ેસનોટ-૦૧

તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૯

છોટાઉદેપરુ ની ધરતી લહેવાટ ગામના પરા મી જવાન અને શૌયચ થી સ માિનત િનલેશભાઈ રાઠવા જે વા િનડર અને સાહસી
વીર રાઠવા સમાજની ભૂિમ છે . - ી અિમતભાઇ શાહ
------------સ ા હોય કે ન હોય ભાજપાના કાયકતાઓમાં યાં સુધી ાણ છે યાં સુધી ક મીર ભારતથી છૂ ટું નહ થાય. ક મીર તો ભારતનું
અિભ ન અંગ છે . - ી અિમતભાઇ શાહ
------------ભૂતકાળમાં ક સ
ે ની સરકારમાં ૧૩માં નાણાપંચે ગુજરાતને ૬૩,૦૦૦ કરોડ િપયા આ યા હતા યારે ી નરે ભાઈ મોદીના
ધાનમં ી બ યા બાદ ૧૪માં નાણાપંચમા ગુજરાતને ૩,૧૦,૯૮૫ કરોડ િપયા ફાળવવામાં આ યા છે - ી અિમતભાઇ શાહ
------------કે ની એનડીએ સરકારે આ દવાસી ે ના િવકાસ માટે વાંસની ખેતીનો દર જો આપવોની સાથે, ગામડાઓમાં એકલ ય મોડેલ
શાળાઓ, જનધન-વનધન-ગોવધન જે વી અનેક યોજનાઓને અમલમાં મુકી છે
- ી અિમતભાઇ શાહ
------------જે એનયુમાં ભારત તેરે ટુકડે હ ગે જે વા નારા લા યા યારે ક સ
ે અ ય રાહુ લ ગાંધીએ યાં જઈને આવા િનવેદનોને વાણી
વતં તા ગણાવીને દેશિવરોધી ત વોના મનોબળને વધારવાનું કાય કયુ હતું
- ી અિમતભાઇ શાહ
------------પાંચ-પાંચ પેઢી અને ૫૫ વષ સુધી દેશમાં રાજ કરનાર ક ેસે ગરીબ-પી ડત-શોિષત ખેડૂતોના ખોબે ને ખોબે મત લઈને વષ સુધી
સરકારો બનાવી પરંતુ ગરીબ-પી ડત-શોિષત ખેડૂતો ઉ થાન માટે કોઈ કાય નથી કયુ
- ી અિમતભાઇ શાહ
------------ક ેસ મોદીના િવરોધમાં કે ભાજપના િવરોધમાં જે કહેવું હોય તે કહે પરંતુ માં ભારતીના ટુકડા કરવાની વાત જો ક ેસ કરશે તો
ભાજપ યારેય સહન નહ કરે - ી અિમતભાઇ શાહ
------------નરે ભાઈ મોદી યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા યારે પણ ક સ
ે ે ગુજરાતના િવકાસય માં હાડકા નાખવામાં કોઈ કસર બાકી
રાખી નહોતી - ી અિમતભાઇ શાહ
------------ક ેસના જવાહરલાલ નહે એ ી સરદાર સાહેબનો િવરોધ કય , ઈિ દરા ગાંધીએ મોરાર ભાઇભાઇ દેસાઈનો િવરોધ કય અને
આજે સોિનયાબેન અને રાહુ લબાબા આપણા નરે ભાઈને રોકવા કાવાદાવા કરી ર ા છે
- ી અિમતભાઇ શાહ
------------આજરોજ ભારતીય જનતા પાટ ના રા ીય અ ય
ી અિમતભાઈ શાહે છોટાઉદેપુર લોકસભામાં બોડેલી ખાતે
આયોિજત જં ગી હેર સભાને સંબોધન કયુ હતું.
ી અિમતભાઈ શાહે જણા યું હતું કે, લાંબા સમય બાદ તેઓને આજે માં મહાકાળીના ધામમાં આવવાનું સૌભા ય ા ત
થયું છે અને આપ સૌના આશીવાદ મેળવવાનો અવસર મ યો છે . તેથી જ માં મહાકાળીના ચરણોમાં ણામ કરીને હુ ં મારી વાતની
શ આત કરવા માગું છુ ં . છોટાઉદેપુરની ધરતી લહેવાટ ગામના પરા મી જવાન અને શૌયચ થી સ માિનત િનલેશભાઈ રાઠવા
જે વા િનડર અને સાહસી વીર રાઠવા સમાજની ભૂિમ છે .
..૨..

..૨..
ી શાહે જણા યું હતું કે, આગામી ૨૩ એિ લે ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણી છે યારે ગુજરાતની જનતા તમામ ૨૬
બેઠકો પર જં ગી મતદાન કરી ચંડ બહુ મતી સાથે ભાજપાના ઉમેદવારોને િવજયી બનાવે તેવી િવનંતી કરવા છોટાઉદેપુરની પિવ
ધરતી પર આ યો છુ ં .
છે લા ચાર મિહનાથી હુ ં સમ દેશની ચારેય દશામાં િવિવધ લોકસભા ે માં વાસ કરી ર ો છુ ં અને આજે ૨૪૬માં
લોકસભા ે છોટાઉદેપુરમાં આ યો છુ ં . સમ દેશમાં ફ ત એક જ વાત સંભળાઈ રહી છે , મોદી... મોદી.... ધાનમં ી ી
નરે ભાઈ મોદીની સરકારે અસરકારક કાયપ ધિતથી છે લા પાંચ વષમાં જે જનિહતના કાય કયા છે , યારે સમ દેશની
જનતાએ ૨૦૧૯માં પણ ી નરે ભાઈ મોદીને ફરી એકવાર દેશના ધાનમં ી બનાવવાનો િનણય કરી લીધો છે . ી નરે ભાઈ
મોદી આપણા છે અને આપ ં ગુજરાત નરે ભાઈનું છે એટલે ગુજરાતની તો ૨૬ બેઠકો તાડવાની એક િવશેષ ફરજ છે .
આજે ક ેસ અ ય રાહુ લ ગાંધી સમ દેશમાં ફરી ર ા છે અને કહી ર ા છે કે અમે ગરીબી હટાવીશું અમે ગરીબી
હટાવીશું. પાંચ-પાંચ પેઢી અને ૫૫ વષ સુધી દેશમાં એક જ પ રવારે રાજ કયુ અને ગરીબો માટે કંઈ જ ન કયુ તેવા લોકો હવે
ગરીબો માટે શું કરશે ? ક સ
ે ે ગરીબ-પી ડત-શોિષત ખેડત
ૂ ોના ખોબે ને ખોબે મત લઈને વષ સુધી સરકારો બનાવી પણ તેમના
ઉ થાન માટે િવકાસનું કોઈ કાય નથી કયુ.
બી તરફ છે લા પાંચ વષમાં ી નરે ભાઈ મોદીની સરકાર સંપૂણ રીતે દેશના ગરીબ વગને સમ પત રહી છે. જે કાય
છે લા િસ ેર વષમાં નથી થયા તેવા કાય આ પાંચ વષમાં ી નરે ભાઇ મોદીએ કરી બતા યા છે . સાત કરોડ કરતાં વધુ ગરીબ
માતાઓ-બહેનોના ઘરમાં મફત ગેસ કને શન, આઠ કરોડથી વધુ શૌચાલયનું િનમાણ કરી માતા-બહેનોનું સ માન, અઢી કરોડ
લોકોને મકાન, બે કરોડ પાં ીસ લાખ લોકોને વીજળીનું કને શન અને દેશના ૫૦ કરોડ નાગ રકોને આવરી લેતી િવ વની સૌથી
મોટી આરો ય યોજના એવી ‘‘આયુ માન ભારત’’ યોજના હેઠળ પાંચ લાખ સુધીનો ખચ સરકાર ભોગવશે સિહતની અનેકિવધ
યોજનાઓને અમલમાં મૂકીને ી નરે ભાઈ મોદીએ દેશના જ રયાતમંદ વગની ચતા કરી છે . આયુ માન ભારત યોજના હેઠળ
૨૩ લાખ ગરીબોના ઓપરેશન િવનામૂ યે સફળ રીતે થઈ ચૂ યા છે .
યારે- યારે ક ેસની સરકાર દેશમાં રહી યારે- યારે ક સ
ે ે ગુજરાતને સતત અ યાય જ કય છે . જવાહરલાલ નહે એ
ી સરદાર સાહેબનો િવરોધ કય , ઈિ દરા ગાંધીએ મોરાર ભાઇભાઇ દેસાઈનો િવરોધ કય અને આજે સોિનયાબેન અને
રાહુ લબાબા આપણા નરે ભાઈને રોકવા કાવાદાવા કરી ર ા છે . આપણા ી નરે ભાઈ મોદી યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા
યારે પણ ક ેસે ગુજરાતના િવકાસય માં હાડકા નાખવામાં કોઈ કસર બાકી રાખી નહોતી. જો આજે ી નરે ભાઈ મોદી ન
હોત તો ગુજરાતની વાદોરી સમાન નમદા યોજના યારેય પૂણ થઈ શકી ન હોત અને રા યના ખેડૂતોને સચાઈ માટે અને
નાગ રકોને પીવા માટેના પાણી માટે ટળવળવું પડતું હોત.
છે લા પાંચ વષમાં ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારે ગુજરાતને દેશની થમ બુલેટ ેન, દેશની સૌ થમ રેલવે યુિનવ સટી,
ગુજરાતમાં એઇ સ જે વી મહ વની ભેટ-સોગાદો આપી છે . ૩૧ શહેરોને અમૃત િમશન હેઠળ તેમજ માટ િસટી હેઠળ
અમદાવાદ, ગાંધીનગર, દાહોદ, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરાને આવરી લેવામાં આ યા છે . મે ો ફેઝ-૧ માટે ૧૦ હ ર કરોડ
િપયા અને ફેઝ-૨ માટે ૫,૨૩૫ કરોડ િપયા આપવાનું કાય આપણા ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ કયુ છે .
ભૂતકાળમાં ક ેસની સરકારમાં ૧૩માં નાણાપંચે ગુજરાતને ૬૩,૦૦૦ કરોડ િપયા આ યા હતા યારે ી નરે ભાઈ
મોદીના ધાનમં ી બ યા બાદ ૧૪માં નાણાપંચમા ગુજરાતને ૩,૧૦,૯૮૫ કરોડ િપયા ફાળવવામાં આ યા છે .
ી નરે ભાઈ મોદી યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા યારે વનબંધુ ક યાણ યોજના હેઠળ આ દવાસીઓના િવકાસનું
કાય કયુ હતું અને આજે દેશના ધાનમં ી તરીકે વનબંધુ ક યાણ યોજનાને સમ દેશમાં સફળતાપૂવક લાગુ કરવાનું કાય ી
નરે ભાઈ મોદીએ કયુ છે . ડ ીક િમનરલ ફંડના મા યમથી ખનીજોમાંથી મળતી રોય ટી આ દવાસી ે ના ઉ થાન માટે
ઉપયોગમાં લેવાય તેના માટેની યવ થા કરવામાં આવી છે . આ ઉપરાંત આ દવાસી ે ના િવકાસ માટે વાંસની ખેતીનો દર જો
આપવો, ગામડાઓમાં એકલ ય મોડેલ શાળાઓ, જનધન-વનધન-ગોવધન યોજનાને અમલમાં મુકવામાં આવી છે .
..૩..

..૩..
ી શાહે જણા યુ હતુ કે, ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ દરિમયાનના ક ેસના શાસનમાં આલીયા-માલીયા-જમાિલયા દેશમાં
આવીને આતંકવાદી હુ મલાને અં મ આપીને દેશના િનદ ષ નાગ રકોને હણી નાખતા હતા, પરંતુ ક ેસની સરકારો
ાચાર
કરવામાં ય ત હતી. આતંકવાદી ઘટનાઓનો જવાબ આપવાની રસદ ક ેસની સરકાર પાસે ન હતી. ી નરે ભાઈ મોદીની
ભાજપા સરકારની નીિત પ છે જો પા ક તાન તરફથી ગોળી આવશે તો ભારત તરફથી તોપનો ગોળો જશે, આતંકવાદીઓ દેશ
પર આંખ ચી કરીને પણ જોશે તો ટનો જવાબ પ થરથી મળશે, ક ેસને આતંકીઓ અને પા ક તાન સાથે ઇલું-ઇલું કરવું હોય
તો કરે.
ી નરે ભાઈ મોદીના િનણાયક નેતૃ વએ પુલવામામાં થયેલી શરમજનક ઘટના બાદ સૈ યને સંપૂણ છૂ ટ આપી અને
ભારતીય વાયુ સેનાના વીર જવાનોએ પા ક તાનમાં જઈને બાલાકોટ િ થત જૈ સ-એ-મોહ મદના આતંકી કે પના રચે- રચા
ઉડાવી દીધા. આતંકીઓને જડબાતોડ જવાબ આ યા બાદ સમ દેશમાં ઉ સવનો માહોલ હતો અને એક સંતોષની લાગણી હતી,
દેશની જનતા ફટાકડા ફોડીને અને મીઠાઈઓ વહચીને ખુશીની લાગણી ય ત કરી રહી હતી. એર ાઈક બાદ પા ક તાન અને
ક ેસ એમ બે જ યાએ માતમનો માહોલ હતો. આતંકવાદીઓ મરે તો ક ેસના પેટમાં કેમ દુખે છે ? આજે અમે રકા અને
ઇઝરાયેલ પછી ભારત િવ વનો ીજો દેશ બ યો છે કે જે દુ મનોને તેની ધરતી પર જઈને પરા ત કરે છે .
ક ેસના સાથી પ ના નેતા ઓમર અ દુ લાના દેશમાં બે વડા ધાન હોવાની વાત કરે છે . શું રાહુ લબાબા ઓમર
અ દુ લાના િનવેદનથી સહમત છે ? સ ા હોય કે ન હોય ભાજપાના કાયકતાઓમાં યાં સુધી વ છે યાં સુધી ક મીર ભારતથી
છૂ ટું નહ થાય. ક મીર તો ભારતનું અિભ ન અંગ છે .
ભાજપા તેના સંક પ પ માં ૩૭૦ની કલમ હટાવવાની વાત કરે છે તો ક ેસ દેશ ોહની કલમ હટાવવાની વાત કરીને
દેશની એકતા અને અખં ડતતા સાથે ચેડા કરવાનું કામ કરે છે . જે એનયુમાં ભારત તેરે ટુકડે હ ગે જે વા નારા લા યા યારે ક ેસ
અ ય રાહુ લ ગાંધી યાં જઈને આવા િનવેદનોને વાણી વતં તા ગણાવીને દેશિવરોધી ત વોના મનોબળને વધારવાનું કાય કયુ
હતું. ક ેસ મોદીના િવરોધમાં કે ભાજપના િવરોધમાં જે કહેવું હોય તે કહે પરંતુ માં ભારતીના ટુકડા કરવાની વાત જો ક ેસ કરશે
તો ભાજપ સહન નહ કરે.
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી દેશના િવિવધ ભાગોમાં ઘૂસેલા ઘૂસણખોરોને દેશની બહાર કાઢવા માટે એન.આર.સી.
લા યા તો ક ેસે તેનો િવરોધ કય . ક ેસને દેશના નાગ રકોના માનવઅિધકારોની ચતા નથી પરંતુ ઘૂસણખોરોના
માનવઅિધકારોની ચતા છે . આગામી સમયમાં ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વ હેઠળ ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર ગુજરાતથી
આસામ સુધી અને કા મીરથી ક યાકુમારી સુધી ઘૂસણખોરોને દેશની બહાર કાઢવાનું કાય કરશે. દેશની સલામતી-સુર ાઅખં ડતતા એ ભાજપા માટે ાથિમકતા છે .
ી શાહે જણા યું હતું કે, ભાજપા હંમેશા ગુજરાતના ગૌરવ માટે લડાઈ લડે છે . આજે ગુજરાતના પનોતાપુ
ી
નરે ભાઈ મોદીએ ગુજરાતના ગૌરવને સમ િવ વમાં થાિપત કયુ છે અને સમ િવ વમાં ગુજરાતનો ડંકો વગા યો છે .
ી શાહે અંતમાં છોટાઉદેપુર લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર ગીતાબેન રાઠવા ને કમળના િનશાન પર બટન દબાવીને
ચંડ બહુ મિત સાથે િવજય બનાવવા માટે ઉપિ થત જનમેદનીને હાકલ કરી હતી અને ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો
ભર ભાજપા નો ભ ય િવજય થશે તેવો િવ વાસ ય ત કય હતો અને િવજયના સંક પની મુઠી વાળી હાથ ચા કરી ‘‘ભારત
માતાકી જય’’ના નાદ સાથે પોતાના ઉ બોધનને િવરામ આ યો હતો.
આ સંગે ગુજરાત ભાજપા દેશ અ ય
ી તુભાઈ વાઘાણી, છોટાઉદેપુરથી ભાજપાના ઉમેદવાર ીમિત ગીતાબેન
રાઠવા, મં ી ી જય થ સહ પરમાર, સાંસદ ી રામ સહ રાઠવા, દેશ અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ,
લોકસભા ભારી-સહ ભારી, િજ લા મુખ-મહામં ી ીઓ, સામાિજક આગેવાન ીઓ તેમજ િવશાળ સં યામાં ભાજપાના
કાયકતાઓ અને સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૯

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

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી તારીખ ૨૧ એિ લના રોજ
સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે પાટણ ખાતે જં ગી હેરસભાને સંબોધશે.
- ી તુભાઇ વાઘાણી

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

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ‘‘એક ભારત ે ભારત’’ના વનમં સાથે ૧૩૦ કરોડની જનતા વ ચે જઇ
ર ા છે યારે ભારતભરમાં જનતાજનાદન વારા તેમને અથાગ મ
ે અને સમથન મળી ર ું છે .
- ી તુભાઇ વાઘાણી
-------------

આજરોજ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ એક અખબારી યાદીમાં જણા યુ હતુ કે,
ગુજરાતના પનોતા પુ માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી તારીખ ૨૧ એિ લે પાટણ ખાતે જં ગી હેર
સભાઓને સંબોધશે.
વતમાન લોકસભા ચૂંટણી અ વયે થમ અને બી તબ કાનું મતદાન પૂણ થયુ છે . ધાનમં ી ી
નરે ભાઇ મોદી એક ભારત ે ભારતના વનમં સાથે ૧૩૦ કરોડની જનતા વ ચે જઇ ર ા છે યારે
ભારતભરમાં જનતાજનાદન વારા તેમને અથાગ ેમ અને સમથન મળી ર ું છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વની એનડીએ સરકારે પોતાના શાસન દર યાન હાથ ધરાયેલા
જનક યાણકારી અને લોકિહતના કાય ના પ રણામ વ પે સમ ભારતભરમાં ઐિતહાિસક અને ચંડ જનાદેશ
મળશે તે િનિ ચત છે .
ગુજરાતના પનોતાપુ અને િવ વનેતા ી નરે ભાઇ મોદીને ફરી એકવાર દેશનું સુકાન સ પવા માટે
સમ દેશ અને ગુજરાતની જનતામાં અદ ય ઉ સાહ જોવા મળી ર ો છે .

લોકલાડીલા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનો િવગતવાર કાય મ
તારીખ

૨૧.૦૪.૨૦૧૮
રિવવાર

સમય

સવારે ૦૯.૦૦
કલાકે

કાય મની િવગત

પાટણ લોકસભા -

હેરસભા

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૯

------------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ અને ી અિમતભાઇ શાહના માગદશનના કારણે સમ ભારતમાં ચંડ જનસમથન
મળી ર ું છે . - ી તુભાઇ વાઘાણી
------------ગુજરાતના પનોતા પુ ી અિમતભાઇ શાહની ચાણ ય નીિત અને દૂરદશ તાના કારણે
સમ દેશભરમાં ક સ
ે ને ધૂળ ચાટતી કરી દીધી છે . - ી તુભાઇ વાઘાણી
------------મા ભાજપામાં એક સામા ય કાયકતા પણ દેશના વડા ધાનપદ અને રા ીય અ ય પદ જે વા ટોચના થાનો સુધી પહ ચી શકે છે
- ી તુભાઇ વાઘાણી
------------ક ેસની ાંતવાદ, િતવાદ અને તૃ ીકરણની નીિત સામે ભાજપાની રા વાદ અને એક ભારત ે ભારત માટેની આ લડાઇ છે
- ી તુભાઇ વાઘાણી
------------સમ ગુજરાતભરમાં અને દેશભરમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને અિમતભાઇ શાહની

હેરસભાઓ યો ઇ રહી છે ,

યારે જન જનમાં અદ ય ઉ

અને ઉ સાહ જોવા મળે છે - ી તુભાઇ વાઘાણી
------------આજરોજ છોટાઉદેપુર લોકસભા અંતગત બોડેલી ખાતે ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહની હેરસભામાં
દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી ઉપિ થત ર ાં હતા.
ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના સંબોધન પૂવ વાગત વચન કરતાં ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યું
હતું કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ અને ી અિમતભાઇ શાહના માગદશનના કારણે સમ ભારતમાં ચંડ
જનસમથન મળી ર ું છે . ગુજરાતના પનોતા પુ
ી અિમતભાઇ શાહની ચાણ ય નીિત અને દૂરદશ તાના કારણે સમ
દેશભરમાં ક ેસને ધૂળ ચાટતી કરી દીધી છે . ક ેસને ૪૦૦ માંથી ૪૦ બેઠકો ઉપર લાવીને નામશેષ કરી દીધી છે . લોકસભાની
આ ચૂંટણી બાદ ક ેસ એક ાદેશીક પ બની રહેશે, તે બાબત િનિ ચત છે .
ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, ક ેસમાં રા ીય નેતૃ વ વંશ પરંપરાગત રીતે સ પવામાં આવે છે . પહેલાં જવાહરલાલ
નહે બાદમાં ઇિ દરા ગાંધી યારબાદ રા વ ગાંધી, સોનીયા ગાંધી, રાહુ લ ગાંધી અને હવે િ યંકા ગાંધી જે વા વારસાઇવાળા લોકો
જ ક ેસનું િશષ થ નેતૃ વ સંભાળે છે . ક ેસમાં આંતરીક લોકશાહીનો સદંતર અભાવ જોવા મળે છે . યારે મા ભાજપામાં
એક સામા ય કાયકતા પણ દેશના વડા ધાનપદ અને રા ીય અ ય પદ જે વા ટોચના થાનો સુધી પહ ચી શકે છે . ી અિમતભાઇ
શાહ પછી ભાજપામાં કોણ રા ીય અ ય બનશે તે કોઇ કહી શકતુ નથી યારે ક ેસમાં તે વયં પ હોય છે .
ક ેસની ાંતવાદ, િતવાદ અને તૃ ીકરણની નીિત સામે ભાજપાની રા વાદ અને એક ભારત ે ભારત માટેની આ
લડાઇ છે . ક ેસ હંમેશા જુ ઠાણા ફેલાવીને
ને ગુમરાહ કરી, વોટબકની રાજનીિત કરતી આવી છે .
ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, સમ ગુજરાતભરમાં અને દેશભરમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી અને અિમતભાઇ
શાહની હેર સભાઓ યો ઇ રહી છે યારે જનજનમાં અદ ય ઉ અને ઉ સાહ જોવા મળે છે . ી નરે ભાઇ મોદી અને ી
અિમતભાઇ શાહની સભાઓમાં જે રીતે ચંડ જનો સાહ જોવા મળે છે , તેનાથી ક ેસ ખળભળી ગઇ છે .
અંતમાં ી વાઘાણીએ ઉપિ થત જનમેદનીને જણા યું હતુ કે, ભારતની ગિત-સમૃ ધી અને સુર ાને લ યમાં લઇને
છોટાઉદેપુરથી ી ગીતાબેન રાઠવાને િવજયી બનાવી આપણે સૌએ ી નરે ભાઇ મોદીના હાથ મજબૂત કરવાના છે .
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૯

------------ગુજરાતના મુ યમં ી કાળ દર યાન ી નરે ભાઇ મોદીએ ૨૦૦૫માં દેશના ઇિતહાસમાં સૌ થમ વખત આ દવાસીઓને
વ તીના અનુપાતમાં બજે ટ ફાળવીને બંધારણીય અિધકાર અપા યો હતો - ી અિમતભાઇ શાહ
------------ી નરે ભાઈ મોદી ધાનમં ી બનવાની સાથે ગુજરાતમાં આ દવાસીઓના ક યાણમાં મહ વનો ભાગ ભજવનાર એવી વનબંધુ
ક યાણ યોજનાને સમ દેશમાં લાગુ કરી ૮૦ હ ર કરોડ િપયા આ દવાસીઓના ક યાણ માટે વનબંધુ ક યાણ યોજના હેઠળ
ફાળવેલ છે - ી અિમતભાઇ શાહ
------------એક તરફ ૫૫ વષના ક સ
ે ના શાસનમાં આ દવાસીઓને જે ટલા જં ગલના પ ટા આપવામાં આ યા તેના કરતાં ચાર ગણા
જં ગલના પ ટા ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વવાળી સરકારે છે લા ૫૫ મિહનામાં આ યા છે . ભાજપાની સરકાર
આ દવાસીઓના ક યાણ માટે ક ટબ ધ છે - ી અિમતભાઇ શાહ
------------ભાજપાની સરકારે દેશભરના આ દવાસીઓના ક યાણ માટે ડ ીક િમનરલ ફંડ હેઠળ ૩૦,૦૦૦ કરોડ િપયાની ા ટ વાપરી છે
- ી અિમતભાઇ શાહ
------------આજની પ રિ થિતમાં દેશની સુર ા માટે ી નરે ભાઈ મોદી જે વું સ મ અને િનણાયક નેતૃ વ અિતઆવ યક છે .
------------ક ેસના િમ ો સાંભળી લો આ મૌનીબાબા મનમોહન સહની સરકાર નથી આ છ પનની છાતીવાળા ી નરે ભાઈ મોદીની
સરકાર છે . ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વવાળી ભાજપાની સરકાર આતંકવાદીઓને વીણી-વીણીને સાફ કરવા માટે િતબ ધ છે
- ી અિમતભાઇ શાહ
------------આઝાદી પછી દેશનો ગરીબ જે પાયાની સવલતોથી વંિચત હતો તે તમામ પાયાની સવલતો જે મ કે, વીજળી, રાંધણગેસ,
શૌચાલય અને આરો યને લગતી તમામ સુિવધાઓ દેશના ગરીબ સુધી પહ ચાડવામાં આવી છે - ી અિમતભાઇ શાહ
------------યુવાઓને વરોજગાર માટે ો સાિહત કરવા માટે મુ ા યોજના, ટાટઅપ ઇિ ડયા, ટે ડઅપ ઇિ ડયા જે વી યોજનાઓને
અમલમાં મૂકવામાં આવી છે . - ી અિમતભાઇ શાહ
------------આજરોજ ભાજપાના રા ીય અ ય
ી અિમતભાઇ શાહે વલસાડ લોકસભાના ધરમપુર તાલુકામાં આવતા માલણપાડા
ખાતે આયોિજત એક િવશાળ જનસભાને સંબોધન કયુ હતું.
ી અિમતભાઈ શાહે િવજયના સંક પની મુ ઠીવાળીને હાથ ચા કરી ‘‘ભારત માતા કી જય’’ના જયઘોષ સાથે પોતાનું
સંબોધન શ કયુ હતું. આઝાદી પછી દેશમાં પરંપરા રહી છે કે, જે વલસાડ તે તે પ દેશમાં સરકાર બનાવે છે .
ી શાહે જણા યું હતું કે, સમ દેશનો માહોલ જોતા પ છે કે, ૨૦૧૯ની આ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ી નરે ભાઈ
મોદીની સરકાર ફરી એકવાર બનવાનું િનિ ચત છે પરંતુ યારે ી નરે ભાઈ મોદી ગુજરાતના હોય યારે આપણી સૌની એક
સિવશેષ ફરજ બને છે યારે આપણે સૌ ગુજરાતની તમામ બેઠકો આપણા ગુજરાતના પનોતા પુ એવા ી નરે ભાઈ મોદીને
અપણ કરીએ.
..૨..

..૨..
ી નરે ભાઈ મોદી યારે ગુજરાતના મુ યમં ી હતા યારે આ દવાસી ક યાણ અસરકારક રીતે કેવી રીતે કરી શકાય તેનું
ઉ મ ઉદાહરણ તેમના નેતૃ વમાં ગુજરાતે સમ દેશને પૂ ં પા યું હતું. ગુજરાતના મુ યમં ી કાળ દર યાન ી મોદી એ
૨૦૦૫માં દેશના ઇિતહાસમાં સૌ થમ વખત આ દવાસીઓને વ તીના અનુપાતમાં બજે ટ ફાળવીને બંધારણીય અિધકાર
અપા યો હતો. ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ દ હી ગયા બાદ ગુજરાતમાં આ દવાસીઓના ક યાણમાં મહ વનો ભાગ
ભજવનાર એવી વનબંધુ ક યાણ યોજનાને સમ દેશમાં લાગુ કરી હતી અને તેના પ રણામ વ પ દેશભરના આ દવાસીઓને
તેનો લાભ મ યો. ભાજપાની સરકારે ૮૦ હ ર કરોડ િપયા આ દવાસીઓના ક યાણ માટે વનબંધુ ક યાણ યોજના હેઠળ
ફાળવેલ છે .
એક તરફ ૫૫ વષના ક ેસના શાસનમાં આ દવાસીઓને જે ટલા જં ગલના પ ટા આપવામાં આ યા તેના કરતાં ચાર
ગણા જં ગલના પ ટા ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વવાળી સરકારે છે લા ૫૫ મિહનામાં આ યા છે . ભાજપાની સરકાર
આ દવાસીઓના ક યાણ માટે ક ટબ ધ છે . ડ ીક િમનરલ ફંડ હેઠળ ૩૦,૦૦૦ કરોડ િપયાની ા ટ ભાજપાની સરકારે
દેશભરના આ દવાસીઓના ક યાણ માટે વાપરી છે .
ી શાહે જણા યું હતું કે, આજે હુ ં ી મોરાર ભાઇ દેસાઈની ધરતી વલસાડમાં આ યો છુ ં યારે મારે કહેવું છે કે,
ભૂતકાળમાં ઈિ દરા ગાંધીએ મોરાર ભાઇ દેસાઈ સાથે ખૂબ અ યાય કય છે . સરદાર સાહેબ હોય કે મોરાર ભાઇ દેસાઈ હોય
ગુજરાતને અ યાય કરવો એ ક ેસની પરંપરા રહી છે . ગુજરાતની વાદોરી એવી નમદા પરના સરદાર પટેલ ડેમની કામગીરી
ક ેસે ૫૦-૫૦ જે ટલા વષ સુધી ખોરંભે ચઢાવેલી રાખી હતી.
ી નરે ભાઇ મોદીએ ગુજરાતમાં લોહપુ ષ સરદાર
વ લભભાઈ પટેલની િવ વની સૌથી ચી િતમા બનાવીને દુિનયાના લોકો આ ચયચ કત થઇ ય તેવી પ રિ થિતનું િનમાણ કયુ
છે . જે સરદાર વ લભભાઈ પટેલના પરા મોની અવગણના કરી અને અ યાય કય તેવા સરદાર સાહેબના વનકવનને િનહાળવા
દેશ-િવદેશના લોકો ટે યુ ઓફ યુિનટી ખાતે પધારે છે યારે ી નરે ભાઇ મોદીએ ી સરદાર સાહેબને સાચા અથમાં ધાંજિલ
પાઠવી છે .
ી શાહે જણા યું હતું કે, ભારતીય સેના પા ક તાન અને આતંકવાદીઓને સણસણતો જવાબ આપે યારે ક ેસમાં માતમ
કેમ છવાઈ ય છે ? ક ેસના મોટા-મોટા નેતાઓ આતંકીઓને છાવરનારા િનવેદન આપે છે .
ક ેસના િમ ો સાંભળી લો આ મૌનીબાબા મનમોહન સહની સરકાર નથી આ છ પનની છાતીવાળા ી નરે ભાઈ
મોદીની સરકાર છે . ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વવાળી ભાજપાની સરકાર આતંકવાદીઓની વીણીને સાફ કરવા માટે િતબ ધ
છે . આજની પ રિ થિતમાં દેશની સુર ા માટે ી નરે ભાઈ મોદી જે વું સ મ અને િનણાયક નેતૃ વ અિતઆવ યક છે .
છે લા પાંચ વષમાં ી નરે ભાઈ મોદીની સરકાર વારા અનેક
લ ી યોજનાઓ વારા દેશના ગરીબ અને મ યમ
વગને સ મ અને મજબુત કરવાનું કાય કરવામાં આ યું છે . યુવાઓને વરોજગાર માટે ો સાિહત કરવા માટે મુ ા યોજના,
ટાટઅપ ઇિ ડયા, ટે ડઅપ ઇિ ડયા જે વી યોજનાઓને અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આઝાદી પછી દેશનો ગરીબ જે પાયાની
સવલતોથી વંિચત હતો તે તમામ પાયાની સવલતો જે મ કે, વીજળી, રાંધણગેસ, શૌચાલય અને આરો યને લગતી તમામ
સુિવધાઓ દેશના ગરીબ સુધી પહ ચાડવામાં આવી છે .
ી અિમતભાઈ શાહે ઉપિ થિત જનમેદનીને ‘‘ ફર એક બાર, મોદી સરકાર’’ બનાવવાનો સંક પ લેવડાવી વલસાડ
લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર ડો ટર કે.સી.પટેલ સિહત ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપાના ઉમેદવારોને
ભારે બહુ મતીથી તાડવા માટે હાકલ કરી હતી.
આ સંગે ભાજપા દેશ અ ય
ી તુભાઈ વાઘાણી, મં ી ી રમણભાઈ પાટકર, દેશ અ ણી ીઓ વલસાડ
લોકસભા ભાજપા ઉમેદવાર ી ડૉ. કે.સી.પટેલ, પુવ મં ી ી મંગભ
ુ ાઇ પટેલ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, િજ લા
ભાજપા મુખ-મહામં ી ીઓ, સામાિજક આગેવાનો તેમજ િવશાળ સં યામાં ભાજપના કાયકતાઓ અને સમથકો ઉપિ થત
ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૫

તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૯
-------------

ક સ
ે પાટ ગોબ સ પાટ છે અને કિપલ િસ બલ ગોબ સ મેન છે - જુ ઠી પાટ ના જુ ઠા નેતા છે .
- ી ભરતભાઇ પં યા

------------લોકસભાની ચૂટં ણીના યો યેલ બે તબ કામાં દેશમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં ભાજપ તરફી લોકજુ વાળ જોવા
મળે છે યારે ગુજરાતને ટાગટ કરવા ગુજરાતમાં આવીને જૂ નું જુ ઠા ં ફેલાવવાનો કુ યાસ કરે છે - ી ભરતભાઇ પં યા
------------આ એ જ કિપલ િસ બલ છે કે, જે મણે ઇ.વી.એમ.ના પુરાવા માં યા, એર ાઇક વખતે સૈિનકો પાસે પુરાવાઓ માં યા, ભગવાન
ી રામના પુરાવાઓ માં યા હતા - ી ભરતભાઇ પં યા
------------ક ેસે લોકશાહીનુ,ં સૈિનકોનું અને દેશના કરોડો િહ દુઓની આ થા, ધાનું અપમાન કયુ છે - ી ભરતભાઇ પં યા
------------‘‘ ી કમલમ્’’ એક પાટ નું હેડ વાટર છે , અહ સકડો લોકોની અવરજવર હોય છે . જે ની સાથે પાટ ને કોઇ લેવા-દેવા નથી તેવી
અ ણી યિ તને બહારની ઘટના સાથે સાંકળીને ક ેસે પૂવ યો ત ફેઇક િવડીયો બનાવીને ભાજપાને બદનામ કરવાનો િન ફળ
યાસ કય છે . - ી ભરતભાઇ પં યા
------------સુરે નગર ખાતે બનેલ હા દક સાથેની ઘટના સાથે કોઈ લેવા-દેવા નથી. ભાજપા યારેય કોઈપણ કારની હસામાં માનતુ નથી કે
સમથન કરતું નથી. લોકશાહીમાં આ કારની ઘટના ન બનવી જોઈએ. અમે આ ઘટનાને વખોડી કાઢીએ છીએ.
------------હા દકે પોતાનો રાજકીય રોટલો શેકવા સમાજ-સમાજ વ ચે વેર-ઝેર, વગિવ હ અને અશાંિત ફેલાવવાના જે યાસો કયા હતા તે
ગુજરાતની જનતા સૂપરે ે

ણે છે . હા દકે પોતાના સાથીદારો અને સમાજના આગેવાનોની અવગણના અને અપમાન સાથે

િવ વાસઘાત કય છે , એટલે કેટલીક વાર પોતાના જ વાણી-વતન- યવહાર અને કૃ યને લીધે લોકોના રોષનો ભોગ બનવું પડે છે
યારે તેનો ટોપલો ક સ
ે ભાજપા ઉપર નાંખવાનો યાસ કરે છે તે યો ય નથી.
------------જે મની ઇ છાશિ ત, કાયશિ ત અને િનણયશિ તમાં હમત અને એ શન હોય તેને છ પનની છાતી કહેવાય,
ક સ
ે બુિ ધ વગરના તક-કુતક કરીને દેશના લોકલાડીલા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીનું અપમાન કરી કરોડો દેશવાસીઓનું
અપમાન કરી રહી છે – ી ભરત પં યા
------------દેશ વ તા ી ભરતભાઇ પં યાએ મીડીયા સાથેની વાતચીતમાં જણા યું હતું કે, ક ેસ પાટ ગોબ સ પાટ છે , અને
કિપલ િસ બલ ગોબ સમેન છે , જુ ઠી પાટ ના જુ ઠા નેતા છે . પહેલાં િવદેશમાં જઇને ઇ.વી.એમ. સામે જુ ઠા આ ેપ કરી
ભારતની લોકશાહી-લોકતાં ીક યવ થાને બદનામ કરવાનો યાસ કય હતો. દ હીમાં ફેક િવડીયો વારા ભાજપાને બદનામ
કરવાનો યાસ કય હતો.
હવે, લોકસભાની ચૂંટણીના યો યેલ બે તબ કામાં દેશમાં ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં ભાજપ તરફી
લોકજુ વાળ જોવા મળે છે યારે ફરી ગુજરાતમાં આવીને જૂ નું જુ ઠા ં ફેલાવવાનો કુ યાસ કરે છે . પહેલાં પણ કિપલ િસ બલના
જુ ઠાણાને જનતા અને િમડીયાએ કોઇ થાન આ યું નથી અને જનતા પણ તેમને કોઇ ગંભીરતાથી લેતુ નથી. ક ેસ પાસે ડટ
..૨..

..૨..
ીક ડપાટમે ટ છે, જે આવી ડટ ીક કયા કરે છે . પરંતુ જનતા ક ેસના ચાલ, ચ ર ઓળખે છે . આ એ જ કિપલ િસ બલ છે
કે, જે મણે દેશની લોકતાં ીક યવ થાને બદનામ કરવા ઇ.વી.એમ.ના પુરાવા માં યા, સ કલ અને એર ાઇક વખતે સૈિનકો પાસે
પુરાવાઓ માં યા, સુ ીમ કોટમાં એફીડેવીટ કરીને ભગવાન ીરામ કા પનીક પા છે, ી રામનું અિ ત વ નથી તેમ કહીને
ભગવાન ીરામના પુરાવાઓ માં યા અને ગુજરાતમાં આવીને કોઇ સમાજને ઓ.બી.સી. માં અનામત આપવાના જુ ઠા ગતકડા
ફેલાવીને વગ િવ હ ફેલાવવાનું કામ કયુ. ક ેસના ડટ ીક ડપાટમે ટના ક વીનર એવા ી કિપલ િસ બલને ગુજરાત અને
દેશની જનતા ઓળખી ચૂકી છે . ક ેસે લોકશાહીનું, સૈિનકોનું અને દેશના કરોડો િહ દુઓની આ થા, ધાનું અપમાન કયુ છે .
‘‘ ી કમલમ્’’ એક રા ીય પાટ નું હેડ વાટર છે , જે થી યાં લોકોની અવર જવર રહેતી હોય તે વાભાવીક છે . કોઇ એક
યિ ત કમલમમાં આવીને જતી રહે અને બહાર કોઇ ઘટના બને તેને કમલમ સાથે સાંકળીને ફેક િવડીયો બનાવીને ભાજપાને
બદનામ કરવાનો યાસ ક ેસ માટે એ બુમરગ સાબીત થશે. ક ેસનું આ પૂવ યો ત ભાજપાને બદનામ કરવાનું કાવત
ગુજરાતની જનતા યારેય િ વકારવાની નથી.
ી ભરત પં યાએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, ભાજપાને આ સુરે નગર ખાતે બનેલ હા દક સાથેની ઘટના કે યિ ત સાથે
કોઈ લેવાદેવા નથી. ભાજપા યારેય કોઈપણ કારની હસામાં માનતુ નથી કે સમથન કરતું નથી. લોકશાહીમાં આ કારની ઘટના
ન બનવી જોઈએ. અમે આ ઘટનાને વખોડી કાઢીએ છીએ. આ ઘટનાની સંપૂણપણે તપાસ થવી જોઇએ અને કાયદાએ કાયદાનું
કામ કરવું જોઈએ.
હા દકે સમાજ-સમાજ વ ચે વેર-ઝેર, વગિવ હ અને અશાંિત ફેલાવવાના જે યાસો કયા હતા તે ગુજરાતની જનતા
સૂપેરે ણે છે . પોતાની સં થા આગેવાનો અને સમાજને જે રીતે ગેરમાગ દોરીને પોતાનો રાજકીય રોટલો શેકવા માટે હા દકે
લોકોને છે તયા હતા. તેણે પોતાના સાથીદારો અને સમાજના આગેવાનોની અવગણના અને અપમાન કયા છે . તેમની સાથે
િવ વાસઘાત કય છે , એટલે કેટલીક વાર પોતાના જ વાણી-વતન- યવહાર અને કૃ યને લીધે લોકોના રોષનો ભોગ બનવું પડે છે
યારે તેનો ટોપલો ક ેસ ભાજપા ઉપર નાંખવાનો યાસ કરે છે તે યો ય નથી. િમડીયા પાસેથી ણકારી મ યાં મુજબ ઘટના
સાથે સંબંધીત યિ તએ પોતાના વનમાં બનેલ દુખ દાયક ઘટનાઓના રીએ શનમાં આ ઘટના બની છે , તેવો ખુલાસો કય છે
એટલે કે, ભાજપાને આ ઘટના કોઇ લેવાદેવા નથી તેમ સાિબત થાય છે યારે ક ેસ ખોટા આ ેપો કરવાનું બંધ કરે
ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતે દેશ વ તા ી ભરત પં યા તેમજ દેશ ક વીનર ી શાંત વાળાની
ઉપિ થિતમાં અમદાવાદ િજ લા ભાજપાના મુખ ી આર.સી.પટેલે હેર કરી હતી કે, સાણંદ તાલુકાના ૭૫૦ કરતાં પણ વધુ
ક ેસના આગેવાનો અને કાયકરોએ ક ેસમાંથી રા નામુ આપીને ભારતીય જનતા પાટ માં જોડાયા છે . િજ લા પંચાયતના પૂવ
સદ ય તથા જમીન િવકાસ બક સાણંદ તાલુકા શાખાના ડરે ટર તેમજ પૂવ સરપંચ ી કાળુભાઇ ગોહેલ તથા રેથલ સેવા સહકારી
મંડળીના મુખ ક ેસ અ ણી ી ભરત સહ વાઘેલા તથા ી દશરથ સહ દાનુભા સિહતને ભાજપાનો ખેસ પહેરાવીને
ી ભરતભાઇ પં યાએ િવિધવત રીતે વેશ કરા યો હતો.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

