ેસનોટ-૦૧

તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૯
------------આપણા ગુજરાતી, આપણા નરે ભાઈ મોદીએ ૧૩ વષ સુધી ગુજરાતના મુ યમં ી રહી સેવા કરી છે .

ક ેસને ગુજરાત હંમશ
ે ા આંખના કણાની જે મ ખૂચ
ં તું ર ું છે અને એટલે જ આજે મોદી હટાવો.... મોદી હટાવો...ના નારા
લગાવી ર ા છે . - ી િવજયભાઇ પાણી
------------દેશમાંથી ગરીબી, બેકારી,
ાચારને હટાવવા માટે આપણા પનોતાપુ ી નરે ભાઈ મોદીને ફરી એકવાર દેશના ધાનમં ી
બનાવવા માટે ૨૩મી તારીખે કમળના િનશાન પર બટન દબાવીને પોતાનો મત સીધેસીધો ી નરે ભાઈને મોકલીને ગુજરાત
ભાજપાના તમામ ૨૬ ઉમેદવારોને જં ગી બહુ મતીથી િવજયી બનાવવાની હાકલ કરતાં મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી
------------આ વખતની ચૂટં ણી ફ ત બે પ ના ઉમેદવારો વ ચેની જ ચૂટં ણી નથી પરંતુ િવકાસની સાથે-સાથે દેશની સલામતી સુર ા કોણ
સુિનિ ચત કરી શકે તે ન કી કરવાની ચૂટં ણી છે . ક ેસના કુશાસનથી ઉભી થયેલી દેશની વષ જૂ ની સમ યાઓનું િનરાકરણ કોણ
લાવી શકશે તે ન કી કરવાની ચૂંટણી છે . - ી િવજયભાઇ પાણી
------------ક ેસના એક કુળે
ાચારમાં ઓત ોત થઈને કૌભાંડો પર કૌભાંડો કરી આ દેશ ને ખોખલો કરી નાખવાનું કુકમ કયુ છે . હવા,
જમીન અને પાતાળ એમ ણેય જ યાએ ક સ
ે ીઓએ
ાચાર કરીને ભારતનું નામ સમ િવ વમાં ડુબા યું હતું
- ી િવજયભાઇ પાણી
------------સુ ીમ કોટ રાહુ લ ગાંધીને ફટકાર આપતા નો ટસ ફટકારી ક ું છે કે, સુ ીમ કોટ યારેય પણ ચોકીદાર ચોર છે ,
આવું િનવેદન આ યું નથી. જુ ઠું બોલી બોલીને અપ ચાર કરવો એ જ ક સ
ે ની સં કૃિત રહી છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------એક તરફ દેશના િહતને સવ પરી માનનારા, વીશું તો દેશ માટે મરીશું તો દેશ માટેની ભાવના સાથે દેશ માટે કાય કરનાર
રા ભ તોની ટોળી છે અને બી તરફ ણે દેશ મા એક પ રવારની અંગત ગીર હોય તેમ ગાંધી પ રવારને સવ પરી માનનારી
ક ેસ છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------એક તરફ ભારતીય જનતા પાટ અને એન.ડી.એ.ના ધાનમં ી પદના નેતા ી નરે ભાઈ મોદી છે તે પ છે અને બી તરફ
ધાનમં ી પદ પર બેસવા માટે એકબી ના ટાં ટયા ખચનાર લોકો ભેગા થયા છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------દેશમાં રાજકીય િ થરતા હોય તો જ દેશનો િવકાસ અને દેશની ગિત શ ય છે .
િ થરતા વગરની સરકારમા દેશ હંમેશા પાયમાંલ જ થાય છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------કોમ - કોમને અથડાવી, ાિત - ાિતને અથડાવી, ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીિત અપનાવવી એ જ ક ેસની માનિસકતા
છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------આતંકવાદીઓને જવાબ આપવા માટે જનતાનું દદ અને જનતાનો આ ોશ મહેસુસ કરી શકે તેવા ધાનમં ી ી નરે ભાઈ
મોદીનું િનણાયક નેતૃ વ દેશ માટે આજે અિતઆવ યક છે - ી િવજયભાઇ પાણી
------------..૨..

..૨..
આજરોજ ગુજરાતના મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ પોરબંદર લોકસભામાં મિહયારી ખાતે આયોિજત એક િવશાળ
જનસભાને સંબોધન કયુ હતું.
ી િવજયભાઈ પાણીએ જણા યું હતું કે, આ વખતની ચૂંટણી ફ ત બે પ ના ઉમેદવારો વ ચેની જ ચૂંટણી નથી પરંતુ
િવકાસની સાથે સાથે દેશની સલામતી સુર ા કોણ સુિનિ ચત કરી શકે તે ન કી કરવાની ચૂંટણી છે . ક ેસના કુશાસનથી ઉભી
થયેલી દેશની વષ જૂ ની સમ યાઓનું િનરાકરણ કોણ લાવી શકશે તે ન કી કરવાની ચૂંટણી છે .
આ વખતની ચૂંટણીમાં એક તરફ ઈમાનદારી - માિણકતાથી ચોકીદાર બનીને દેશની જનતાના પૈસાની િતજોરીની ર ા
કરવા, દેશની સુર ા માટે,

ાચાર સામે, ન સલવાદ, આતંકવાદ સામે દેશની ચોકીદારી કરતા ી નરે ભાઈ મોદી છે , તો બી

તરફ ચોર મચાયે શોરની માફક ચોરોની જમાત બેશરમ થઇને દેશના ચોકીદારને ચોર કહેવા નીકળી છે . આ ચોરોની જમાત ગાયના
ઘાસમાંથી પૈસા ખાઈ ગયેલા લાલુ છે , બાં લાદેશી ઘુસણખોરોને બંગાળમાં ઘુસાડી-ઘુસાડીને બંગાળને કંગાળ કરનાર મમતા
બેનર

છે ,

ાચારની નદીઓ વહેવડાવી ઉ ર દેશને બરબાદ કરનાર માયાવતી, અિખલેશ અને મુલાયમ સહ છે . ક ેસના એક

કુળે

ાચારમાં ઓત ોત થઈને કૌભાંડો પર કૌભાંડો કરી આ દેશને ખોખલો કરી નાખવાનું કુકમ કયુ છે . હવા, જમીન અને

પાતાળ એમ ણેય જ યાએ ક ેસીઓએ

ાચાર કરીને ભારતનું નામ સમ િવ વમાં ડુબા યું હતું.

રાહુ લ ગાંધી સુ ીમ કોટનું નામ લઈને દેશની

ને મૂખ બનાવવા માટે િનવેદન આપતા હતા કે સુ ીમ કોટ ક ું છે કે,

દેશના ચોકીદાર ચોર છે. આ બાબતે સુ ીમ કોટ રાહુ લ ગાંધીને ફટકાર આપતા નો ટસ ફટકારી ક ું છે કે, સુ ીમ કોટ યારેય પણ
ચોકીદાર ચોર છે , આવું િનવેદન આ યું નથી. જુ ઠું બોલી બોલીને અપ ચાર કરવો એ જ ક ેસની સં કૃિત રહી છે .
એક તરફ દેશના િહતને સવ પરી માનનારા,
રા ભ તોની ટોળી છે અને બી
ક ેસ છે . ભારતને પોતાની

તરફ

વીશું તો દેશ માટે મરીશું તો દેશ માટેની ભાવના સાથે દેશ માટે કાય કરનાર

ણે દેશ મા એક પ રવારની અંગત

ગીર હોય તેમ ગાંધી પ રવાર ને સવ પરી માનનારી

ગીર સમજનાર ક ેસને ગરીબ ચા વેચનાર યિ ત દેશના ધાનમં ી પદ પર બેઠો છે તે વાત પચતી

નથી.
એક તરફ ભારતીય જનતા પાટ અને એન.ડી.એ.ના ધાનમં ી પદના નેતા
બી

ી નરે ભાઈ મોદી છે તે પ છે અને

તરફ ધાનમં ી પદ પર બેસવા માટે એકબી ના ટાં ટયાખચનાર લોકો ભેગા થયા છે . શું આ લોકો દેશને િ થરતા આપશે?

દેશમાં રાજકીય િ થરતા હોય તો જ દેશનો િવકાસ અને દેશની ગિત શ ય છે . િ થરતા વગરની સરકારમા હંમેશા દેશ પાયમાંલ
જ થાય છે .
કોમ - કોમ ને અથડાવી, ાિત - ાિતને અથડાવી, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો ની નીિત અપનાવવી એ જ ક ેસની
માનિસકતા છે .
એક તરફ ાસવાદનો ખા મો કરનારા લોકો છે તો બી
ાઈક અને એર

ાઇક

તરફ ાસવાદીઓને િબરીયાની ખવડાવનાર લોકો છે . સ કલ

ણે ક ેસના પોતાના ઉપર થઈ હોય તે રીતે બેબાકળા બનીને ક ેસ પા ક તાનના સમથનમાં િનવેદન

આપી રહી છે અને સેનાનું અપમાન કરી રહી છે . આતંકવાદીઓને જવાબ આપવા માટે જનતાનું દદ અને જનતાનો આ ોશ
મહેસુસ કરી શકે તેવા ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીનું િનણાયક નેતૃ વ દેશ માટે આજે અિતઆવ યક છે .
“અફઝલ હમ શ મદા હૈ તેરે કાિતલ જદા હૈ”, “ભારત તેરે ટુકડે હ ગે” જે વા નારાઓ લગાવનારાઓને ક ેસ અ ય
રાહુ લ ગાંધી ભૂતકાળમાં પણ સમથન આપી ચૂ યા છે અને આવા ત વોને છાવરવા માટે ક ેસ પાટ રાજ ોહની કલમ રદ કરવા
માંગે છે એટલું જ નહ સેનાને કાયદાનું ર ણ આપતો AFSPA નો કાયદો પણ ક ેસ ર કરવા માંગે છે .
..૩..

..૩..
ગરીબી હટાવીશુંના નારા લગાવીને વષ સુધી ગરીબ ના મત લઇને સરકારો બનાવીને ક ેસે ગરીબને વધુ ગરીબ બનાવી,
ાચાર કરી પોતાના ઘર ભયા છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી એ છે લા પાંચ વષમાં ગરીબ ક યાણ, કસાન ક યાણ તેમજ મ યમ વગના લાભ અથ
અનેક યોજનાઓ કાયરત કરી છે . આયુ યમાન ભારત યોજના હેઠળ પાંચ લાખ િપયા સુધીની સારવાર િવનામૂ યે કરી આપવાની
શ આત થઇ ચૂકી છે . ગુજરાતમાં પણ રા ય સરકાર વારા મા અમૃતમ યોજના, માં વા સ ય યોજના અંતગત ણ લાખ સુધીની
સારવાર જ રીયાતમંદને િવનામૂ યે કરી આપવામાં આવે છે. મ યમ વગ માટે ઇ કમટે માં આવક મયાદા વધારીને પાંચ લાખ સુધી
કરી રાહત આપવાનું કાય કયુ છે , દેશના ખેડૂતોના ખાતામાં છ હ ર િપયા જમા કરાવવાનું ભગીરથ કાય ી નરે ભાઈ મોદીએ
કયુ છે , અને દર વષ ૭૫,૦૦૦ કરોડ િપયા કસાન સ માન િનિધ યોજના અંતગત ફાળવવામાં આ યા છે . ગુજરાતમાં ક ેસના
૨૫ વષના શાસન દર યાન ટેકાના ભાવથી મા ૧૨૦૦ કરોડ િપયાની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.

યારે છે લા ણ વષમાં

ભાજપાની સરકારમાં ટેકાના ભાવથી ૮૫૦૦ કરોડથી વધુ િપયાની ખરીદી કરવામાં આવી છે .
આપણા ગુજરાતી, આપણા

ી નરે ભાઈ મોદીએ ૧૩ વષ સુધી ગુજરાતના મુ યમં ી રહી સેવા કરી છે . ક ેસને

ગુજરાત હંમેશા આંખના કણાની જે મ ખૂંચતું ર ું છે અને એટલે જ આજે મોદી હટાવો.... મોદી હટાવો...ના નારા લગાવી ર ા
છે .
દેશમાંથી ગરીબી, બેકારી,

ાચારને હટાવવા માટે આપણા પનોતાપુ

ી નરે ભાઈમોદીને ફરી એક વાર દેશના

ધાનમં ી બનાવવા માટે ૨૩મી તારીખે કમળના િનશાન પર બટન દબાવીને પોતાનો મત સીધેસીધો ી નરે ભાઈને મોકલીને
ગુજરાત ભાજપાના તમામ ૨૬ ઉમેદવારોને જં ગી બહુ મતીથી િવજયી બનાવવાની હાકલ મુ યમં ી ીએ કરી હતી.
આ

સંગે પૂવ મં ી ી અને ધારાસ ય ી બાબુભાઇ બોખીરીયા,

ધારાસ ય ીઓ િજ લા/તાલુકા

મુખ/મહામં ી ીઓ, િજ લા પંચાયતના

દેશ અ ણી ીઓ, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ

મુખ ી, સામાિજક આગેવાનો તેમજ િવશાળ

સં યામાં ભાજપાના કાયકરો તથા સમથકો ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૯
-------------

દેશ ભાજપા અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણીએ ભાવનગર ખાતે ભ ય ‘‘િવજય િવ વાસ સંપકયા ા’’ બાદ હ રોની સં યામાં
ઉપિ થત કાયકરો-સમથકોને સંબોધન કયુ
-------------

ભાવનગરના ઇિતહાસમાં આ એક સામા ય રેલી નહ પરંતુ િવશાળ જનમેદનીની સુનામી સાિબત થશે
- ી

તુભાઇ વાઘાણી
-------------

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી દેશની સુર ા અને અખં ડતતા માટે જરા પણ બાંધછોડ કયા વીના ાસવાદ-નકસલવાદ સામે
ઝીરો ટોલર સની નીિત અપનાવીને જડબાતોડ જવાબ આપી ર ા છે - ી

તુભાઇ વાઘાણી

------------ભાજપા હંમશ
ે ા ાિત િત, ધમથી પર રહીને ‘‘સબકા સાથ સબકા િવકાસ’’ના મૂળમં સાથે
વ ચે

લ ી અિભગમ કેળવીને

ય છે , યારે ક ેસ મા ને મા લોકોને ગેરમાગ દોરવાનુ,ં ભરમાવવાનું કામ કરી રહી છે.
- ી

તુભાઇ વાઘાણી
-------------

૨૦૧૪ બાદ કે માં ભાજપની સરકારે દેશના નાગ રકોની સુખાકારીને લ યમાં રાખીને જે િહતકારી િનણયો લીધા છે તેને લઈને
સમ ભારતભરમાં

વારા ભાજપાને આવકાર મળી ર ો છે
- ી

તુભાઇ વાઘાણી
-------------

ગુજરાતમાં ચૂટં ણી ચાર અથ

મણ કરી ર ો છુ ં યારે મને જનતાના િતસાદ અને જનસમથનમાં ી નરે ભાઈ મોદી

મ
ે ઉડીને આંખે વળગે છે . ચારે બાજુ મોદી...મોદી...ના નારા બુલદં બ યા છે - ી

યેનો

તુભાઇ વાઘાણી

------------આજરોજ ૧૫-ભાવનગર લોકસભા બેઠક અંતગત ભાવનગર ખાતે લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર ીમતી ભારતીબેન
િશયાળ સમથનમાં ભાજપના

દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણીનો રોડ-શો યો યો હતો., આ રોડ-શો દર યાન જુ દા-જુ દા

થળોએ િવિવધ સમુદાયના લોકોએ પુ પવષા વારા ી વાઘાણીનું અિભવાદન કયુ હતુ. શહેરની બંને િવધાનસભાના મુ યમાગ
પર આ રોડ-શો સંપક યા ામાં હ રોની સં યામાં મોટરસાઇકલ સવાર યુવાનો, કાયકતાઓ, શુભે છકો, સમથકો અને વયંભૂ
જનમેદની રા ભિ તના માહોલમાં જોડાયા હતા. આ ‘‘િવજય િવ વાસ સંપકયા ા’’

વેલસ સકલથી શ થઇ મેઇન ખારગેટ

ખાતે પૂણ થઇ હતી. અનેરા જોશ, ઉ સાહ અને ઉમંગ વ ચે કેસરીયા વ -પતાકા અને કેસરીયા સાફામાં સ જ હ રો
કાયકતાઓના ‘‘વંદે માતરમ્’’ અને ‘‘ભારત માતા’’ના જયઘોષ સાથે ભાજપાનો િવજય િન ચત કરતી આ રેલી ઐિતહાિસક બની
હતી.
લોકસંપક (રોડ-શો)ના સમાપન બાદ જનસભાને સંબોધતા ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે, ભાવનગરના ઇિતહાસમાં આ
એક રેલી નહ પરંતુ િવશાળ જનમેદનીનો રેલો સાિબત થશે. આવી કાળઝાળ ગરમીમાં પણ આપસૌ િવશાળ સં યામાં આ
લોકસંપક યા ામાં સામેલ થયા છો તે બદલ હુ ં આપ સૌને વંદન ક ં છુ ં .
..૨..

..૨..
ી વાઘાણીએ જણા યું હતું કે,

ધાનમં ી

ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ અને રા ીય અ ય

ી અિમતભાઇ શાહના

માગદશન હેઠળ સમ ભારતમાં ભાજપાનો ચૂંટણીરથ ચંડ સમથન સાથે આગળ વધી ર ો છે.
૨૦૧૪ બાદ કે માં ભાજપની સરકારે દેશના નાગ રકોની સુખાકારીને લ યમાં રાખીને જે િહતકારી િનણયો લીધા છે તેને
લઈને સમ

ભારતભરમાં

વારા ભાજપાને અભૂતપૂવ આવકાર મળી ર ો છે . આ જં ગી રેલી વારા ભાવનગર પણ

સમથનની આ સુનામીમાં સામેલ થઇ ગયુ છે .
ી નરે ભાઇ મોદી દેશમાં જ નહ , પરંતુ સમ િવ વમાં જનનાયક તરીકે

થાિપત થયા છે , જે ના િવચારોની ન ધ

સમ િવ વમાં લેવાય છે , ભાજપ હંમેશા ાિત િત, ધમથી પર રહીને ‘‘સબકા સાથ સબકા િવકાસ’’ના મૂળમં સાથે
અિભગમ કેળવીને

વ ચે

લ ી

ય છે , યારે ક ેસ મા ને મા લોકોને ગેરમાગ દોરવાનું, ભરમાવવાનું કામ કરી રહી છે .

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે,

ી નરે ભાઇ મોદીએ ગરીબ-શોિષત-પી ડત-મ યમ એમ તમામ વગના લોકોને નજર

સમ રાખીને અનેક ક યાણકારી પગલાં લીધા છે , સાથે સાથે દેશની સુર ા અને અખં ડતતા માટે જરા પણ બાંધછોડ કયા વીના
ાસવાદ-નકસલવાદ સામે ઝીરો ટોલર સની નીિત અપનાવીને જડબાતોડ જવાબ આપી ર ા છે .
હુ ં સમ ગુજરાતમાં ચૂંટણી ચાર અથ
મોદી

મણ કરી ર ો છુ ં , મને લોકોના િતસાદ અને જનસમથનમાં ી નરે ભાઈ

યેનો લોકોનો ેમ ઉડીને આંખે વળગે છે . ચારે બાજુ મોદી...મોદી...ના નારા બુલંદ બ યા છે .
ી વાઘાણીએ અંતમાં ક ટબ ધતા દશાવતા ક ું હતું કે, આજે

યારે ભાવનગરની જનતા ભાજપાને ચંડ જનસમથન

આપી રહી છે યારે ભાવનગરને આ િવકાસયા ાનો બમણો લાભ મળશે તેની હુ ં ખાતરી આપું છુ ં .
આ સંગે ભાજપા દેશ અ ય
િશયાળ, મં ી
ભાજપા

ીમતી િવભાવરીબેન દવે,

ી

તુભાઇ વાઘાણી સાથે ભાવનગર લોકસભા ભાજપા ઉમેદવાર ડૉ. ભારતીબેન
લા

ભારી ી મહેશભાઇ કસવાલા, ધારાસ ય ીઓ, મેયર ી,

મુખ/મહામં ી ીઓ, િવિવધ સમાજના આગેવાનો,

લા/શહેર

થાિનક અ ણી ીઓ તથા િવશાળ સં યામાં કાયકતાઓ,

સમથકો અને વયંભૂ જનમેદની ઉમટી પડી હતી.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૯

----------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી આવતીકાલે યુનીવસ ટી ાઉ ડ, પાટણ ખાતે સવારે ૯.૦૦ કલાકે િવશાળ જનસભાને
સંબોધન કરશે - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------આવતીકાલે રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહનો ગાંધીનગર લોકસભા ે ના સાણંદ ખાતેથી બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે
ભ ય રોડ-શો યો શે. - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------લોકસભા ચૂટં ણીના સાત ચરણ પૈકી થમ બે ચરણમાં જં ગી મતદાન સાથે દેશભરમાંથી ભાજપાને ચંડ સમથન મળી
ર ુ છે - ી તુભાઇ વાઘાણી
----------છે લા ૫ વષથી દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતાની આશા-આકાં ા પ રપૂણ કરવા અિવરતપણે કાયરત ી નરે ભાઇ મોદીને
ધાનમં ી પદે પુનઃ આ ઢ કરવા લોકો વયંભૂ િતબ ધતા દશાવી ર ા છે - ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------

ભાજપા ગુજરાત દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ અખબારી યાદીમાં જણા યુ હતુ કે, લોકસભા ચૂંટણીના સાત
ચરણ પૈકી થમ બે ચરણમાં જં ગી મતદાન સાથે દેશભરમાંથી ભાજપાને ચંડ સમથન મળી ર ુ છે .
છે લા ૫ વષમાં દેશની ૧૩૦ કરોડ જનતાની આશા-આકાં ા પ રપૂણ કરવા અિવરતપણે કાયરત ી નરે ભાઇ મોદીને
ધાનમં ી પદે પુનઃ આ ઢ કરવા લોકો વયંભૂ િતબ ધતા દશાવી ર ા છે યારે ગુજરાતના પનોતા પુ અને દેશના લોકલાડીલા
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સમ ભારતભરમાં વાસ કરી ર ા છે યારે દેશના ખુણે-ખુણેથી ભાજપા તરફી લોકજુ વાળનું
સુનામી જોવા મળી ર ુ છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, આગામી ૨૩ એિ લ, મંગળવારના રોજ ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠક પર
ચૂંટણી યો વા જઇ રહી છે યારે મને સંપૂણપણે િવ વાસ છે કે, ગુજરાતની જનતા આપણા નરે ભાઇના હાથ મજબૂત કરવા
માટે કમળના િનશાન પર બટન દબાવી જં ગી મતદાન કરી ભાજપાના તમામ ૨૬ ઉમેદવારોને ભારે બહુ મતીથી ભ ય િવજય
અપાવશે. આવતીકાલે ી ચરણની ચૂંટણી માટે ચારના અંિતમ દવસ છે યારે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી ગુજરાત

પધારી યુનીવસ ટી ાઉ ડ, પાટણ ખાતે સવારે ૯.૦૦ કલાકે િવશાળ જનસભાને સંબોધન કરશે.

ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા યુ હતુ કે, ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ ભાજપાના ઉમેદવારોના
સમથનમાં ભારતભરમાં વાસ કરી ઝંઝાવાતી ચૂંટણી ચાર કરી ર ા છે યારે ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકના લોકલાડીલા ઉમેદવાર
ી અિમતભાઇ શાહ આવતીકાલે ગુજરાતના વાસે આવી ર ા છે .
આ વાસ દર યાન ી અિમતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભા િવ તારમાં સાણંદ ખાતે એક ભ ય લોકસંપક રોડ-શોનું
આયોજન કરવામાં આવેલ છે . ી અિમતભાઇ શાહ આવતીકાલે એ.પી.એમ.સી. સાણંદ ખાતેથી બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે
ભ ય રોડ-શોની શ આત કરશે. આ રોડ-શો નીચે મુજબના ટ માણે આગળ વધશે.
આ રોડ-શોનું એપીએમસી સાણંદથી થાન થશે, યારબાદ અથ કો લે સ - સ યાસ આ મ રોડ - તલાટીનો મેડો મોટી ગોલવાડ - તાલુકા પંચાયત સાણંદ - શેઠ સી.કે.હાઇ કુલ - બાબા સાહેબ આંબેડકર િતમા(સાણંદ એસ.ટી. ટે ડ) - સં કાર
ાથિમક શાળા - ગોપાલક (નળ સરોવર રોડ) - જૈ નવાડી થઇ ગઢીયા ચાર ર તા (બાવળા રોડ) પહ ચશે તેમ ી વાઘાણીએ
અંતમાં જણા યુ હતુ.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૪

તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૯

----------ભાજપાની સરકારે સરપંચને ગામના િવકાસ કામો કરવા માટે લાખો િપયા તેમના ખાતામાં સીધા આપવાનો અને તે
નાણાંનો ગામના િવકાસ કાય માટે વાપરવાનો અિધકાર આ યો છે આનાથી ગામોનો િવકાસ ખૂબ ઝડપથી અને સારી
રીતે થઇ શ યો છે - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------ગામડું એ ભારતનો આ મા છે આ ગામડાંને ધબકતું કરવા માટે આવા િવકાસશીલ પગલાં લેવા કે ની અને રા યની
ભાજપાની સરકાર કટીબ ધ છે - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------પહેલાં સરકારમાંથી આપણા હ કના . ૧૦૦ લેવા હોય તો બે જોડી ચ પલ ઘસાઇ જતાં હતાં અને તેમાંથી
વચેટીયાઓ વારા ૮૫ . ખવાઇને બાકીના ૧૫ િપયા જ લાભાથ ઓને મળતાં હતાં - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------ભાજપા સેનાને મજબૂત કરવા માટે આધુિનક શ ોથી સ જ કરી ર ું છે અને સેનાને છુ ટો દોર આપી આતંકવાદનો
ખા મો બોલાવવા માટે કમર કસી રહી છે - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------પા ક તાન પોતે જ કબુલી ચૂ યું છે કે, ભારત વારા એર ાઇક કરવામાં આવી છે , યારે દેશની અંદર બેઠલ
ે ા
આતંકવાદને સમથન કરનારા નેતાઓ
ને ગુમરાહ કરી મા વોટબક માટે રાજનીતી કરી ર ાં છે
- ી પરસો મભાઇ પાલા
----------ગઠબંધન પાસે કોઇ નેતા નથી કે કોઇ િનયત નથી. આપણી પાસે દુિનયામાં ડંકો વગાડનાર એવા ી નરે ભાઇ મોદી છે
અને તેમની િનયત મા રા િહત અને દેશના િવકાસની છે - ી પરસો મભાઇ પાલા
----------આજરોજ કેિ ય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલાએ બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ
પટેલના સમથનમાં એક િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતા જણા યું હતું કે, ક સ
ે ની સરકાર હતી યારે સરપંચે નાનામાં
નાનું કામ કરાવવા ધારાસ ય ી કે સંસદસ યની પાછળ પાછળ આંટા મારવા પડતા હતાં, યારે ભાજપાની સરકારે
સરપંચને ગામના િવકાસ કામો કરવા માટે લાખો િપયા તેમના ખાતામાં સીધા આપવાનો અને તે નાણાંનો ગામના
િવકાસ કાય માટે વાપરવાનો અિધકાર આ યો છે આનાથી ગામોનો િવકાસ ખૂબ ઝડપથી અને સારી રીતે થઇ શ યો છે .
આટલો મોટો ફરક આપણા લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી જ કરી શકે.
ી પાલાએ વધુમાં જણા યું હતુ કે, ભારતમાં ૨.૫ લાખ ામ પંચાયત છે . આ ામ પંચાયતોના િવકાસ કાય
માટે કે સરકારે . ૨ લાખ સરપંચોને મોક યા છે . ગામડું એ ભારતનો આ મા છે આ ગામડાંને ધબકતું કરવા માટે આવા
િવકાસશીલ પગલાં લેવા કે ની અને રા યની ભાજપાની સરકાર કટીબ ધ છે . ક સ
ે તેમના કુશાસન દર યાન યારેય
આ વાત કરતી ન હતી. પહેલાં સરકારમાંથી આપણા હ કના . ૧૦૦ લેવા હોય તો બે જોડી ચ પલ ઘસાઇ જતાં હતાં
અને તેમાંથી વચેટીયાઓ વારા ૮૫ . ખવાઇને બાકીના ૧૫ િપયા જ લાભાથ ઓને મળતાં હતાં. ી નરે ભાઇ
મોદીએ લાભાથ ઓને પૂરપ
ે ૂરી રકમ મળી રહે તે માટે જન ધન યોજનાના ખાતા ખોલાવીને સહાયની રકમ સીધા તેમના
ખાતામાં જમા કરાવવાની સવલત પૂરી પાડી.
..૨..

..૨..
ી પરસો મભાઇ પાલાએ વધુમાં જણા યું હતું કે, વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ કસાનો માટે કસાન
સ માન નીિધ યોજના શ કરી. આ યોજના દેશના એક કરોડ ખેડત
ૂ ખાતેદારોના ખાતામાં થમ હ તાના . ૨ હ ર
ચૂકવવામાં આ યા છે અને બી હ તાની રકમ ચૂકવવાની કાયવાહી ગિતમાં છે . પહેલાં જે ખેડૂતો પાસે ર હે ટરથી
ઓછી જમીન ધરાવતા ખેડૂત ખાતેદારોને . ર હ રની સહાય આપવામાં આવતી હતી. પરંતુ હવે આપણા લોકલાડીલા
વડા ધાન ીએ ન કી કયુ છે કે, ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણી બાદ ભાજપા સરકાર જે ખેડત
ૂ ખાતેદારનું નામ ૭/૧૨ના
ઉતારામાં દાખલ થયેલ હશે તે દરેક ખેડત
ૂ ખાતેદારોને આ સહાયની રકમ આપવામાં આવશે પછી તે નાનો ખેડૂતો હોય કે
મોટો ખેડત
ૂ ખાતેદાર હોય. આ ઉપરાંત વડા ધાન ીએ ખેડૂત ખાતેદારની આવક બમણી કરવા માટે તેમની જમીનમાં
સોલાર પેનલ લગાવી વીજ ઉ પ ન કરશે. આ િવજળીમાંથી તેમના વપરાશ િસવાયની વધારાની િવજળી સરકારને
વેચવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે. વડા ધાન ીએ તેમના પાંચ વષના શાસનકાળ દર યાન સમાજના દરેક વગની
ચતા કરી છે અને તેમના િવકાસ માટે અવનવી યોજનાઓ થકી િવિવધ ે ોમાં તેમના ઉ થાન અંગેની મહ વની
કામગીરી કરી છે .
ી પાલાએ વધુમાં જણા યું હતું કે, ક સ
ે આજ દન સુધી મા પ રવારવાદ, વંશવાદ, આતંકવાદને ો સાહન
આપતી આવી છે . તેમણે તેમના મેનીફે ટોમાં આતંકવાદને સમથન આપતા કા મીરમાંથી ૩૭૦ની કલમ દૂર નહ કરવા,
વીર જવાનને ર ા પુરી પાડતો કાયદો નાબૂદ કરવા અને રા ોહની કલમ હટાવવા અંગે વચન આ યું છે . ક ેસના આવા
વચનના કારણે શૌયથી ભરપુર એવી આપણા દેશની સેનાનું મનોબળ તૂટી જશે, આતંકવાદને ખુ લુ સમથન મળશે.
યારે ભાજપા સેનાને મજબૂત કરવા માટે આધુિનક શ ોથી સ જ કરી ર ું છે અને સેનાને છુ ટો દોર આપી
આતંકવાદનો ખા મો બોલાવવા માટે કમર કસી રહી છે . ભારતની સેના વારા તાજે તરમાં કરેલ એર ાઇકના મામલે
રાહુ લ ગાંધીના ગુ જે ઓ અમેરીકામાં રહે છે , તેઓએ એર ાઇક અંગેના પુરાવાઓ માંગીને પા ક તાનને ખુ લુ સમથન
આપી ર ાં છે . યારે પા ક તાન પોતે જ કબુલી ચૂ યું છે કે, ભારત વારા એર ાઇક કરવામાં આવી છે યારે દેશની
અંદર બેઠેલા આતંકવાદને સમથન કરનારા નેતાઓ
ને ગુમરાહ કરી મા વોટબક માટે રાજનીતી કરી ર ાં છે .
ી પાલાએ અંતમાં જણા યું હતું કે, આપણા લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી એ ૨૦૧૯ની
લોકસભા ચૂંટણીમાં એન.ડી.એ.ના સવ િ વકૃત નેતા છે અને ભાજપાને સમથન કરતાં તમામ પ ોએ તેઓને જ
આગામી વડા ધાન તરીકે આ ઢ કરવા અંગેની િ વકૃતી આપી છે . યારે ક સ
ે કહે છે અમારા વડા ધાન ી રાહુ લ
ગાંધી છે પરંતુ તેમને સમથન કરતાં યુ.પી.એ. ઘટક પ ોના તમામ નેતાઓ વડા ધાનની રેસમાં છે અને એકબી ના પગ
ખચવામાં ર યાં પ યાં છે . ગઠબંધન પાસે કોઇ નેતા નથી કે કોઇ િનયત નથી.આપણી પાસે દુિનયામાં ડંકો વગાડનાર એવા
ી નરે ભાઇ મોદી છે અને તેમની િનયત મા રા િહત અને દેશના િવકાસની છે .
ી પરસો મભાઇ પાલાની થરાદ ખાતેની આ જનસભામાં લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર ી પરબતભાઇ પટેલ,
લોકસભા ભારી ી, ઇ ચાજ ીઓ,
લા અને તાલુકા સંગઠનના પદાિધકારી ીઓ અને િવશાળ સં યામાં કાયકતા
ભાઇઓ અને બહેનો ઉપિ થત ર ાં હતાં.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

