
 

ેસનોટ-૦૧                તા. ૧૭.૦૪.૨૦૧૯ 
------------- 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના ‘‘કમે છો ?’’ અન ે‘‘આજે તો હમતનગરવાસીઓએ વટ પાડી દીધો છે’’ તવેા સબંોધન સાથ ેજ 
સમ  વાતાવરણ તાળીઓના ગડગડાટથી ગું  ઉઠયંુ હતંુ. 

------------- 
૨૩મી એિ લે ગમ ેતેટલી ગરમી હોય પણ ગજુરાતીઓએ જંગી મતદાન કરીન ેભલભલાની ગરમી કાઢી નાખવાની છે  

- ી નરે ભાઇ મોદી 
------------- 

ઈઝરાયલની ટેકનોલો ની મદદથી સાબરકાઠંામા ંહો ટક ચર સે ટર બનાવવામા ંઆ ય ુછે, યા ંવૈ ાિનક ઢબ ેખેતી કરવાની 
ે નગ આપવામા ંઆવે છે. જેનાથી ઉ ર ગુજરાતના મારા ખડેૂતોન ેભિવ યમા ંવૈ ાિનક ઢબે ખેતપદેાશો મોટા માણમા ં

મળેવવામા ંખૂબ જ ફાયદો થવાનો છે 
- ી નરે ભાઇ મોદી 

------------- 
મારા િસવાય િનકટના ભિવ યમા ંએવો કોઈપણ ધાનમં ી દખેાય છે ક ેજે હમતનગરના, અરવ લીના, પચંમહાલના અન ે

સાબરકાઠંાના ર તાઓ-ગલીઓ િવશ ે ણતો હોય અન ેઅહ ની સમ યાઓથી માિહતગાર હોય - ી નરે ભાઇ મોદી 
------------- 

પાચં વષમા ંઆ  પ રવારન ેજેલના દરવા  સુધી લઈ ગયો છંુ અન ેહવ ેબી  પાચં વષ માટ ેઆશીવાદ આપો તો આ 
પરીવારન ેજેલના સિળયા પાછળ જવાના દવસો પણ આવી શક ેછે. 

- ી નરે ભાઇ મોદી 
------------- 

જેટલાએ પણ દશેન ેલૂં યો છે ત ેકોઇન ેબ વામા ંનહી આવ ેઅને લુટંેલ ુતમામ દેશન ેપાછંુ આપવું પડશ ે
- ી નરે ભાઇ મોદી 

------------- 
આ ચૂટંણીમા ંદશે ેન કી કરવાનુ ંછે ક ેટકુડ ેટકુડ ેગગન ેબચાવવા કાયરત હોય તવેા લોકો દેશ પર રાજ કરશ ેક ેએક ભારત ે  

ભારતના િવચાર સાથ ેસમ પત લોકો દશેનું સકુાન સભંાળશ ે- ી નરે ભાઇ મોદી 
------------- 

ક ેસ અ ય  યાર ેગજુરાતી ધાનમં ી માટ ેઅભ  ભાષાનો ઉપયોગ કર ેતે ગુજરાત કવેી રીત ેસહન કરી શક?ે  
- ી નરે ભાઇ મોદી 

------------- 
ક ેસ અન ેમહાિમલાવટી નતેાઓ પા ક તાન તરફી જે િનવેદન આપ ેછે ત ેપા ક તાનના ટીવી અન ે યઝુ પપેરમા ંહડેલાઇન બન ે

છે અન ેપા ક તાનની સંસદમા ંતેમના નામ સાથ ેિનવેદનો મકૂવામા ંઆવ ેછે - ી નરે ભાઇ મોદી 
------------- 

ચાર-ચાર પઢેીઓ નહે થી રાહુલ સુધી ગરીબી હટાવો...ગરીબી હટાવો...ના નારા આપી ર ા છે. ક સે યાર ેદશેમાથંી હટી 
જશ ે યાર ેગરીબી આપોઆપ હટી જશ ે- ી નરે ભાઇ મોદી 

------------- 
મન ેહટાવવાના અનકે ય નો કરતી ક ેસન ે યા ંખબર છે ક ેમારી પાસ ે૧૩૦ કરોડ િહ દુ તાનીઓની શિ ત છે અન ેતમેના થકી 

જ હુ ંમજબૂત છંુ - ી નરે ભાઇ મોદી 
------------- 
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..૨.. 
આજરોજ ગુજરાતના પનોતાપુ  અને દેશના લોકલાડીલા ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ ગુજરાતની સાબરકાંઠા 

લોકસભામાં આવતા હમતનગર ખાતે જંગી જનસભાને સબંોધન કયુ હતંુ. 
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ સંબોધનની શ આતમાં  ‘‘કેમ છો ?’’ પૂછતાં ઉપિ થત સૌને ક ું કે આજે તો 

હમતનગરવાસીઓએ વટ પાડી દીધો છે. તે સાથે જ સમ  વાતાવરણ તાળીઓના ગડગડાટથી ગંુ  ઉઠયંુ હતંુ.  
ધાનમં ી ીએ સભામાં ઉપિ થત િવશાળ જનમેદનીને જણા યંુ હતંુ કે, આપ સૌ આટલી મોટી સં યામાં ફરી એકવાર મને 

આશીવાદ આપવા માટે પધાયા છો હંુ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભારી છંુ. 
ી નરે ભાઈ મોદીએ જણા યંુ હતંુ કે, ગઈકાલે ગુજરાત સિહત દેશના અ ય રા યોમાં કમોસમી વરસાદ અન ે ભયંકર 

વાવાઝોડું ાટ યંુ હતંુ. આ ાકૃિતક આપદાના કારણે પોતાનો વ ગુમાવવો પ યો છે તેમના પ રવાર માટે મારી અંતઃકરણપૂવકની 
સંવેદના છે. જે ખડેૂતોને નુકસાન થયંુ છે તેની સંપૂણ કાળ  સરકાર લેશે, અિધકારીઓને કાયવાહી માટે પ  સૂચના આપી દેવામા ં
આવી છે.  

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશની અ ય રા યોની સરકારોને પણ આવા સંકટના સમયમાં પી ડતોના પડખે ઉભા રહેવા 
િનવેદન કયુ હતુ. રાજકીય પ ોને િવનંતી કરતા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યંુ હતંુ કે, આ દુઃખના સમયે રાજકીય 
કાવાદાવા કરવાનો નહ  પરંતુ સૌ સાથે મળીને પી ડતોની ચતા કરવાનો સમય છે, ચૂંટણી તો આવશે અને જશે આપણે તો હંમેશા 

ની જ ચતા કરવાની છે. 
ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યંુ હતંુ કે, ૨૩મી એિ લે ગમે તેટલી ગરમી હોય પણ ગુજરાતીઓએ જંગી મતદાન કરીને 

ભલભલાની ગરમી કાઢી નાખવાની છે. વહેલી સવારથી જ મતદાન શ  થાય અને તડકો વધે તે પહેલાં મહ મ મતદાન કરવા સૌને 
અપીલ કરી હતી. ચૂંટણી લોકશાહીનું પવ છે. ૨૦૧૯ની ચૂંટણી ભારતના સ માન અને વાિભમાનની લડાઈ છે, ગુજરાતના 
ઉ જવળ ભિવ ય માટેની લડાઈ છે. આ ચૂંટણી કોણ તે અને કોણ હારે તેના માટે નથી તમારા સંતાનોનુ ંભિવ ય કેવું બને તેનો 
િનણય આ ચૂંટણીમાં આપ સૌએ કરવાનો છે. 

ધાનમં ી ીએ જણા યુ હતુ કે, ભૂતકાળમાં દેશના ધાનમં ીઓને સાબરકાંઠા આવવાની રસદ નહોતી, તમે મને દ હી 
ધાનમં ી બનાવીન ેમોક યો અને ઇઝરાયલ જેવા દેશના ધાનમં ીને હું સાબરકાંઠા લઈને આ યો. ઈઝરાયલની ટેકનોલો ની મદદથી 

સાબરકાંઠામાં હો ટક ચર સે ટર બનાવવામાં આ યુ છે, યાં વૈ ાિનક ઢબે ખેતી કરવાની ે નગ આપવામાં આવે છે. જેનાથી ઉ ર 
ગુજરાતના મારા ખેડૂતોને ભિવ યમાં વૈ ાિનક ઢબે ખેતપેદાશો મોટા માણમાં મેળવવામાં ખૂબ જ ફાયદો થવાનો છે. ધાનમં ી ીએ 
રમુ  વરમાં જણા યંુ હતંુ કે, તમને મારા િસવાય િનકટના ભિવ યમાં એવો કોઈપણ ધાનમં ી દેખાય છે કે જે હમતનગરના, 
અરવ લીના, પંચમહાલના અને સાબરકાંઠાના ર તાઓ-ગલીઓ િવશ ે ણતો હોય અને અહ ની સમ યાઓથી માિહતગાર હોય. 

જનસંઘ-ભાજપાનું અિ ત વ યારે દેશમાં નગ ય હતંુ યારે હમતનગરની જનતાએ હમતનગર નગરપાિલકા તાડી હતી. 
બોટાદ અને હમતનગરે સમ  ગુજરાતને રાજકીય દશા બતાવવાનું કાય કયુ છે 

આપ સૌની સગવડતા માટે સાબરકાંઠામાંથી અરવ લી નવો િજ લો બના યો, ગુજરાતના ગામડાઓમાંથી અંધારપટ દૂર કરી 
૨૪ કલાક વીજળી આપી છે. ખેડૂતો માટે પાણી સુજલામ સુફલામ જેવી યોજનાઓ હેઠળ ખેડૂતો માટે વ યા છે. નેવાના પાણી મોભે 
ચડાવવાની તાકાત ગુજરાતમાં છે તેવંુ ગુજરાતી હોવાના ગવ સાથે ધાનમં ી ીએ જણા યુ હતુ. 

૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ દરિમયાન દ હીમાં રમોટ ક ોલથી ચાલતી સરકાર હતી યારે ગુજરાત ણે િહ દુ તાનનો ભાગ જ ન 
હોય તેવો યવહાર કરી દસ વષમાં ગુજરાતને સતત અ યાય કય  હતો. 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ ક ેસ પર હાર કરતાં જણા યુ હતુ કે, ભૂતકાળમાં ક ેસ વારા ક નાખોરી રાખીને ી 
અિમતભાઈ શાહ સિહત અનેક પોલીસ અિધકારીઓ પર ખોટા કેસ કરીને તેમને જેલના સિળયા પાછળ ધકે યા હતા અને ગુજરાતની 
ભાજપા સરકાર તોડવા માટે આકાશ-પાતાળ એક કરી અનેક કાવાદાવા કરવામાં આ યા. દસ વષ સુધી ગુજરાતને ખેદાનમેદાન કરવા 
માટે જે કંઈ પણ થઈ શકે તે ક ેસે કયુ. શું આવા લોકોને દશેમાં રાજ કરવાની તક આપવી જોઈએ? જે લોકો મીન પર બહાર છે એ 
લોકોના મનમા ંથઈ ર ું છે કે આ ગુ જુએ - આ હાવાળાએ અમારા ખાનદાનને મીન લેવા પડે તેવી િ થિત ઊભી કરી નાખી? 
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 તેઓએ જણા યુ હતુ કે, પાંચ વષમાં આ  પ રવારને જેલના દરવા  સુધી લઈ ગયો છંુ અને હવે બી  પાંચ વષ માટ ે

આશીવાદ આપો તો આ પરીવારને જેલના સિળયા પાછળ જવાના દવસો પણ આવી શકે છે. ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યુ હતુ કે, 
જેટલાએ પણ દેશને લૂં યો છે તે કોઇને બ વામાં નહી આવે અને લુંટેલુ તમામ દશેને પાછંુ આપવું પડશે. 

ી નરે ભાઈ મોદીએ જણા યંુ હતંુ કે, તેઓએ પાંચ વષથી ઇમાનદારીપૂવક ગુજરાતીઓની છાતી લે તેવું કામ કયુ છે. દશેની 
ગણના સમ  િવ વમાં થાય તે દશામાં કાય કયુ છે. ૨૦૧૪માં ગુજરાતે મને હસતા મોઢે િવદાય આપેલી અને આજે સમ  ગુજરાતને 
મારા પર ગૌરવ થયંુ છે એ જ મારી સૌથી મોટી તાકાત છે. ગુજરાતમાં જે શી યો તેના અનુભવથી દેશન ેઝડપથી િવકાસના પથ પર 
આગળ લઈ જવા માટે ેરણા મળી છે. 

આજે ભારત િવ વમાં સૌથી ઝડપથી િવકસી રહેલું અથતં  છે. ૨૦૧૩માં ભારતનું અથતં  િવ વમાં અિગયારમાં નંબર પર 
હતંુ અને આજે ફ ત પાંચ વષના ટંૂકા ગાળામાં જ ભારતનું અથતં  િવ વમાં છ ઠા થાને પહ ચી ચૂ યું છે. આગામી સમયમા ં
દુિનયાના થમ ણ સૌથી મોટા અથતં માં પહ ચવાનું લ ય ભારતીય જનતા પાટ ની સરકારે િનધા રત કયુ છે. 

જે રાજનૈિતક પાટ ઓ ૨૦૧૪ કરતા પણ ઓછી સીટો પર ચૂંટણી લડી રહી છે અને ચંૂટણી તવાના સપના જોઇ રહી છે. 
આ ચૂંટણીમાં એક તરફ દેશ ોહીઓને મદદ કરનારા લોકો છે તો બી  તરફ રા વાદને વન માનીને દેશ ચલાવનારા લોકો છે. આ 
ચૂંટણીમાં દેશે ન કી કરવાનું છે કે ટુકડે ટુકડે ગગને બચાવવા કાયરત હોય તેવા લોકો દેશ પર રાજ કરશે કે એક ભારત ે  ભારતના 
િવચાર સાથે સમ પત લોકો દેશનું સુકાન સંભાળશે.  

ધાનમં ી ીએ જણા યંુ હતંુ કે, ક ેસના અ ય  ગુજરાતી ધાનમં ી માટે અભ  ભાષાનો ઉપયોગ કરે તે ગુજરાત કેવી રીતે 
સહન કરી શકે? 

ક ેસ હંમેશા સૈિનકોના શૌય તેમજ વૈ ાિનકોની ઉપલિ ધઓ પર હંમેશા સવાલ ઉઠાવતી રહી છે. દશેના વૈ ાિનકો દુ મન 
દશેના સેટેલાઈટને ણ િમિનટમાં વ ત કરતી એ ટી સેટેલાઇટ િમસાઇલનું સફળ પરી ણ કરે છે તો ક ેસની ઘ હરામ થઈ ય છે. 
ઉરીમાં સ કલ ાઇક કરતાં અને પુલવામામાં દેશની ર ા કરતા સૈિનકોને આતંકવાદીઓ શરમજનક કૃ યથી મારી નાખે યારે 
ગુજરાતની માટીએ મને મોટો કય  હોય તો હુ ંચૂપ કેવી રીતે બેસી શકંુ? બદલો લેવા માટે દેશના જવાનો સ કલ ાઈક અને એર 

ાઈક વારા આતંકવાદીઓનો સફાયો કરીને દેશમાં સુરિ ત પરત ફરે તો પણ ક ેસને પેટમાં દખુ ેછે અને સૈ યના જવાનોના શૌય પર 
નો ઉભા કરે છે. ક ેસ અને મહાિમલાવટી નેતાઓ પા ક તાન તરફી જે િનવેદન આપે છે તે પા ક તાનના ટીવી અન ે યુઝ પેપરમાં 

હેડલાઇન બને છે અને પા ક તાનની સંસદમાં તેમના નામ સાથે િનવેદનો મૂકવામાં આવે છે.  
ભૂતકાળમાં રમોટ કં ોલ સરકારના સમયમાં મંુબઈ, હૈદરાબાદ, કાશી, અયો યા અને દ હી જેવાં અનેક શહેરોમાં બો બધડાકા 

અને આતંકવાદી હુમલાઓને કારણે દેશના િનદ ષ નાગ રકોએ વ ગુમાવવા પડતા હતા પરંતુ ક ેસે કોઇ પગલાં લેવાની ઇ છાશિ ત 
દાખવી ન હતી. 

ક ેસ સૈિનકોની સુર ાને દાવ પર લગાવવા માંગે છે, ક ેસ તેના ઢકોસલા પ માં સેનાને મળતો AFSPAનો કાયદો રદ કરી 
સેના પાસેથી કાયદાનું ર ણ છીનવવા માંગે છે. દશેની સનેાનું સુર ાકવચ હટાવવાની વાત કરનારી ક ેસને દેશની જનતા માફ નહ  
કરે. ક ેસ તેના ઢકોસલા પ માં સેના પર પ થર મારનારાઓને, આતંકી વૃિ ઓમાં સંડોવાયેલાઓને, િતરંગાને સળગાવવાવાળાઓન ે
તેમજ દેશની એકતા અને અખં ડતતાને હાિન પહ ચાડનારાઓને બચાવવા માટે ક ેસ દશે ોહનો કાયદો રદ કરવા માગે છે. 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ જણા યુ હતુ કે, આજે ક ેસ ગાલીબાજ થઈ ગઈ છે. જૂઠું બોલવું અને ગાળો આપવી એ 
ક ેસનો રોજનો કાય મ બની ગયો છે. હું યારે ગુજરાતનો મુ યમં ી હતો યારે મને ગાળો આપવામાં ક ેસે કોઈ કસર બાકી રાખી 
ન હતી. ૨૦૧૪ મા ંચાવાળો અને હવે આ વખતે ચોકીદાર ચોર છે તેવા શ દોનો ઉપયોગ ક ેસ કરી રહી છે. નામદારને દેશના બધા 
લોકો ચોર દખેાય છે કારણ કે પોતે મીન પર બહાર છે. જો ભૂલેચૂકે ક ેસ આવશે તો ગુજરાતને ખેદાનમેદાન કરી દેશે. ચાર-ચાર 
પેઢીઓ નેહ થી રાહુલ સુધી ગરીબી હટાવો...ગરીબી હટાવો...ના નારા આપી ર ા છે. ક ેસ યારે દેશમાંથી હટી જશે યારે ગરીબી 
આપોઆપ હટી જશે. 

૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ સુધી દેશમાં એક અથશા ી ધાનમં ી હતા તેમના રાજમાં મ ઘવારી કૂદકે ને ભૂસકે વધતી હતી. યૂઝ 
પેપરો મ ઘવારીના સમાચારોથી ભરાયેલા રહેતા હતા. છે લા પાંચ વષમાં મ ઘવારીને કાબુ કરીને ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર 
વારા મ યમવગને મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. આજે ચૂંટણીના માહોલમાં િવપ  પણ મ ઘવારીની ચચા નથી કરી શકતો.  

..૪.. 



 

..૪.. 
દશેની દીકરીઓની સુર ા માટે મારી સરકારે બળા કારીઓને ફાંસીની સ  આપવાનો કાયદો લાવવાનુ ં કાય કયુ છે. અનેક 

કેસોના ચુકાદા આ યા છે અન ેબળા કારીઓને ફાંસીની સ  થઈ છે. દશેની દીકરીઓ, માતાઓ અને બહેનોની સુર ા માટે ભાજપા 
સરકાર ક ટબ ધ છે. 

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ ક ેસની નીિતરીિત પર શંકા ય ત કરતા જણા યુ હતુ કે, ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ સાથે 
ક ેસને કઈ દુ મની છે? તે જ સમ તંુ નથી. ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલ સામે ક ેસને વાંધો હતો તેમના િનધન બાદ ીમતી 
મણીબેન યે પણ ક ેસે ખરાબ યવહાર કય . નહે ના ગયા બાદ ઈિ દરા આ યા અને તે જ સમયગાળામાં ગુજરાતમાંથી બી  
એક મોટા નેતા મોરાર  દેસાઈનો ઉદય થયો ઇિ દરા એ મોરાર ભાઈ સિહત અનેક લોકોને જેલમાં પૂયા પરંતુ દેશની જનતાએ 
મોરાર  દેસાઇને વધાવીને તેમને ધાનમં ી બના યા. પરંતુ રાજકીય રમત રમી-રમીને ઇિ દરા ગાંધીએ ી મોરાર ભાઇને બે વષમા ં
જ ધાનમં ી પદ છોડવા માટે મજબૂર કરી દીધા. હવે આજે હંુ ગુજરાતના પુ  તરીકે દેશનું ધાનમં ી પદ સંભાળી ર ો છંુ યારે 
ક ેસ મને હટાવવાના અનેક ય નો કરી રહી છે પરંતુ ક ેસને યાં ખબર છે કે મારી પાસે ૧૩૦ કરોડ િહ દુ તાનીઓની શિ ત છે  
અને તેમના થકી જ હંુ મજબૂત છંુ. 

આજે દ હીમાં નવી કાયપ ધિત અને સં કૃિતથી ચાલતી સરકાર ૧૩૦ કરોડ ભારતવાસીઓના ક યાણ માટે પળ પળ અથાગ 
ય નો કરી રહી છે. 

ભૂતકાળમાં ગુજરાતમાં યારે પણ દુકાળ પડતો યારે રા યનું મોટંુ બજેટ પાણી પાછળ જતંુ રહેતંુ. રા યની જનતાન ે
પાણીની અગવડતા ન પડે તેના માટે ગુજરાતની ભાજપા  સરકાર વારા અનેક યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી હતી, બોરીબંધ, 
ચેકડેમ, નદીઓના પાણી પાઇપલાઇન મારફતે ક છ કા ઠયાવાડ સુધી લાવવામાં આ યા અને ગુજરાતને પાણીના સંકટમાંથી બચાવવા 
અથાક ય નો કયા. આગામી સમયમાં ભાજપાની કે  સરકારમાં અલગથી જળ મં ાલય બનાવવામાં આવશે જેનું મુ ય કામ સમ  
દશેના નદી તળાવના પાણીનો યો ય સંચય, સં હ અન ે યવ થાપન કરવાનું રહેશે. દશેના દરેક ઘરમાં પીવા માટે પાણી અને ખતેરોમા ં
સચાઈ માટે પુરતંુ પાણી મળી રહે તે સુિનિ ચત કરવામાં આવશે. દેશની માતાઓ-બહેનો જેમણે દૂર-દૂર સુધી પાણી ભરવા માટે જવંુ 
પડે છે તેમને રાહત મળશે. 

૧૦ વષની ક ેસની રમોટ કં ોલ સરકાર દરિમયાન ગરીબો માટે ફ ત ૨૫ લાખ આવાસ બનાવવામાં આ યા હતા યારે 
છે લા પાંચ વષમાં જ દોઢ કરોડ આવાસો ગરીબોન ેબનાવીને આપવામા ંઆ યા છે. ગરીબોને ઘર, ગેસ, વીજળી, રોડ-ર તા જેવી 
અનેક સુિવધાઓ આપવામાં આવી છે એનડીએ સરકાર દેશને િવકાસની નવી ચાઈ પર લઈ જવા માટે િતબ ધ છે. 

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ જણા યંુ હતંુ કે ગુજરાતે મને મોટો કય  છે, ગુજરાતે મા  ંઘડતર કયુ છે અને એટલે જ ફરી 
એકવાર ગુજરાત પાસે ૨૬ કમળના આશીવાદ લેવા માટે આ યો છંુ. જે તમારા ચોકીદારને ચોર કહે છે તેમને તગડો જવાબ આપવાનો 
છે. તમે ચૂંટણીમાં કમળના િનશાન પર બટન દબાવશો એ સીધેસીધું મારા ખાતામાં આવવાનું છે. કમળને મત આપી આપ સૌએ દેશના 
ચોકીદારને મજબૂત, શિ તશાળી અને દેશ માટે મજબૂતાઇથી કાય કરી શકે તેની શિ ત આપવાની છે. 

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ અંતમાં ઉપિ થત જનમેદનીને મુઠી વાળીને બે હાથ ચા કરી િવજય સંક પ લેવડાવતા 
જણા યંુ હતંુ કે, ાચારીઓ હોિશયાર... ઘર ઘર મ હે ચોકીદાર, ભગોડો પર કાનનૂી વાર... ઘર ઘર મ હ ેચોકીદાર, બંધ હુઆ કાલા 
કારોબાર... ઘર ઘર મ હે ચોકીદાર, દશે ોહીઓ પર કડા હાર... ઘર ઘર મ હ ેચોકીદાર, આતંક પર હો આખરીવાર... ઘર ઘર મ હ ે
ચોકીદાર, દુ મન હો ય ેખબરદાર... ઘર ઘર મ હ ેચોકીદાર, ઘુસપઠેીએ ભાગ ેસીમા પાર... ઘર ઘર મ હ ૈચોકીદાર, તૂટગેી ત-પાત કી 
દવાર... ઘર ઘર મ હ ેચોકીદાર, વશંવાદ કી હોગી હાર... હર ઘર મે હ ેચોકીદાર. 

આ સંગે ભાજપા ગુજરાત દેશ અ ય  ી તુભાઈ વાઘાણી, સાબરકાંઠા લોકસભાના ભાજપા ઉમેદવાર ી દીપ સહ 
રાઠોડ, અમદાવાદ(પૂવ) તથા પંચમહાલ લોકસભાના ઉમેદવાર ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, 
સાબરકાંઠા અન ે અરવ લી લા ભાજપા મુખ/મહામં ી ીઓ, િવિવધ સમાજના આગેવાનો, થાિનક અ ણીઓ, સંગઠનના 
હો ેદારો ીઓ તથા િવશાળ સં યામાં ભાજપાના કાયકરો,સમથકો અને વયંભૂ જનમેદની ઉપિ થત રહી હતી. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
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ક ેસ તુ ીકરણની રાજનીિત કરી રહી છે.  

મત લવેા માટનેી ક સેની ઢ ગી િબનસાં દાિય તાન ેલોકોએ ઓળખી લીધી છે.   
- ી િવજયભાઇ પાણી 

------------- 
ભાજપા માટ ે૧૩૦ કરોડ દશેવાસીઓ એક છે અન ેતેથી જ ભાજપા “સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ”ના મં  સાથ ેકાય કરી રહી છે  

- ી િવજયભાઇ પાણી 
------------- 

૨૦૧૪ પછી થયલેા દશેના િવકાસના કારણ ેઆજે ભારત શિ તશાળી દશેોની યાદીમા ંસામેલ થયો છે. દશેના આ અક પનીય િવકાસની ન ધ 
દિુનયાએ પણ લીધી છે – ી િવજયભાઇ પાણી 

------------- 
પા ક તાનન ેઆપણા લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ િવ વમાથંી અલગ-થલગ પાડી દીધો છે 

- ી િવજયભાઇ પાણી 
------------- 

 આજરોજ વલસાડ લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી ડૉ. કે.સી.પટેલના સમથનમાં ધરમપુર ખાતે રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ 
પાણીએ હેરસભાને સંબોધન કરતાં જણા યંુ હતંુ કે, આ વખતની ચૂટંણી રા વાદ અને પ રવારવાદ વ ચેની છે. આપણા દેશની દેશભ ત 

જનતા સૌ થમ દેશનંુ િહત ઇ છે છે. આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી રા વાદને વરલેા છે, તેઓ રા ના િહત માટે અથાગ પ ર મ 
કરી ર ાં છે, યારે ક ેસ મા  પ રવારવાદનો જ િવચાર કરે છે. અમારો પ રવાર જ દશે ઉપર રાજ કરે તેવી માનિસકતા ધરાવે છે.  

ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, ભારતીય જનતા પાટ  સવ ધમ સમભાવને લઇને આગળ વધી રહી છે. બી  તરફ ક ેસ 
તુ ીકરણની રાજનીિત કરી રહી છે. મત લેવા માટેની ક ેસની ઢ ગી િબનસાં દાિય તાને લોકોએ ઓળખી લીધી છે. ભાજપા માટે ૧૩૦ 
કરોડ દેશવાસીઓ એક છે અને તેથી જ ભાજપા “સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ”ના મં  સાથે કાય કરી રહી છે. ગઇ કાલે પં બ ક ેસના મં ી 
અને પા ક તાનની દલાલી કરનાર નવજોત સહ િસ ધ ુગજુરાતના વાસે આ યા હતાં. તેમણે િબહારની એક હેરસભામાં ક ુ ં હતંુ કે, 
મુસલમાનો એક થાવ તો જ મોદી હટશ.ે આ રીતે તુ ીકરણની રાજનીિત ક ેસ વષ થી કરતી આવી છે. ક ેસે મુસલમાનોને મતનંુ મશીન 
ગ યંુ છે. ક ેસે યારેય મુિ લમ સમાજનું ઉ થાન કયુ નથી. ક ેસ કોમ-કોમ વ ચે વૈમન ય ઉભંુ કરીને પોતાના રાજકીય રોટલા શેકી રહી 
છે. આપણા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી દશે અને દિુનયાના સવ િ વકૃત નેતા છે. આ યારે જ શ ય બને યારે રાજકીય િ થરતા હોય. 
રાજકીય િ થરતા હોય તો જ િવકાસ થઇ શકે છે. ૨૦૧૪ પછી થયેલા દશેના િવકાસના કારણે આજે ભારત શિ તશાળી દશેોની યાદીમા ં
સામેલ થયો છે. દશેના આ અક પનીય િવકાસની ન ધ દિુનયાએ પણ લીધી છે.  
 ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતંુ કે, દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ આતંકવાદ યે ઝીરો ટોલર સની નીિત અપનાવીને 
દેશમાંથી આતંકવાદનો સફાયો કરવાનું ણ લીધું છે. સેના આતંકવાદીઓને વીણી વીણીને ખા મો બોલાવી રહી છે. સેનાને છૂટો દોર આપી 
દધો છે. યાર ેક ેસ સેના સામે કાનૂની કાયવાહી કરવાની વાત કરીને સેનાનું મનોબળ ઘટાડી રહી છે. કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ નહ  
હટાવવાની વાત કરીને કા મીરના ને સળગતો જ રાખવાની વાત કરી રહી છે. વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી દશેની સુર ા અ વયે દેશની 
સેનાને અ યાધુનીક શ ોથી સ જ કરી શિ તશાળી બનાવી ર ાં છે, યારે દુિનયાના મોટાભાગના દશેોએ પણ ભારત વારા આતંકવાદ 
સામે લીધલે  પગલાંને આવકાયા છે. દિુનયાના મોટાભાગના દશેો ભારતની પડખે ઉભા ર ાં છે, યારે સમ  િવ વના દશેો પણ 
પા ક તાનની આ મેલી મુરાદને ણી ગયાં છે. િવ વના મોટાભાગના દશેો પા ક તાનની સામે આતંકવાદના િવરોધમાં અને ભારતની પડખે 
ઉભા છે, તે ધાનમં ી નરે ભાઇ મોદીની િવદશેિનિતને જ આભારી છે. પા ક તાનને આપણા લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ 
મોદીએ િવ વમાંથી અલગ-થલગ પાડી દીધો છે.  
 ી િવજયભાઇ પાણીની ધરમપુર ખાતેની આ જંગી હેરસભામાં લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી ડો. કે.સી.પટેલ, લોકસભા 
બેઠકના ભારી ી, ઇ ચાજ ી, ધારાસ ય ીઓ, પૂવધારાસ ય ીઓ, લા સંગઠનના હોદેદારો અને િવશાળ સં યામાં કાયકતાઓ 
ઉપિ થત ર ાં હતાં. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
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ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની કે  સરકાર ેમિહલાઓના માન-સ માન-ગ રમા અન ેક યાણ માટે અનકેિવધ 
પગલાઓં લીધા છે - ીમિત મિૃત ઇરાની  

------------- 
દશેનુ ંયવુાધન આ દશેનુ ંભિવ ય છે. યારે વાત રા િહતની હોય, દશેદાઝની હોય, યારે યવુાનોએ આ બાબતોને 

ાધા ય આપી દેશિહતમા ંવડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના હાથ મજબતૂ કરવા િતબ ધતા દશાવવી જોઇએ - 
ીમિત મિૃત ઇરાની  

------------- 
‘‘ વો ગલીયા ઉઠાયય,ે જુઠ કહતેે યગ,ે સચ કી પરખ તો હ ૈહમ, વો યા હમ ેબહકેાયગે’’ 

- ીમિત મૃિત ઇરાની  
------------- 

પા ક તાન અને રાહુલ ગાધંી બ નેમા ંએક સા યતા છે, ત ેબનંને ેઆતકંવાદીઓ ય ે મે છે 
- ીમિત મૃિત ઇરાની  

------------- 
આજરોજ પાટણ લોકસભામાં ભાજપના ઉમેદવારના સમથનમાં કે ીય મં ી ીમતી મૃિત ઈરાની ના અ ય  થાન ે

મિહલા અને યુવા સંમેલન યો યંુ હતુ.  
ીમતી મૃિત ઈરાની એ સંમેલનને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની કે  સરકારે 

મિહલાઓના માન-સ માન-ગ રમા અને ક યાણ માટે અનેકિવધ પગલાંઓ લીધા છે. મિહલાઓની ગ રમા જળવાઇ રહે તે માટે 
ઘર-ઘર સુધી શૌચાલયો ઉપલ ધ થાય તે બાબતને ાધા ય આ યુ છે. આ ઉપરાંત ગરીબ મિહલાઓ માટે દરેક ઘરમાં ગેસ કને શન 
આપી રસોડાને ધુમાડામુ ત કરી મિહલાઓના વા યની દરકાર લીધી છે.  

ીમતી ઇરાની એ જણા યુ હતુ કે, ી સશિ તકરણની દશામાં આગળ વધતાં રા ની ગિત અને સમૃિ ધમાં 
સમાન પે લાભાથ  અને ભાગીદાર બનાવવાની ક ટબ ધતા તથા આગામી ૫ વષમાં ‘‘િવમેન વક ફોસ’’ વધારવા એક િવ તૃત 
રોડમેપ તૈયાર કરાયો છે. મિહલાઓ માટે રોજગાર સજન હેતુ વ ો, ચમ, કાગળ, લાકડંુ, રબર, ફ નચર વગેરે જેવા ઉ ોગ એકમો 
કે જેમાં મિહલાઓની વકફોસમાં ઓછામાં ઓછી ૫૦ ટકા ભાગીદારી હોય તેમાં સરકારી ખરીદી ૧૦ ટકા સુિનિ ચત કરવા માટ ે
તથા ણ તલાક િવ ધ કાયદો બનાવીને મુ લીમ મિહલાઓ માટે યાય સુિનિ ચત કરવાની દશામાં પહલે પર સંક પપ મા ં
િવશેષ યાન કે ીત કરવામાં આ યુ છે. 

ીમતી ઇરાની એ જણા યુ હતુ કે, દેશનંુ યુવાધન આ દેશનંુ 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. જેમાં મુ ા યોજના અંતગત વગર મીને ૫૦ લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે, જેમાં 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. 

..૨.. 



 

..૨.. 
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’’ જેવી 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.    

ક ેસની પા ક તાન તરફી સહાનુભૂિતને કારણે જ ૨૬/૧૧ ના મંુબઇ હુમલાનો યો ય જવાબ પા ક તાનને આપી ન 
શ યા. ક ેસ ‘‘ભારત તેરે ટુકડે હ ગે’’ ગગને સમથન આપે છે તેમાં કાંઇ જ નવાઇ નથી. પા ક તાન અને રાહુલ ગાંધી બ નેમાં 
એક સા યતા છે, તે બંનેને આતંકવાદીઓ યે ેમ છે. પરંતુ દેશના ગરીબોએ સંક પ કરી લીધો છે કે ક ેસ હટાવો ગરીબી 
આપમેળે હટી જશે.  

ીમતી ઇરાની એ અંતમાં ઉપિ થત સૌને હાકલ કરતા જણા યુ હતુ કે, ‘‘ વો ગલીયા ઉઠાયયે, જુઠ કહેતે યગે, સચ 
કી પરખ તો હૈ હમ, વો યા હમે બહેકાયગે’’ આ સાથે તેઓેએ પાટણ લોકસભા ઉમેદવાર ી ભરત સહ ડાભીને અભૂતપૂવ અને 
જંગી મતદાનથી ત અપાવવા માટે અપીલ કરી હતી. 
  આ સંમેલનમાં પાટણ લોકસભાના ભાજપા ઉમેદવાર ી ભરત સહ ડાભી, દેશ અ ણી ીઓ, ધારાસ યો, 
પૂવધારાસ યો, પૂવ સંસદસ યો, લા/તાલુકા ભાજપા મુખ/મહામં ી ીઓ, થાિનક આગેવાનો અને િવશાળ સં યામાં યુવા 
અને મિહલા કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ા હતા. 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


