ેસનોટ-૦૩

તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૯

મિહલાઓ પુ ષની સમોવડી બનીને કાય તો કરી જ શકે છે , પણ તેનાથી િવશેષ સૃ ીની રચના કરવામાં પણ મિહલાઓ જ
અગ યનો ભાગ ભજવે છે . - ીમતી સુ મા વરાજ
------------તમામ મિહલાઓ ઘર અને સમાજ બંનન
ે ી દરકાર લે છે , જે બાબત ખૂબ જ શંસાને પા છે . મિહલાઓના શ દકોષમાં એક
જ વા ય હોય છે , “હુ ં બધુ જ કરી શકું છુ ં ”. - ીમતી સુ મા વરાજ
------------૨૦૧૪ પહેલાં આપણા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાત ગૌરવથી

ણીતા હતાં. આજે તેઓ દેશનું ગૌરવ બની

િવ વમાં સવિ વકૃત નેતા ગણાય છે . સમ િવ વમાં આગલી હરોળના નેતાઓમાં તેઓની ગણના થાય છે , અને િવ વનો
એજ ડા ન કી કરવામાં તેઓ ચાવી પ ભૂમીકા ભજવી ર ાં છે .- ીમતી સુ મા વરાજ
------------ક સ
ે હંમશ
ે ા મુિ લમ સમાજને મા તેમની વોટબક ગણતી આવી છે .
યારે લોકલાડીલા વડા ધાન ીએ મુિ લમ બહેનો માટેનો ણ તલાકનો કાયદો
લોકસભામાં પસાર કરાવી તેમાંથી મુિ ત અપાવવાની પહેલ કરી છે - ીમતી સુ મા વરાજ
------------િવદેશોમાં ફસાયેલા ૨ લાખ ૨૬ હ ર ભારતીયોને કોઇપણ તના ભેદભાવ વગર વદેશ પરત લાવવાનું કાય ધાનમં ી
ી નરે ભાઇ મોદીની િવદેશનીિતને લીધે આ મુમકીન બ યું છે . - ીમતી સુ મા વરાજ
------------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના શાસનમાં દેશમાં ૧૪ નવી એઇ સ, ૧૧૮ નવી મેડીકલ કોલેજો, ૯ આઇ.આઇ.ટી., ૯
આઇ.આઇ.એમ., ૧ એન.આઇ.ટી., ૧૦૩ જે ટલાં કેિ ય િવ ાલયો અને ૬૨ જે ટલાં નવોદય િવ ાલયોનું િનમાણ થયું છે .
- ીમતી સુ મા વરાજ
------------જે ના હાથમાં દેશ સુર ીત હોય તેને આ દેશની ધુરા સંભાળવા માટે મત આપવો જોઇએ. રા ીય સુર ા એ બધા મુદા કરતાં
મહ વનો મુદો છે - ીમતી સુ મા વરાજ

------------આજરોજ કેિ ય િવદેશમં ી ીમતી સુ મા વરાજે અમદાવાદ ખાતે એક મિહલા સંમેલનને સંબોધતા જણા યું હતું કે, મારો જ મ
હરીયાણામાં થયો છે . આ દેશમાં પહેલાં દકરા અને દકરી વ ચે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો હતો. દકરો અને દકરી સાથે જમવા બેસે યારે
દકરાની દાળની કટોરીમાં ઘી નાંખવામાં આવતું અને દકરીની કટોરીમાં ઘી નાંખવામાં નહોતુ આવતું. દકરી માતાને પુછે કે, મારી કટોરીમાં ઘી કેમ
નહ તો માં કહેતી ઘી ખાઇને તું શું કરીશ ? ઘી ખાઇને તારે થોડું બુ ધીશાળી બનવું છે ? આ િવચારસરણી એ જમાનામાં હતી. યારે મારા િપતા
ખૂબ જ ગિતશીલ િવચારસરણીવાળા હતાં. તેમણે યારેય દકરા અને દકરી વ ચે ભેદભાવ રા યો ન હતો. હુ ં ઘણીવાર સાંભળતી હતી કે,
દકરીને કહેવામાં આવતું કે, તારામાં બુ ધી નથી, યારે મારા મનમાં એક જ ન થતો કે, સમાજમાં આવો ભેદભાવ કેમ રાખવામાં આવે છે . આની
ઉપર મ ઘ ં અ યયન કયુ યારે ણવા મ યું કે, ાણીઓમાં કોઇ શિ તશાળી હોય તો તે સહ છે પરંતુ સહ યારેય િશકાર કરવા જતો નથી.
િશકાર તો મા સહણ જ કરે છે . સહણ િશકાર કરીને લાવીને સૌ પહેલાં સહને આપે છે . પછી તેના બ ચાઓને આપે છે . સહણ જ પોતાના
બ ચાઓને િશકાર કરતાં િશખવાડે છે . બી અ યયન ઉપરથી મ
યું કે, હાથી હંમેશા ઝુંડમાં જ રહેતો હોય છે , અને આ ઝુંડનું નેતૃ વ હાથણી જ
કરતી હોય છે . આ ઝુંડને યારે તરસ લાગે યારે પાણીની જ યાએ હાથણી જ લઇ જતી હોય છે . સહણ શિ તશાળી છે , તો હાથણી બુ ધીશાળી
છે . મિહલાઓ પુ ષની સમોવડી બનીને કાય તો કરી જ શકે છે , પણ તેનાથી િવશેષ સૃ ીની રચના કરવામાં પણ મિહલાઓ જ અગ યનો ભાગ
ભજવે છે .
..૨..

..૨..
ીમતી સુ મા વરાજે ઉપિ થત કમિન મિહલાઓને સંબોધતા જણા યું હતું કે, તમામ મિહલાઓ ઘર અને સમાજ બંનેની દરકાર લે
છે , જે બાબત ખૂબ જ શંસાને પા છે . મિહલાઓના શ દકોષમાં એક જ વા ય હોય છે , “હુ ં બધુ જ કરી શકું છુ ં ”. ૨૦૧૪ પહેલાં આપણા
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાત ગૌરવથી ણીતા હતાં. આજે તેઓ દેશનું ગૌરવ બની િવ વમાં સવિ વકૃત નેતા ગણાય છે . સમ
િવ વમાં આગલી હરોળના નેતાઓમાં તેઓની ગણના થાય છે , અને િવ વનો એજ ડા ન કી કરવામાં તેઓ ચાવી પ ભૂમીકા ભજવી ર ાં છે .
સંયુ ત રા સંઘમાં ૨૧ જૂ ન ને “આંતરરા ીય યોગ દવસ” તરીકે ઘોિષત કરાવીને સમ દુનીયામાં ભારતનો ડંકો વગા યો છે . કોઇપણ વૈિ વક મંચ
પર ભારતીય સં કૃતી અને દશનની િવ વને અનુભિૂ ત કરાવી છે .
એર ાઇક અમારા માટે બહુ ં ચેલે ગ કામ હતું. અમે ન કી કયુ હતું કે, પા ક તાનના એક પણ નાગ રકને અને સૈિનકને ઇ ન થવી
જોઇએ. આપણો ટાગટ મા મસુદ અઝહરના આતંકીઓ જ હતાં જે ણે પુલવામા હુ મલાની જવાબદારી લીધી હતી. સેનાએ એટલી સરસ
કામગીરી કરી કે, પા ક તાનનો એક પણ િસપાઇ અને નાગ રક તેમાં ન મય , અને આપણે આપ ં િમશન પુ કયુ. આ િમશન િવષે યારે અમે
ઇ ટરનેશનલ તરે જણા યું યારે દરેક રા ોએ આ બાબતે ભારતને સમથન આ યું હતું. યારબાદ અમે ઓ.આઇ.સી. માં પા ક તાનને અલગ થલગ
કયુ. આ મોદી છે તો જ મુમકીન છે .
ીમતી સુ મા વરાજે દેશના િવકાસની વાતો કરતાં જણા યું હતું કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને વ છતા િમશન અંતગત ૯૮
ટકા સફળતા મળી છે , તેનું મુળ કારણ દેશમાં બનાવવામાં આવેલ ૧૦ કરોડ શૌચાલયો છે . વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી એ પાંચ વષમાં ૧૩
કરોડ ગેસકનેકશન આ યાં, તેમાં ૬ કરોડ ગેસ કનેકશન ઉ વલા યોજના અંતગત આ યાં છે જે ના થકી મિહલાઓના વા યમાં સુધારો જોવા
મ યો છે . આ મા ગેસનો ચૂલો જ નહોતો, તેમાં મિહલા સશિ તકરણની પણ વાત છે . આ ઉપરાંત વડા ધાન ીએ ગરીબોની ચતા કરીને તેઓને
મળવાપા સરકારી લાભ કોઇ વચેટીયાઓ પડાવી ના લે તે માટે ઝીરો બેલે સથી ૩૪ કરોડ જન ધન એકાઉ ટ થકી બારોબાર તેમના ખાતામાં
જમાં કરાવવાની યવ થા કરી, દેશમાં પહેલાં ૭૭ પાસપોટ કે ો હતાં, દેશની જનતાને પાસપોટ કઢાવવા માટે સરળતા રહે તે માટે આજે આ
કે ો વધારીને ૫૦૫ જે ટલા કયા છે . પહેલાં કો ેસના શાસનમાં િત દન ૧૨ ક.મી નેશનલ હાઇ-વેનું કામ કરવામાં આવતું હતું, જે આજે
િત દન ૨૯ ક.મી બને છે .
ીમતી સુ મા વરાજે વધુમાં જણા યું હતું કે, ક ેસના ૫૫ વષના શાસનકાળ દર યાન ન કરી શકે તેવા કાય એન. ડી. એ. ની સરકારે
મા પ વષમાં જ કરી બતા યાં છે . િવદેશોમાં ફસાયેલા ૨ લાખ ૨૬ હ ર ભારતીયોને કોઇપણ તના ભેદભાવ વગર વદેશ પરત લાવવાનું કાય
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની િવદેશનીિતને લીધે આ મુમકીન બ યું છે . ૨૦૧૪ પહેલાં દેશની અથ યવ થા િવ વમાં ૫ નબળી
અથ યવ થામાં ગણવામાં આવતી હતી. જે આજે િવ વની ૬ ઠી સૌથી ે અથ યવ થા તરીકે બની છે . વા ય ે માં દેશને ૧૪ નવી એઇ સ
આપવામાં આવી છે , તદઉપરાંત ૧૧૮ મેડીકલ કોલેજો બનાવવામાં આવી છે . આ ઉપરાંત ૯ આઇ.આઇ.ટી., ૯ આઇ.આઇ.એમ., ૧
એન.આઇ.ટી., ૧૦૩ જે ટલાં કેિ ય િવ ાલયો અને ૬૨ જે ટલાં નવોદય િવ ાલયોનું િનમાણ કરીને દેશની િશ ણ ણાલી સુ ઢ કરવાનો ય ન
કરાયો છે .
ીમતી સુ મા વરાજે વધુમાં જણા યું હતું કે, ભાજપા અને એન.ડી.એ. સરકાર મા ને મા ગરીબો માટે કામ કરતી સરકાર છે . આ
સરકાર કોઇ પણ તનો ભેદભાવ રાખતી નથી. ભાજપા હંમેશા સૌનો સાથ સૌનો િવકાસના મં સાથે કામ કરે છે . આપણે સવણ વગના ગરીબ
લોકોને ૧૦ ટકા અનામત આપી છે . આ અનામત દેશમાં લાગુ એસ.સી.એસ.ટી.ના વોટામાં કોઇપણ તનો ફેરફાર કયા વગર આપવામાં આવી
છે . વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી મ યમવગનો િવચાર કરીને . પાંચ લાખ સુધી આવકવેરાની મયાદમાંથી મુિ ત આપી છે . યારે ક સ
ે ના
શાસનકાળમાં દેશના મ યમવગના લોકોની અવગણના કરી તેમની ઉપર કરવેરાનો વધુ ને વધુ બોજો નાંખવામાં આવતો હતો. ક સ
ે વારા હંમેશા
મુિ લમ સમાજને તેમની વોટબક ગણતી આવી છે . યારે લોકલાડીલા વડા ધાન ીએ મુિ લમ બહેનો માટેનો ણ તલાકનો કાયદો લોકસભામાં
પસાર કરાવી તેમાંથી મુિ ત અપાવવાની પહેલ કરી છે . આ ઉપરાંત મુિ લમ હજયા ીઓ માટે હજનો વોટા બે લાખ સુધીનો કરવામાં આ યો છે .
ીમતી સુ મા વરાજે વધુમાં જણા યું હતું કે, વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી પાંચ વષમાં આટલી તેજ ગિતથી દેશના િવકાસ કાય કેવી
રીતે કયા તેનો જવાબ છે કે, તેમની પાસે સંપણ
ૂ બહુ મતીવાળી સરકાર હતી. જો ગઠબંધનની સરકાર હોય તો આ તેજ ગિતથી િવકાસ કાય કરવા
સંભવ નથી.
ીમતી સુ મા વરાજે અંતમા જણા યું હતું કે, જે ના હાથમાં દેશ સુર ીત હોય તેને આ દેશની ધુરા સંભાળવા માટે મત આપવો જોઇએ.
રા ીય સુર ા એ બધા મુદા કરતાં મહ વનો મુદો છે .
આ મિહલા સંમેલનમાં દેશ ભાજપા મિહલા મોરચા અ ય ા ડો. યોિતબેન પં યા, અમદાવાદના મેયર ીમતી િબજલબેન પટેલ,
અમદાવાદ શહેર ભાજપા મિહલા મોરચા અ ય ા ી દપીકાબેન િ વેદી, મિહલા કોપ રેટર ીઓ અને િવશાળ સં યામાં મિહલા કાયકતાઓ અને
સમથકો ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૯

-------------

ભાજપાના રા ીય અ ય

ી અિમતભાઇ શાહ

આવતીકાલે તારીખ ૧૯, એિ લ, ૨૦૧૯ શુ વારે સવારે ૧૧.૧૫ કલાકે છોટાઉદેપુર ખાતે તથા
બપોરે ૧.૩૫ કલાકે વલસાડ ખાતે જં ગી હેરસભાને સંબોધશે - ી તુભાઇ વાઘાણી
આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય

ી

-------------

તુભાઇ વાઘાણીએ અખબારી યાદીમાં જણા યુ હતુ કે, ભાજપાના રા ીય અ ય

ી અિમતભાઇ શાહ આવતીકાલે તારીખ ૧૯ એિ લ, ૨૦૧૯ શુ વારે સવારે ૧૧.૧૫ કલાકે છોટાઉદેપરુ ખાતે તથા બપોરે
૧.૩૫ કલાકે વલસાડ ખાતે જં ગી

હેરસભાને સંબોધશે.

આગામી લોકસભા ચૂંટણી અ વયે સમ ભારતમાં કેસ રયો માહોલ સરી ર ો છે યારે ગુજરાતની જનતાના આશીવાદ
અને લાખો કાયકતાઓના પ ર મથી ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાનું કમળ ખીલશે.

ભાજપાના રા ીય અ ય
તારીખ

૧૯.૦૪.૨૦૧૮
શુ વાર

સમય

સવારે ૧૧.૧૫ કલાકે
બપોરે ૦૧.૩૫ કલાકે

ી અિમતભાઇ શાહનો િવગતવાર કાય મ
કાય મની િવગત

છોટાઉદેપરુ લોકસભા - હેરસભા
થળઃ એપીએમસી ાઉ ડ, બોડેલી, છોટાઉદેપુર
વલસાડ લોકસભા - હેરસભા
થળઃ માલનપાડા, તા. ધરમપુર, વલસાડ
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

