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

એક તરફ દ હીમાં ની િતજોરીના ચોકીદાર બનીન ે‘‘ખાતો નથી ન ેખાવા દેતો નથી’’ના િસ ધાંત સાથ ેર ા કરતા ી 
નરે ભાઈ મોદી છે તો બી  તરફ ‘‘ખાઓ ઔર ખીલાઓ’’ની નીિત ધરાવતી ક સે છે – ી િવજયભાઇ પાણી 

------------- 
ભારતીય જનતા પાટ  યિ ત સે બડા દલ ઔર દલ સે બડા દશે, ‘‘ઇ ડીયા ફ ટ’’ જેવા િસ ધાતંો સાથ ેકાય કર ેછે 

યારે ક સે માટ ેએક પ રવારનુ ંહીત જ સવ વ છે – ી િવજયભાઇ પાણી 
------------- 

ક ેસ ચૂટંણી પણૂ થતા ંપહલેા ંજ હાર ભાળી ચકૂી છે એટલે જ ક સેના િસિનયર નતેા અહેમદ પટલે ચૂટંણીમા ંિન વાથ ભાવે 
કાય કરતા કમચારીઓ અન ેઅિધકારીઓની કામગીરી પર નાથ િચ હ મકૂી ર ા છે, આ દશેના ઈમાનદાર કમચારીઓનુ ં

હળહળતું અપમાન છે – ી િવજયભાઇ પાણી 
------------- 

છે લા પાચં વષમા ંક સે અને મહાિમલાવટી ગગની ાચારની દકુાન બધં થઈ ગઈ છે એટલ ેજ બધા ભગેા મળી મોદી 
હટાવો.. મોદી હટાવો.. કરી ર ા છે – ી િવજયભાઇ પાણી 

------------- 
૧૦ વષની મનમોહન સહની સરકારમા ંક ેસે કૌભાડંોની હારમાળા સ ન ેસમ  િવ વમા ંભારતનંુ નામ ડૂબાડવાનુ ંકકુમ કય ુ

હતુ.ં ક ેસના કૌભાડંોની તો આખી એબીસીડી બન ેતેમ છે – ી િવજયભાઇ પાણી 
------------- 

ક ેસ ેમસુલમાનોનો ઉપયોગ હમંેશા મતના મશીન તરીક ેજ કય  છે. વોટબે ક માટ ેમિુ લમોનુ ંતુિ કરણ કરીને ક સે વષ  સુધી 
મિુ લમોના મત મેળવતી રહી, પરતું મુસલમાનોના સાચા અથમા ંિવકાસ માટ ેક સેે કાઇં જ ન કયુ 

– ી િવજયભાઇ પાણી 
------------- 

માછલી જેમ પાણી વગર તરફડે તે જ રીતે આજે ક ેસ આજે સ ા વગર તરફડી રહી છે અન ેસ ા મેળવવા માટ ેફ ત ચૂટંણી 
ટાણ ેજ ગરીબો ન ેખડેતૂોન ેલાલચ આપીન,ે ફોસલાવી મત લેવા માટ ેનીકળી છે, પરંતુ દશેનો ગરીબ ક સેન ેઓળખી ચૂ યો છે 

અન ેલોકસભા ચૂટંણીમા ંક સેન ેસાફ કરી દવેાનો છે – ી િવજયભાઇ પાણી 
------------- 

આજરોજ ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ બનાસકાંઠા લોકસભાની ધાનેરા િવધાનસભા િવ તારમાં 
આવતા પાંથાવાળા ખાતે આયોિજત િવશાળ જનસભાને સંબોધન કયુ હતંુ. 

ી પાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, આ લોકસભાની ચૂંટણીનો મુ ય મુ ો એક જ છે કે દેશ કોના હાથમાં સલામત છે, દેશની 
સુર ા કરવા કોણ સ મ, દેશને ઉ જવળ ભિવ ય કોણ આપશે ? એક તરફ ી નરે ભાઈ મોદીના સ મ અને િનણાયક 
નેતૃ વમાં મજબૂત સરકાર છે તો બી  તરફ મહાિમલાવટના નામે ભેગી થયેલી ચોરોની જમાત છે. એક તરફ દ હીમાં ની 
િતજોરીના ચોકીદાર બનીને ‘‘ખાતો નથી ન ેખાવા દેતો નથી’’ના િસ ધાંત સાથે ર ા કરતા ી નરે ભાઈ મોદી છે તો બી  તરફ 
‘‘ખાઓ ઔર ખીલાઓ’’ની નીિત ધરાવતી ક ેસ છે. 

ી પાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, મમતા બેનર એ આજે બંગાળમાં ઘરના છોકરા ઘટંી ચાટ ેજેવી િ થિત ઉભી કરી છે. 
રા યના નાગ રકોને હક અને અિધકારો આપવાની જ યાએ મમતા દીદી બાં લાદેશમાંથી મુસલમાનોને ઘૂસણખોરી કરાવીન ે
તા મા  કરે છે. બાંગલાદેશમાંથી મુિ લમ કલાકારોને ચાર માટે બોલાવે છે. મમતાના રાજમાં બંગાળ કંગાળ થઈ ગયંુ છે અને 
રા યની જનતા ભયના ઓથાર નીચે વવા માટે મજબૂર છે. 
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૧૦ વષની મનમોહન સહની સરકારમાં ક ેસે કૌભાંડોની હારમાળા સ ને સમ  િવ વમાં ભારતનંુ નામ ડૂબાડવાનંુ કુકમ 

કયુ હતંુ. ક ેસના કૌભાંડોની તો આખી એબીસીડી બને તેમ છે. ક ેસના રાજમાં દલાલો અને વચે ટયાઓએ મા  મૂકીને દેશને 
લંૂટયો હતો. છે લા પાંચ વષમાં ક ેસ અને મહાિમલાવટી ગગની ાચારની દુકાન બંધ થઈ ગઈ છે એટલે જ બધા ભેગા મળી 
મોદી હટાવો.. મોદી હટાવો.. કરી ર ા છે. 

ભારતીય જનતા પાટ  યિ ત સે બડા દલ ઔર દલ સે બડા દશે, ‘‘ઇ ડીયા ફ ટ’’ જેવા િસ ધાંતો સાથે કાય કરે છે યારે 
ક ેસ માટે એક પ રવારનંુ હીત જ સવ વ છે. આજે હા વેચનાર યિ ત દેશનો ધાનમં ી છે તે ક ેસ પચાવી શકતી નથી. 

ક ેસે મુસલમાનોનો ઉપયોગ હંમેશા મતના મશીન તરીકે જ કય  છે. વોટબે ક માટે મુિ લમોનંુ તુિ કરણ કરીને ક ેસ 
વષ સુધી મુિ લમોના મત મેળવતી રહી, પરંતુ મુસલમાનોના સાચા અથમાં િવકાસ માટે ક ેસે કાંઇ જ ન કયુ. બી  તરફ 
ભારતીય જનતા પાટ  સવધમસમભાવની ભાવના સાથે દેશમાં વસતા તમામ િત-ધમ-સમાજના લોકોને િવકાસમાં સમાન 
ભાગીદારી આપીને સૌના સાથ સૌના િવકાસના સૂ  સાથે દેશના નાગ રકોનંુ વન તર ચુ કરવા માટે ક ટબ ધ છે. 

ી પાણીએ જણા યંુ હતંુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારની કામગીરી દેશના નબળા અને ગરીબ વગ માટ ે
સમ પત રહી છે. ગરીબોના ઉ થાન માટે અને તેમને પાયાની સવલતો મળી રહે તેના માટે ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ 
અનેકિવધ યોજનાઓ કાયરત કરી છે અને તેનો લાભ દેશના કરોડો ગરીબોને થયો છે. 

માછલી જેમ પાણી વગર તરફડે તે જ રીતે આજે ક ેસ આજે સ ા વગર તરફડી રહી છે અને સ ા મેળવવા માટે ફ ત 
ચૂંટણી ટાણે જ ગરીબો ને ખેડૂતોને લાલચ આપીને, ફોસલાવી મત લેવા માટે નીકળી છે, પરંતુ દેશનો ગરીબ ક ેસને ઓળખી 
ચૂ યો છે અને લોકસભા ચૂંટણીમાં ક ેસને સાફ કરી દેવાનો છે. 

ભાજપાની સરકારે બનાસકાંઠાનો િવકાસ કરવામાં મહ વનંુ યોગદાન આ યંુ છે અને અનેકિવધ યોજનાઓનો લાભ 
બનાસવાસીઓને આ યો છે. સંકટના સમયે ભાજપાની સરકાર ખભેથી ખભો િમલાવી બનાસકાંઠાના પડખે ઉભી છે, 
બનાસકાંઠામાં ડેરી ઉ ોગનો ઝડપથી િવકાસ થાય માતાઓ-બહેનો દૂધમંડળીઓ બનાવીને આ થક ઉપાજન કરતી થાય તેની ચતા 
ભાજપાની સરકારે કરી છે. 

ક ેસ ચૂંટણી પૂણ થતાં પહલેાં જ હાર ભાળી ચૂકી છે એટલે જ ક ેસના િસિનયર નેતા અહેમદ પટેલ ચૂંટણીમાં િન વાથ 
ભાવે કાય કરતા કમચારીઓ અને અિધકારીઓની કામગીરી પર નાથ િચ હ મૂકી ર ા છે, આ દેશના ઈમાનદાર કમચારીઓનંુ 
હળહળતંુ અપમાન છે. 

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ ભારત માતાને દુગા જેવી શિ તશાળી, અ નપૂણા જેવી ધનધા યવાન, લ મી જેવી 
સમૃ ધ, માં સર વતીની જેમ ાનકુંજનો ભંડાર બનાવવા માટે ૨૩મી તારીખે ગુજરાતના પનોતાપુ  ી નરે ભાઈ મોદીને 
કમળના િનશાન પર બટન દબાવી િવજયી બનાવવા માટે ઉપિ થત હ રોની જનમેદનીને હાકલ કરી હતી. ી પાણીએ 
િવ વાસ ય ત કય  હતો કે ૨૩ એિ લે ગુજરાતની જનતા ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પરથી ક ેસ ને વીણીને સાફ 
કરી દેશે. 

આ સંગે કે ીય મં ી ી હરીભાઇ ચૌધરી, પૂવ મં ી ીઓ, દેશ અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, 
લા મુખ/મહામં ી ીઓ, થાિનક આગેવાનો તથા બહોળી સં યામાં કાયકતાઓ અને સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા. 

આ સંગે ક ેસના પૂવ તાલુકા પંચાયતના મુખ સિહત મોટી સં યામાં ઠાકોર સમાજ, દરબાર સમાજ અને રબારી 
સમાજના આગેવાનો તેમના સમથકો સાથે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ અને િવચારધારાથી ભાિવત થઇને 
ભાજપામાં જોડાયા હતા, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ ભાજપાનો ખેસ પહેરાવી તેઓ સવને ભાજપામાં આવકાયા હતા. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


