ેસનોટ-૦૭

તા. ૧૭.૦૪.૨૦૧૯

----------આણંદની આ ધરતી સંતરામ મં દર, સત કૈવલ પરંપરા અને વામીનારાયણ પરંપરા આ ણેય પરંપરાઓએ ભૂતકાળમાં ફ ત
ચરોતર અને ખેડામાં જ નહ સમ ગુજરાતમાં સાં કૃિતક ચેતનાને જગાડવાનું કાય કયુ છે
- ી નરે ભાઇ મોદી
----------પાંચ વષ પહેલાં દેશની જનતાએ એક વોટથી દ હીની સ તનતને બદલે એક ચોકીદારને ધાનસેવક તરીકે બેસા યો યારે
ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલની ભૂિમના સોગંદ ખાઈને ી સરદાર સાહેબના તમામ સપના પુરા કરવા માટે મ પોતાની
તને ખપાવી દઇશ તેઓ િનધાર ય ત કય હતો - ી નરે ભાઇ મોદી
----------ક સ
ે ે ગરીબીને માનિસક અવ થા ગણાવીને ગરીબોનું અપમાન કયુ છે . ઉ ર-પૂવ ય રા યોના પોશાકને િવિચ પોશાક કહી
તેનું અપમાન કરે છે . દેશના બહુ સં યક સમાજ માટે હદુ આતંકવાદની થીયરીઓ તુત કરે છે
- ી નરે ભાઇ મોદી
----------ગરીબો માટે ભૂતકાળની સરકારની સરખામણીમાં છ ગણા વધારે આવાસો, ગરીબ મિહલાઓના ઘરમાં ગેસ કને શન,
છે વાડાના ઘર-ગામ સુધી વીજ કને શન, આઝાદીના સાત દશકા બાદ કરોડો શૌચાલયનું િનમાણ, યુવાઓને સાત લાખ કરોડ
િપયાની લોન બે ક ગેરટં ી વગર જે વા કાય ફ ત અને ફ ત જનતાના આશીવાદ લીધે જ શ ય બ યા છે
- ી નરે ભાઇ મોદી
----------દશકો સુધી શાસન કરનારી ક સ
ે ે ‘‘ખાઓ ઓર િખલાઓ’’ની રાજનીિત કરીને દેશને ખોખલો બનાવી દીધો છે . પણ
હુ ં દેશવાસીઓને આ વ ત કરવા માગું છુ ં કે, દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતાના આશીવાદથી દેશને લૂટં નારા પાસેથી પાઈ-પાઈનો
િહસાબ લેવામાં આવશે. - ી નરે ભાઇ મોદી
----------ક સ
ે દેશના મ યમવગને વાથ કહી રહી છે યારે દેશનો મ યમવગ જ િનયમ-કાનુનોનું સૌથી વધારે પાલન કરતો હોય છે ,
િનયિમત ટે સ ભરતાં હોય છે અને જો દેશની સંપિ ઉપર જો કોઈ સૌથી ઓછો બોજ આપતું હોય તો તે મ યમ વગ જ છે .
આવા કમયોગી મ યમ વગને વાથ કહેનારી ક સ
ે ને મ યમવગ ચૂટં ણીમાં સાફ કરી દેશે
- ી નરે ભાઇ મોદી
----------મોદીનો િવરોધ કરતા કરતા ભારત િવરોધી બની ગયેલી ક સ
ે ને દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતા માફ નહ કરે
- ી નરે ભાઇ મોદી
----------ક સ
ે ને દુઃખ એ નથી કે િવ વની સૌથી મોટી િતમા ગુજરાતમાં છે ક સ
ે ને દુઃખ એનું છે કે િવ વની સૌથી મોટી િતમા
ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલની છે - ી નરે ભાઇ મોદી
----------આજરોજ દેશના લોકલાડીલા ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ આણંદ લોકસભામાં આવતા વ લભિવ ાનગર ખાતે
જં ગી હેરસભાને સંબોધન કયુ હતું.
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ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ જણા યું હતું કે, આજે હુ ં સહકારી ે ે સમ િવ વનું યાન આક ષત કરનાર
‘અમુલ’ની ધરતી અને ી સરદાર સાહેબે વાવેલા બીજનું વટવૃ એવી આણંદની ધરતી પર આ યો છુ ં યારે મને ગવની અનુભૂિત
થઈ રહી છે . ચરોતર આવવાનો એક સુખદ અનુભવ છે , પૂવ દશામાં પાવાગઢ ખાતે માં કાળકા, પિ ચમમાં અમદાવાદ ખાતે માં
ભ કાળી તેમજ દિ ણમાં સમુ તટે િબરાજમાન માં િસકોતરના આશીવાદ આપ સૌના પર બ યા રહે તેવી માં ના ચરણોમાં
ાથના.
આણંદની આ ધરતી સંતરામ મં દર, સત કૈવલ પરંપરા અને વામીનારાયણ પરંપરા આ ણેય પરંપરાઓએ ભૂતકાળમાં
ફ ત ચરોતર અને ખેડામાં જ નહ સમ ગુજરાતમાં સાં કૃિતક ચેતનાને જગાડવાનું કાય કયુ છે . આ ણે પરંપરાઓના ચરણોમાં
વંદન. ધાનમં ી ીએ ગુજરાત તેમજ સમ ત ભારતવાસીઓ અને િવ વને ભગવાન મહાવીર જયંિતની શુભકામનાઓ પાઠવી
હતી. આણંદ વેત ાંિતની જ મભૂિમ છે અને આણંદની દરેક યિ ત વેત ાંિતના નાયક-નાિયકા છે . ી મોદી એ આણંદના
ગામોમાં વસતા ખેડૂતો અને પશુપાલકોને શીશ ઝુકાવીને નમન કયુ હતું.
લોહપુ ષ ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલ ઇ દુલાલ યાિ ક અને ગોવધનરામ િ પાઠી જે વા મહાપુ ષોએ આ ધરતીનું
સચન કયુ છે . આણંદે દેશને નવી દશા આપી છે . આણંદ સ માન અને વાિભમાનની ભૂિમ છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ જણા યું હતું કે, છે લા પાંચ વષમાં દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતાના સહયોગથી જ દેશના
િવકાસ માટે ઇમાનદારીપૂવક અથાગ ય નો કયા છે . જનતાના સમથનથી જ સામા ય માનવીની આવ યકતાઓ પૂણ કરવા
મહ વપૂણ પગલાં લઈ શ યા છીએ. ગરીબો માટે ભૂતકાળની સરકારની સરખામણીમાં છ ગણા વધારે આવાસો, ગરીબ
મિહલાઓના ઘરમાં ગેસ કને શન, છે વાડાના ઘર-ગામ સુધી વીજ કને શન, આઝાદીના સાત દશકા બાદ કરોડો શૌચાલયનું
િનમાણ, યુવાઓને સાત લાખ કરોડ િપયાની લોન બે ક ગેરંટી વગર જે વા કાય ફ ત અને ફ ત જનતાના આશીવાદ લીધે જ
શ ય બ યા છે . પાંચ વષ પહેલાં દેશની જનતાએ એક વોટથી દ હીની સ તનતને બદલે એક ચોકીદારને ધાનસેવક તરીકે
બેસા યો. ી નરે ભાઈએ ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલની ભૂિમની સોગંદ ખાઈને ી સરદાર સાહેબના તમામ સપના પુરા
કરવા માટે તેઓ પોતાની તને ખપાવી દેશે તેઓ િનધાર ય ત કય હતો.
ધાનમં ી ીએ જણા યું હતું કે, છે લા પાંચ વષમાં તેમની સરકારે સામા ય જનતાની જ રયાતો પૂરી કરવા તરફ યાન
આ યું. આગામી સમયમાં જનતાની આકાં ાઓની પૂ ત માટે આગળ વધવાનું છે . આજે સમ દેશ આ મિવ વાસથી ભરપૂર છે
યારે આગામી સમયમાં આપણે સૌ િવકિસત ભારત તરફ આગળ વધવાનું છે . છે લા પાંચ વષમાં આપણે સૌએ ી સરદાર
સાહેબના એક ભારત ે ભારત નારાને બુલંદી આપી હવે તેને મજબૂતી આપવાની છે . ક ેસે હંમેશા ી સરદાર વ લભભાઈ
પટેલનું અપમાન કયુ. સરદાર સાહેબના સં કારો અને િવચારોને ક ેસના એક પ રવારે ંધવાનો યાસ કય .
કા મીરમાં ક ેસના સાથી પ ના યિ ત જણાવે છે કે જો કોઈ પા ક તાનને ગાળો આપશે તો હુ ં હદુ તાનને તેના કરતા
પણ વધારે ગાળો આપીશ. શું આવા લોકોને મત આપવાની ભૂલ આણંદ, છોટાઉદેપુર, ખેડા કે સમ ગુજરાતનો કોઈપણ નાગ રક
કરી શકે છે ?
યારે હુ ં કહુ ં છુ ં કે, દેશના થમ ધાનમં ી સરદાર સાહેબ હોત તો દેશની િ થિત અલગ જ હોત યારે નામદાર અને
તેના દરબારીઓમાં હડકંપ મચી ય છે . ક ેસ દેશને નહ ફ ત અને ફ ત એક પ રવારને જ ાધા ય આ યું છે . ક ેસને દુઃખ એ
નથી કે િવ વની સૌથી મોટી િતમા ગુજરાતમાં છે ક ેસને દુઃખ એનું છે કે િવ વની સૌથી મોટી િતમા ી સરદાર વ લભભાઈ
પટેલની છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ જણા યું હતું કે, ક ેસ બે દશકાથી મને િનરંતર ગાળો આપી રહી છે . તેના આપ સૌ
સા ી છો પણ હવે ક ેસ તમામ સીમાઓ વટાવી ચૂકી છે અને મોદીથી બદલો લેવા માટે સમ ઓબીસી સમાજને ક ેસ ચોર
કહી રહી છે . દેશનું અને સમાજનું િવભાજન કરવું એ જ ક ેસના વંશવાદનું પ રણામ છે .
ક ેસે ગરીબીને માનિસક અવ થા ગણાવીને ગરીબોનું અપમાન કયુ છે . ઉ ર-પૂવ ય રા યોના પોશાકને િવિચ પોશાક
કહી તેનું અપમાન કરે છે . દેશના બહુ સં યક સમાજ માટે હદુ આતંકવાદની થીયરીઓ તુત કરે છે . આવા િનવેદનો આપનારી
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ક ેસને દેશની જનતા યારેય માફ નહ કરે. શરમની વાત તો એ છે કે, ક ેસ દેશના મ યમવગને વાથ કહી રહી છે . દેશનો
મ યમવગ જ િનયમ-કાનુનોનું સૌથી વધારે પાલન કરતો હોય છે , િનયિમત ટે સ ભરતાં હોય છે અને જો દેશની સંપિ ઉપર જો
કોઈ સૌથી ઓછો બોજ આપતું હોય તો તે મ યમ વગ જ છે . આવા કમયોગી મ યમ વગને વાથ કહેનારી ક ેસને મ યમ વગ
ચૂંટણીમાં સાફ કરી દેશે.
ભૂતકાળમાં ક ેસની સરકારોમાં દેશમાં ૨૦ હ રથી પણ વધારે એવી સં થાઓ હતા. જે ઓ િવદેશમાંથી મોટી મા ામાં
ભંડોળ મેળવીને તેનો ઉપયોગ યાં કય હતો તેનો કોઈ િહસાબ જ આપતા નહોતા. ક ેસ આવા ત વોને છાવરતી રહી તેમનો
ફાયદો લેતી રહી અને તેમની પાસે યારેય કોઈ િહસાબ ન મા યો. ૨૦૧૪માં બનેલી ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે આવી
તમામ સં થાઓ પાસેથી એક-એક પાઇનો િહસાબ માં યો અને િવદેશમાંથી તેમને મળતું ફ ડગ સંપૂણ રીતે બંધ કરી દીધુ.
દશકો સુધી દેશ પર શાસન કરનારી ક ેસે ‘‘ખાઓ ઓર િખલાઓ’’ની રાજનીિત કરીને આ દેશને ખોખલો બનાવી દીધો
છે . પણ હુ ં દેશવાસીઓને આ વ ત કરવા માગું છુ ં કે, દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતાના આશીવાદથી દેશને લૂંટનારા પાસેથી પાઈપાઈનો િહસાબ લેવામાં આવશે. મોદીનો િવરોધ કરતા કરતા ભારત િવરોધી બની ગયેલી ક ેસને દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતા માફ
નહ કરે.
દેશમાં યારે યારે ક ેસની સરકારો આવી છે , યારે યારે મ ઘવારી વધી છે . ક ેસની સરકારોમાં મ ઘવારીનો દર ૧૦
ટકાની આસપાસ રહેતો હતો યારે છે લા પાંચ વષમાં મ ઘવારીનો દર મા ચાર ટકાની આસપાસ ર ો છે . ભાજપાની સરકારે
એ યુકેશન લોન, હોમ લોનમાં યાજદર ઘટાડીને મ યમ વગને રાહત આપી છે . હદય અને ઘૂંટણની સજરીઓ ૭૦ ટકા સુધી
સ તી થઇ છે . આજે આ દેશ આગળ વધી ર ો છે તો તે મ યમ વગની મહેનતથી જ વધી ર ો છે . દેશની જનતાને સારા ર તાઆધુિનક ા સપોટની સુિવધા અને સા ં ઇ ા ચર આપવાની ક ટબ ધતા ભાજપાની સરકારી દશાવી છે . મ યમ વગના
યિ તની વનભરની કમાઈ કોઈ ઠગ િબ ડર પચાવી ન પાડે તેના માટે એક મહ વનું માળખું ‘રેરા’ બના યું છે.
ભારતીય જનતા પાટ ‘‘સૌને સુર ા સૌને સ માન’’ સૂ માં િવ વાસ ધરાવે છે . સરકારની કોઈપણ યોજનાનો લાભ
નાગ રકની િત કે ધમ જોઈને નહ પણ તેની જ રયાત અને આવ યકતા જોઇને તેને આપવામાં આવે છે .
ધાનમં ી જણા યું હતું કે, આણંદને એ સ ેસ વે, નેશનલ હાઇવે, ટેટ હાઇવે મળવાથી તેનો િવકાસ તેજ ગિતથી થઈ
ર ો છે . આ ઉપરાંત દ હી મુંબઈ ેઇટ કો રડોર વાસદ-બગોદરા રોડ તેમજ અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ેનનો સીધો ફાયદો આગામી
ભિવ યમાં આણંદને મળવા જઈ ર ો છે. અમુલ આજે ફ ત ખેડા સુધી જ સીિમત નથી પરંતુ સમ િવ વમાં એક ા ડ બની
ચૂકી છે . ધાનમં ી ીએ જણા યું હતું કે, જયારે તેઓ છે લે આણંદ આ યા હતા યારે હ રો કરોડ િપયાના ોજે ટના લોકાપણ
અને િશલા યાસનો અવસર તેમને મ યો હતો અને અમૂલ ડેરીના િવ તાર અંતગત ડ ોસે સગથી જોડાયેલા િવિવધ લા ટને
દેશને સમ પત કયા હતા. પશુપાલકો આ દેશનું અિભ ન અંગ છે , આગામી સમયમાં પશુપાલકોને યાનમાં રાખીને રા ીય કામધેનુ
આયોગ બનાવવાનો િનણય કરવામાં આ યો છે . જે પશુધનની સુર ા અને તેમને લગતા િનયમ અને કાનૂનને લાગુ કરવાનું કાય
કરશે.
આ સંગે લોકસભા ચૂંટણી ભારી અને રા ીય ઉપા ય
ી ઓમ માથુર, ગુજરાતના લોકિ ય મુ યમં ી ી
િવજયભાઈ પાણી, દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, આણંદ, ખેડા, વડોદરા અને છોટાઉદેપુર લોકસભા
ભાજપા ઉમેદવાર સવ ી િમતેશ પટેલ, ી દેવુ સહ ચૌહાણ, ીમતી રંજનબેન ભ ટ અને ીમતી ગીતાબેન રાઠવા, દેશ
અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, પૂવ સંસદસ ય ીઓ,
લા/મહાનગરના ભાજપા
મુખ/મહામં ી ીઓ, સામાિજક સં થાઓના આગેવાનો તેમજ િવશાળ સં યામાં કાયકતાઓ અને સમથકો ઉપિ થત ર ા
હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૮

-----------

જે મ મીઠા વગર જમણ વા દ ન બને એમ

ગુજરાતની િવકાસયા ામાં સુરે નગરના િવકાસની વાત વગર િવકાસગાથા ન

તા. ૧૭.૦૪.૨૦૧૯

મે - ી નરે ભાઇ મોદી

----------જે વંશવાદીઓએ ૭૦ વષ આ દેશના બરબાદ કયા તેમને દેશનું સુકાન હવે ૭૦ મીનીટ પણ ન અપાય
- ી નરે ભાઇ મોદી
-----------

દેશને બરબાદ કરનાર, પ રવારવાદને સમથન કરનાર, આતંકવાદને સમથન કરનાર લોકોની જમાનત જ ત કરાવી,
ગુજરાતની જનતા સાચા અથમાં રા ભ ત છે તે સાિબત કરી આપવાનું છે - ી નરે ભાઇ મોદી
----------પા ક તાનના અખબારોમાં ક સ
ે વારા દેશ િવરોધી કરવામાં આવેલા િનવેદનો હેડલાઇન બને છે , યાંની પાલામે ટમાં પણ
દેશ િવરોધી ભારતના નેતાઓની નામજોગ ચચાઓ કરવામાં આવે છે - ી નરે ભાઇ મોદી
----------ક સ
ે એટલી બધી નીચે જઇ રહી છે કે, તેને ઉભા થવાના પણ હવે ઠેકાણા નથી - ી નરે ભાઇ મોદી
----------ક સ
ે ચોકીદાર પર ગમે તેટલો કાદવ ઉછાળે, પરંતુ તેમાંથી વધારે ને વધારે કમળ ખીલશે - ી નરે ભાઇ મોદી
----------ક સ
ે ના એક સલાહકારે િનવેદન આ યું છે કે, મ યમવગ વાથ છે તેના પર ટે નાંખવાનો જ હોય યારે ભાજપાએ
મ યમવગ માટે ઇ કમટે માં . ૫ લાખ સુધીની કરમુિ ત આપી છે - ી નરે ભાઇ મોદી
----------પાણી એ પારસ સમાન છે . જે મ પારસના પશથી લોઢું સોનું બની ય છે , તેમ પાણીના પશથી ગુજરાતની ધરતીમાંથી
સોનું ઉગી નીક યું છે - ી નરે ભાઇ મોદી
----------ી નરે ભાઇ મોદીએ ‘‘ભારત માતા કી જય’’ના જયઘોષ સાથે સુરે નગર ખાતે એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતા
ક ું હતું કે, પંચાલ દેશના પિવ યા ાધામોની આ પાવન ભૂિમ છે , અસુરોનો વધ કરનારી માં ચામુંડાને ણામ ક છુ ં . આ
રા કિવ ઝવેરચંદ મેઘાણીની ભૂમી છે , ાંિતવીર સરદાર સહ રાણાની ભૂિમ છે , કિવ મીન યાસીની ભૂિમ છે . આ ભૂિમ પર થતો
તરણેતરનો મેળો એ િવ વિવ યાત છે . ગૌર ા માટે જે ણે વીરગિત વહોરી એવા વીર વ છરાજની આ ભૂિમ છે .
ી નરે ભાઇ મોદીએ ગઈકાલે ગુજરાત સિહત અનેક રા યોમાં આવેલી કુદરતી હોનારતના કારણે જે પ રવારોએ
પોતાના વજનો ગુમા યા છે તેમના યે પોતાની સંવેદના ય ત કરી હતી અને તેમના માટે જે ટલું થઈ શકે એટલું કરી છુ ટવાની
ભાવના ય ત કરી હતી તેમજ ધાંગ ાના રાજમાતાને ધાંજિલ આપી હતી.
ી નરે ભાઈ મોદીએ આ િવ તારની આગવી ઓળખ આપતા જણા યું હતું કે, જે મ મીઠા વગર જમણ વા દ ન બને
એમ ગુજરાતની િવકાસયા ામાં સુરે નગરના િવકાસની વાત વગર િવકાસગાથા ન મે.
ી નરે ભાઈ મોદીએ ૨૦૧૯ની ચૂંટણી મહ વની કેમ છે તે સમ વતા જણા યું હતું કે, આ ચૂંટણી આપના સંતાનોનું
ભિવ ય કોના હાથમાં ઉ જવળ અને સલામત છે તેની છે . જે વંશવાદીઓએ ૭૦ વષ આ દેશના બરબાદ કયા તેમને દેશનું સુકાન
હવે ૭૦ મીનીટ પણ ન અપાય. જે પ રવારની ચાર-ચાર પેઢીઓએ ગરીબી હટાવવાના વાયદાઓ કરી ભારતની જનતાને છે તરી
..૨..

..૨..
છે , યારે આ પ રવારના લોકો ફરીથી એ જ વાયદા સાથે દેશની જનતા સમ વોટબકની રાજનીિત કરવા િનકળી છે . શું આવા
લોકોને ફરીથી તમે તમારો પિવ મત આપશો ?
ી નરે ભાઈએ વધુમાં જણા યું હતું કે આ વખતની ચૂંટણીમાં ૨૬ માંથી ૨૬ બેઠકો સાથે દેશને બરબાદ કરનાર,
પ રવારવાદને સમથન કરનાર, આતંકવાદને સમથન કરનાર લોકોની જમાનત જ ત કરી, ગુજરાતની જનતા સાચા અથમાં
રા ભ ત છે તે સાિબત કરી આપવાનું છે .

ી નરે ભાઇએ ઉમેયુ હતું કે, ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૯ દર યાન આ દેશને ગણતરીપૂવક

સાચી દશામાં આગળ લઈ જવાનો મ િન ાપૂવક ય ન કય છે . દેશની જનતાએ આપેલ પૂણ જનાદેશ બાદ ભાજપાના નેતાઓ
જનતાની વ ચે તેઓએ કરેલ કામોનો િહસાબ આપવા આજે આ યાં છે , યારે તેમાં કોઇ ગોટાળા ન થવાની વાત પણ
સમ
મૂકે છે અને દેશિહતમાં તેમજ તેઓએ કરેલ િવકાસ કાય ની વાત પણ મૂકવામાં આવે છે . ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે
ામાિણકતાપૂવક દેશની સેવા કરી છે. ભાજપાની સરકારમાં લેવાયેલ કડક િનણયો થકી ક ેસ અને સાથી પ ોના આ
કૌભાંડીઓને જે લના દરવા સુધી પહ ચાડવામાં સફળ થયાં છીએ, હાલમાં આ તમામ કૌભાંડી નેતાઓ મીન પર છે . ૨૦૧૯
પછી આ કૌભાંડીઓને જે લના સળીયા પાછળ ધકેલવાનું કામ કરવાનું છે .
ી નરે ભાઇ મોદીએ જનસભાને સંબોધતા જણા યું હતું કે, આપ લોકોએ ૨૬ માંથી ૨૬ સીટો આપી પૂણ
બહુ મતીવાળી સરકાર બનાવી, જે ના કારણે ભારતનો ડંકો અમે રકા, ચીન, રિશયા, કેનેડા, જે વા અનેક દેશોમાં વાગી ર ો છે .
દેશની થઈ રહેલી ગિત અને દુિનયામાં થઈ રહેલી ભારતની વાહવાહીને ક ેસ અને તેના સાથી પ ો સહન કરી શકતા નથી.
વડા ધાન ીએ પા ક તાન ઉપર હાર કરતાં જણા યું હતું કે, આપણો પડોશી દેશ ટેર ર ટ એ સપોટ કરવાનું કામ કરી ર ું છે .
ક ેસની નીિતને કારણે કા મીર સમ યા ઉદભવી હતી. ૨૦૧૪ પછી ભાજપાએ આ નીિતમાં ફેરફાર કય છે. આજે કા મીરમાં જે
લોકો આગ લગાડવાની વૃ ી કરે છે તેની સામે કડક કાયવાહી આપણાં દેશના વીર જવાનો કરી ર ાં છે . પા ક તાનના
અખબારોમાં ક ેસ વારા દેશ િવરોધી કરવામાં આવેલા િનવેદનો હેડલાઇન બને છે , યાંની પાલામે ટમાં પણ દેશ િવરોધી
ભારતના નેતાઓની નામજોગ ચચાઓ કરવામાં આવે છે .
ી નરે ભાઈએ વધુમાં જણા યું હતું કે, પહેલા પા ક તાન પોતાની પાસે રહેલા યુિ લયર બો બની ધમકી આપતું હતું.
આવી ધમકી આ સરકાર પાસે ચાલે એમ નથી એટલે પા ક તાન પણ ઈ છે છે કે ી નરે ભાઇ મોદી બી વાર વડા ધાન ન
બને. આજે મહાવીર જયંિત છે . શાંિતની પૂ નો દવસ છે . શાંિત યારે આવે ? જો આપણે તાકાતવર હોઇએ તો જ શાંિત
થપાય એટલે જ ભારતે તાકાતવર બનવાની જ ર છે.
ી નરે ભાઇ મોદીએ વધુમાં જણા યું હતું કે, ક ેસ જુ ઠાણા અને ગપગોળા ચલાવે છે . ક ેસ સેના માટે કહે છે કે,
સેનાનો વડો ગલીનો ગુંડો છે તેથી પા ક તાનને મ પડે છે . ક ેસ સ કલ ાઇક અને એર ાઇકના સબૂતો માંગે છે . તેમને
આપના સપૂતો પર ભરોસો નથી. ક ેસ પા ક તાનની ભાષા બોલી રહી છે તેથી તેમની પા ક તાનમાં વાહ વાહી થઇ રહી છે . જે
લોકો પા ક તાનની ભાષા બોલે તે દેશનું ભલુ ન કરી શકે. ક ેસે ગયા પાંચ વષમાં એક જ અિભયાન ઉઠા યું છે , ચોકીદાર
હટાવો... ચોકીદાર હટાવો... પા ક તાનમાં જઇને તેઓ બો યાં છે કે, તમારે શાંિત જોઇતી હોય તો, મોદીને હટાવવો જ રી છે .
ક ેસ એટલી બધી નીચે જઇ રહી છે કે, તેને ઉભા થવાના પણ હવે ઠેકાણા નથી. પહેલાં મોદીને ગાળો દેતા હતાં, હવે ગુજરાતને
ગાળો દઇ ર ાં છે . ગુજરાત સાથે દુ મન રા ય જે વો યવહાર કરતાં હતાં. ચોકીદાર પર ગમે તેટલો કાદવ ઉછાળે, પરંતુ તેમાંથી
વધારે ને વધારે કમળ ખીલશે.
ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યું હતું કે, ગામોમાં - શહેરમાં પોલીસવાળો ઢીલો ઢાલો કોઇને ગમતો નથી, એ મજબૂત
હોય તો જ ગામની ચોકી કરી શકે. તેની સામે આટલો મોટો દેશ ચલાવવો હોય તો ઢીલો ઢાલો વડા ધાન ન ચાલે. આ દેશને
મજબૂત સરકાર જોઇએ, મજબૂર સરકાર ન ચાલે. જો મજબૂર સરકાર હોય તો દેશ એક ન રહી શકે અને નેક ન રહી શકે. ક ેસ
પાટ ના આખા ચૂંટણી ઢંઢેરામાં મ યમવગનું યાંય નામોિનશાન નથી. મ યમવગ દેશમાં સૌથી મોટો સમૂહ છે . તે કાયદાનું પાલન
કરતો હોય છે , સરકારને ટે ના નાણાં આપતો હોય છે , એ મ યમવગને ખતમ કરવાનો ખેલ ચાલી ર ો છે . ક ેસના એક
..૩..

..૩..
સલાહકારે િનવેદન આ યું છે કે, મ યમવગ વાથ છે , તેના પર ટે નાંખવાનો જ હોય, યારે ભાજપાએ મ યમવગ માટે
ઇ કમટે માં . ૫ લાખ સુધીની કરમુિ ત આપી છે.
ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યું હતું કે, ભાજપાએ ૫૦ કરોડ લોકોને આયુ યમાન યોજનાનો લાભ આ યો છે , ૫
લાખનો તબીબી ખચ હવે સરકાર આપશે, તેમને મોદી પર ભરોસો છે . ૧૨ કરોડ કસાનોના ખાતામાં દર વષ ૭૫ હ ર કરોડ
જમાં થાય તે ન કી કયુ છે . િહ દુ તાનના બધા ખેડૂતોને આ પૈસા મળશે. ખેડૂતોને, નાના દુકાનદારોને ૬૦ વષ પછી દર મિહને
પે શન મળશે. આવી તો અનેક યોજનાઓ ભાજપાએ અમલમાં મૂકી છે . વાંકાનેર પાસે વાદી કોમના લોકો ઝૂંપડપ ટીમાં રહેતા
હતાં. હુ ં મુ યમં ી હતો યારે તેમને જોઇને મને િવચાર આ યો કે, તેમના માટે એક વસાહત બનાવવી જોઇએ, જે થી તેમના
સંતાનો સારી રીતે િશ ણ મેળવી શકે અને તેમનો ઉછે ર સારી રીતે થઇ શકે. તેમના માટે ખાસ વે ફેર બોડ બના યું છે .
ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યું હતું કે, ૪૦ વષ પહેલાં નમદાનું પાણી ક છ અને કાઠીયાવાડ સુધી પહ યું ન હતું, તેથી
લોકોને િહજરત કરવી પડતી હતી. આજે ગુજરાતના ગામડે ગામડે ખેતી માટે પાણી પહ ચાડવાનું ભગીરથ કાય આપણે કયુ છે .
પાણી એ પારસ છે . જે મ પારસના પશથી લોઢું સોનું બની ય છે , તેમ પાણીના પશથી જમીનમાંથી સોનું ઉગી નીકળે છે .
આપણે સંક પ લીધો કે, પાણી માટે અલગ મં ાલય બનાવીશું, તેવી જ રીતે માછીમારો માટે અલગ મં ાલય બનાવવાનું ન કી કયુ
છે . માછીમારોના ક યાણ માટે અનેક યોજનાઓ થકી આપણે તેમનું ક યાણ કયુ છે. આજે આપણે તેજ ગિતથી આગળ વધી ર ાં
છીએ. રાજકોટ માટે ૧૪ હ ર કરોડના ખચ એરપોટ બનાવવાનું ન કી કયુ છે આથી રોજગારીની તકો વધશે. સુરે નગર અને
રાજકોટની સમૃિ ધ વધશે.
ી નરે ભાઇ મોદીએ અંતમાં જણા યું હતું કે, દેશની ગિત માટે ગુજરાતનો સાથ જ રી છે . આજે દેશ અને દુિનયામાં
ભારતનો ડંકો વા યો છે, યારે આવનારા પાંચ વષ માં હુ ં રા ની વધુ સારી રીતે સેવા કરી શકુ અને દેશની જનતાને મહ મ િવકાસ
કાય આપી શકુ તે માટે લોકતં ના આ મહો સવમાં આપના આ શવાદ લેવા સુરે નગરની જનતા પાસે આ યો છુ ં . આવનારી તા.
૨૩ એિ લના રોજ વધુમાં વધુ મતદાન કરી, ગુજરાતમાંથી ૨૬ કમળો દ હી મોકલી આપી માં ભારતીને ગૌરવવંતી બનાવવા
માટે ગુજરાતની જનતા મને મદદ પ થશે.
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીની સુરે નગર ખાતે યો યેલ આ જનસભામાં નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ,
કે ીય મં ી ી મનસુખભાઇ માંડવીયા, સાંસદ ીઓ, પૂવ સાંસદ ીઓ, રા ય સરકારના મં ી ીઓ, સુરે નગર બેઠકના
ઉમેદવાર ડો. મહે ભાઇ મુજ
ં પરા, દેશ ઉપા ય
ી આઇ. કે. ડે , દેશ ભાજપાના પદાિધકારીઓ, લોકસભા બેઠકના
ભારી ીઓ, ઇ ચાજ ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ તથા િવશાળ સં યામાં કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૯

તા. ૧૭.૦૪.૨૦૧૯
----------ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે તારીખ ૧૮ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ગુજરાતનાં લોકસભા ચૂટં ણી

ભારી ી ઓમ

માથુર, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, દેશ અ ય

કેબીનેટ મં ી ી કુવ
ં ર ભાઇ બાવળીયા,

દેશ ઉપા ય

ી

તુભાઈ વાઘાણી, કે ીય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા ,

ી ગોરધનભાઈ ઝડફીયા,

દેશ

વકતા ી ભરતભાઇ પં યા, સાંસદ સ ય ી

શંભુ ાષાદ ટુડં ીયા , પૂવ સંસદ સ ય ી પરેશ રાવલ, પૂવ ધારાસ ય ી નરેશભાઈ કનોડીયા, અમદાવાદનાં પૂવ મેયર ી કાના
ગુજરાતી અભીને ી ીમતી ાંજલબેન ભ ટનો ગુજરાતમાં િવિવધ લોકસભા ે ોમાં ચૂટં ણી ચાર રાઉ ડ દર યાન
કાયકતા સંમેલનોને સંબોધશે.
તારીખ
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

તારીખ

લોકસભા ચૂટં ણી ભારી ી ઓમ
સમય

અમદાવાદ પિ ચમ લોકસભા

સમય

સાંજે ૦૫.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૮.૦૦ કલાકે

તારીખ
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

તારીખ

માન. અ ય
સમય

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે

ુપ મીટ ગ

કાય મની િવગત

બનાસકાંઠા લોકસભા – દયોદર િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ
થળ: સંત ી સદારામ કુમાર છા ાલય, દયોદર
બનાસકાંઠા લોકસભા – ધાનેરા િવધાનસભા -

હેરસભા

થળ – િવજય માબલ, પાંઠાવડા
બનાસકાંઠા – પાલનપુર િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ – મરઘાં કે , સરકારી વસાહત સામે, પાલનપુર

ી

તુભાઈ વાઘાણીનો િવગતવાર કાય મ
કાય મની િવગત

અમરેલી લોકસભા – અમરેલી િવધાનસભા -

હેરસભા

થળ: ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની સભામાં ઉપિ થત રહેશે.

કેિ ય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા નો િવગતવાર કાય મ
સમય

બપોરે ૦૨.૨૦ કલાકે
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

કાય મની િવગત

માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી નો િવગતવાર કાય મ
સાંજે ૦૪.૦૦ કલાકે

૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

માથુરનો િવગતવાર કાય મ

સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૮.૩૦ કલાકે

કાય મની િવગત

ભાવનગર લોકસભા – બોટાદ િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ – વલભીપુર, પાટણા
રાજકોટ લોકસભા – વાંકાનેર િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ – વાંકાનેર
રાજકોટ લોકસભા – મોરબી િવધાનસભા –
થળ – રવાપરા, મોરબી
..૨..

હેરસભા

ઠાકોર,

હેર સભાઓ તથા

..૨..

તારીખ

કેબીનેટ મં ી ી કુવ
ં ાર ભાઇ બાવળીયાનો િવગતવાર ો ામ
સમય

કાય મની િવગત

સવારે ૧૧.૪૫ કલાકે
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે

તારીખ

સમય

સાંજે ૦૬.૩૦ કલાકે

થળ: ઘુંટુ, મોરબી
હેરસભા

કાય મની િવગત

જુ નાગઢ લોકસભા – વીસાવદર િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ – બી ખા
જુ નાગઢ લોકસભા – વીસાવદર િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ – મોટી મોણપરી
જુ નાગઢ લોકસભા – વીસાવદર િવધાનસભા –

હેરસભા

થળ – વડાલ

દેશ વકતા ી ભરતભાઇ પં યાનો િવગતવાર ો ામ

સમય

બપોરે ૦૨.૩૦ કલાકે
બપોરે ૦૪.૦૦ કલાકે
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

હેરસભા

ી ગોરધનભાઈ ઝડફીયાનો િવગતવાર ો ામ

રા ે ૦૯.૦૦ કલાકે

તારીખ

રાજકોટ લોકસભા – મોરબી િવધાનસભા –

થળ: મકનસર, મોરબી

સાંજે ૫.૦૦ કલાકે
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

હેરસભા

થળ: સોધી, બાવળા

રાજકોટ લોકસભા – મોરબી િવધાનસભા –

રા ે ૦૮.૦૦ કલાકે

ઉપા ય

સુરે નગર લોકસભા – ધંધુકા િવધાનસભા –

સાંજે ૦૫.૧૫ કલાકે
રા ે ૦૭.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૮.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૯.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત

આણંદ લોકસભા – આણંદ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ
થળ: રામા રેસીડે સી હૉલ, આણંદ
આણંદ લોકસભા – પેટલાદ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ
થળ: રેડ ોસ, રણછોડ

મં દર, પેટલાદ

આણંદ લોકસભા – પેટલાદ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ
થળ: પેટલાદ
આણંદ લોકસભા – અંકલાવ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ
થળ: અંકલાવ
આણંદ લોકસભા – પેટલાદ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ
થળ: બોરસદ
આણંદ લોકસભા – બોરસદ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ
થળ: ભ ાણ

..૩..

..૩..

તારીખ

સાંસદ સ ય ી શંભુ ાષાદ ટુડં ીયા નો િવગતવાર ો ામ
સમય

બપોરે ૧૧.૩૦ કલાકે
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે
સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે

તારીખ

પૂવ સંસદ સ ય ી પરેશ રાવલનો િવગતવાર ો ામ

સમય

સાંજે ૦૪.૩૦ કલાકે
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

રા ે ૦૭.૩૦ કલાકે
રા ે ૦૮.૪૫ કલાકે

તારીખ

સમય

સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૭.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૮.૦૦ કલાકે
રા ે ૦૯.૦૦ કલાકે

તારીખ
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર
તારીખ
૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

કાય મની િવગત

ક છ લોકસભા – ભુજ િવધાનસભા થળ: ભુજ
ક છ લોકસભા - ભુજ િવધાનસભા થળ: સુખપર
ક છ લોકસભા - ભુજ િવધાનસભા થળ: માધાપર

હેરસભા
હેરસભા
હેરસભા

પૂવ ધારાસ ય ી નરેશભાઈ કનોડીયાનો િવગતવાર ો ામ
સાંજે ૦૫.૦૦ કલાકે

૧૮.૦૪.૨૦૧૯
ગુ વાર

કાય મની િવગત
ક છ લોકસભા - અબડાસા િવધાનસભા - હેરસભા
થળ: રવાપર, નખ ાણા
ક છ લોકસભા - ભુજ િવધાનસભા - હેરસભા
થળ: િનરોણા બસ ટે ડ, ભુજ
ક છ લોકસભા - ભુજ િવધાનસભા - હેરસભા
થળ: સુખપર

કાય મની િવગત
પાટણ લોકસભા - પાટણ િવધાનસભા - હેરસભા
થળ: રામનગર- પાટણ
પાટણ લોકસભા - પાટણ િવધાનસભા - હેરસભા
થળ: મ વી સોસાયટી, પાટણ
પાટણ લોકસભા - પાટણ િવધાનસભા - હેરસભા
થળ: હંસપુર, પાટણ
પાટણ લોકસભા - પાટણ િવધાનસભા - હેરસભા
થળ: વાળીનાથ ચોક, પાટણ
પાટણ લોકસભા - પાટણ િવધાનસભા થળ: નારણ નો પાડો, પાટણ

અમદાવાદનાં પૂવ મેયર ી કાના
સમય

સાંજે ૦૫.૦૦ કલાકે

હેરસભા

ઠાકોરનો િવગતવાર ો ામ

કાય મની િવગત
મહેસાણા લોકસભા - માણસા િવધાનસભા - હેરસભા
થળ: ૪૧ ગામ કડવા પાટીદાર સમાજ વાડી, કેનાલ ન ક, રી ોલ રોડ

ગુજરાતી અભીને ી ી ાંજલબેન ભ ટનો િવગતવાર ો ામ
સમય

સાંજે ૦૪.૦૦ કલાકે

કાય મની િવગત
ભાવનગર લોકસભા - ભાવનગર િવધાનસભા - મિહલા સ મેલન
થળ: ઘોઘા ટાઉનહોલ, ભાવનગર

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

