદાર ચોકીદાર જોઇએ કે
ાચારી નામદાર. સમ દેશની જનતા યારે ી નરે ભાઈને ધાનમં ી
બનાવવા માટે આતુર હોય યાંરે ગુજરાત કેમ પાછળ રહે? મને િવ વાસ છે કે ગુજરાતની જનતા તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર
ભાજપાના ઉમેદવારોને ભ ય િવજય અપાવીને તમામ ૨૬ બેઠકો ી નરે ભાઈ મોદીની ઝોળીમાં અપણ કરશે તેમ ી શાહે
અંતમાં જણા યુ હતુ.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૧૫.૦૪.૨૦૧૯

----------ગામડું એ ભારતનો આ મા છે એ મં સાથે ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર ગામડુ,ં ગરીબ અને ખેડૂતોની સમૃ ધી માટે
કટીબ ધતાથી કાય કરી રહી છે . - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------ી નરે ભાઇ મોદી વડા ધાન બ યાં બાદ સરપંચોને િવકાસ કામો માટે લાખો િપયાની ફાળવણી કરવામાં આવે છે , દર વષ ૨
લાખ કરોડ િપયા ગામડાંઓના િવકાસ માટે દેશભરના સરપંચોને મોકલવામાં આવે છે . તેથી ગામડાંઓનો ખૂબ જ સારો િવકાસ
થયો છે - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------ક ેસ મા િબન જ રી િવવાદો ઉભા કરી
માં મ ફેલાવીને વોટબકની રાજનીતી કરી રહી છે
- ી પરસો મભાઇ પાલા
----------ક ેસની સરકારો વખતે સરકારમાંથી ૧૦૦ િપયા લેવાના હોય તો ખેડૂતોના બે જોડી ચ પલ ઘસાઇ જતાં હતાં,
તેના બદલે હવે, મા એક જ િમનીટમાં તેમના ખાતામાં િપયા જમા થઇ ય છે - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------દલાલોને દૂર કરીને પૂરપ
ે રૂ ા િપયા ખેડૂતોને મળે તેની ચો કસાઇ એકમા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ જ રાખી છે
- ી પરસો મભાઇ પાલા
----------૧૦૮ની સેવા સૌને માટે દેવદૂત જે વી બની રહી છે . આ સેવા થકી અનેક દદ ઓના વ બચાવવામાં સફળતા મેળવી છે
- ી પરસો મભાઇ પાલા
----------એક સમયની રા ીય પાટ ક ેસ આજે ાદેશીક પાટ જે વી બની ગઇ છે ,

હવે આ ચૂટં ણી પૂરી થયા પછી દેશમાં કોઇ તેનો ભાવ પણ નહ પૂછે - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------આજરોજ સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી દપ સહ રાઠોડના સમથનમાં કેિ ય કૃિષ રા યમં ી ી
પરસો મભાઇ પાલાએ ઇડર િવધાનસભા ે માં એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતાં જણા યું હતું કે, ગામડું એ ભારતનો
આ મા છે એ મં સાથે ી નરે ભાઇ મોદીની સરકાર ગામડું-ગરીબ અને ખેડૂતોની સમૃ ધી માટે કટીબ ધતાથી કાય કરી રહી છે .
ભારતમાં ૨.૫ લાખ ામ પંચાયતો છે . આ ામ પંચાયતોને ક ેસની સરકાર વખતે સરપંચોને કોઇ મોટું બજે ટ ફાળવવામાં
આવતું ન હતું. ી નરે ભાઇ મોદી વડા ધાન બ યાં બાદ સરપંચોને િવકાસ કામો માટે લાખો િપયાની ફાળવણી કરવામાં આવે
છે , દર વષ ૨ લાખ કરોડ િપયા ગામડાંઓના િવકાસ માટે દેશભરના સરપંચોને મોકલવામાં આવે છે. તેથી ગામડાંઓનો ખૂબ જ
સારો િવકાસ થયો છે અને હુ ં સરપંચોનો મં ી છુ ં તેથી આ વાત સારી રીતે
ં છુ ં . ક ેસ મા િબનજ રી િવવાદો ઉભા કરી
માં મ ફેલાવીને વોટબકની રાજનીતી કરી રહી છે . તમે ક ેસને સાચી રીતે ઓળખો એ કહેવા માટે જ હુ ં અહ આ યો છુ ં .
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ કસાનો માટે કસાન સ માન િનધી યોજના અમલમાં મૂકી, યારે તેઓ એક કાય મમાં
ટે લો બતાવી જગતના તાતના ખાતામાં પૈસા કેવી રીતે ા સફર આપવામાં આવે છે , તેની િવગતો રજૂ કરી હતી. ભારતના એક
કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં થમ હ તા પે બે હ ર િપયા તરત જ જમાં થઇ ગયાં. ક ેસની સરકારોમાં સરકારમાંથી ૧૦૦ િપયા
લેવાના હોય તો ખેડૂતોના બે જોડી ચ પલ ઘસાઇ જતાં હતાં, તેના બદલે હવે મા એક જ િમનીટમાં તેમના ખાતામાં િપયા
જમા થઇ ય છે . દલાલોને દૂર કરીને પૂરેપૂરા િપયા ખેડૂતોને મળે તેની ચો કસાઇ એકમા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ જ
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રાખી છે . આપણે ખેડૂતોના ખાતામાં વા ષક ૬ હ ર િપયા જમા કરા યાં યારે ક ેસે ક ું કે, આ બહુ મામુલી રકમ છે . હુ ં
ક ેસને જણાવું છુ ં કે, ૬૦ વષ તમે રાજ કયુ યારેય તમે સવા િપયો પણ ગરીબના ખાતામાં જમા કરા યો છે ?
ી પાલાએ જણા યું હતું કે, વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના િવકાસ કામોની વાતો કરવા બેસું તો એક અઠવાડીયા
પણ ઓછુ ં પડે. ભાજપા સરકાર દેશના લોકોના સુખ દુ:ખમાં ભાગીદાર કેવી રીતે બને છે , તેની વાત કરવી છે . યિ તને હાટ એટેક
આવે તો તેને હોિ પટલમાં દાખલ કરવો પડે છે પરંતુ યારે હોિ પટલનું િબલ આવે છે યારે દદ ની સાથે રહેલી યિ તને િબલ
જોઇને એટેક આવી ય છે . આની ચતા આજસુધીમાં કોઇપણ રાજકીય નેતાઓએ કરી નથી. ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાતમાં
હતાં યારે આ અંગેની ચતા કરીને માં અમૃતમ કાડ તથા માં વા સ ય કાડ જે વી યોજનાઓ શ કરી, જે માં આવા ગંભીર કારના
રોગોથી િપડાતા દદ ઓને િપયા ૩ લાખ સુધીની તેમજ તેઓ વડા ધાન બ યાં બાદ આયુ યમાન યોજના અંતગત િપયા ૫
લાખ સુધીની તબીબી સહાય આપવાનું ન કી કયુ છે . પહેલાં અક માત થતો યારે ઘાયલ યિ તને પોલીસ કાયવાહીને કારણે કોઇ
હોિ પટલ લઇ જતું ન હતું, હવે ૧૦૮ની સેવા સૌને માટે દેવદૂત જે વી બની રહી છે . આ સેવા થકી અનેક દદ ઓના વ
બચાવવામાં સફળતા મેળવી છે .
ક ેસના શાસનમાં એક સંસદસ યને વષ દર યાન ૨૫ ગેસ કનેકશનની કુપન આપવામાં આવતી હતી. આ કુપનોમાં પણ
ક ેસના મળિતયાઓ િપયા ખંખેરવાનું કામ કરતાં હતાં. યારે દેશમાં ી નરે ભાઇ મોદી વડા ધાન બ યાં બાદ રસોઇ માટે
ચૂલો સળગાવતી બહેનોના આરો યની ચતા કરી ઉ જવલા યોજના અમલમાં મૂકી, આ યોજના અંતગત ૫ કરોડ ગેસના
કને શન મફતમાં આપવામાં આ યાં.
ી પાલાએ અંતમાં જણા યું હતું કે, ક ેસ કહે છે કે અમારી સરકાર બનશે તો રાહુ લ ગાંધી વડા ધાન બનશે. બે દવસ
પહેલાં જ ી શરદ પવારે કહી દધુ કે રાહુ લ ગાંધી વડા ધાનની હરીફાઇમાં નથી. ક ેસ માટે તો ઢાંકણીમાં પાણી લઇને ડૂબી
મરવા જે વું છે .
ી પાલાએ જણા યું હતું કે, મારી આગાહી છે કે એક સમયની રા ીય પાટ ક ેસ આજે ાદેશીક પાટ જે વી બની ગઇ
છે , હવે આ ચૂંટણી પૂરી થયા પછી દેશમાં કોઇ તેનો ભાવ પણ નહ પૂછે. ક ેસ પાસે નેતા નથી અને િનયત પણ નથી. યારે
ભાજપા પાસે દુિનયામાં ડંકો વગાડે એવા સબળ અને સ મ નેતૃ વ આપી શકે તેવા ી નરે ભાઇ મોદી છે . આ દેશને વરાજ
અપાવવા માટે આઝાદી પહેલાં ગુજરાતના બે સપૂતો મહા માં ગાંધી અને સરદાર પટેલની જોડી હતી, હવે દેશમાં સુશાસન માટે
ી નરે ભાઇ મોદી અને ી અિમતભાઇ શાહની જોડી છે . આ જોડીને મજબૂત કરવા આપણે સાબરકાંઠામાંથી કમળનું લ
ખીલવીને દ હી મોકલવું છે અને દેશમાં આ કમળ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠશે તેવી મને પૂણ ધા છે .
સાબરકાંઠાના ઇડર િવધાનસભા ે માં યો યેલ આ િવશાળ જનસભામાં લોકસભાના ઉમેદવાર ી દપ સહભાઇ
રાઠોડ, ગુજરાત રા યના પૂવ મં ી ી રમણભાઇ વોરા, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, લોકસભા બેઠકના ચૂંટણી
ઇ ચાજ ી, દેશ સંગઠનના હોદેદારો, િજ લા સંગઠનના હોદેદારો અને િવશાળ સં યમાં કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ાં હતાં.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

