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�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા�યું હતુ કે, ૨૦૧૮નું બજેટ સવા#િગણ 

સુખાકારીવાળું બજેટ છે. વડા�ધાન
ી નરે-.ભાઇ મોદીની નેતૃ2વવાળી કે-.ીય સરકારના 
નાણામં3ી
ી અ4ણ જેટલી�એ આજે જે બજેટ રજુ કયુ# છે તે િવકાસની ગિતને ગિતશીલ 
બનાવશે. બજેટમાં ખેતી માટેની જોગવાઇ સરાહનીય છે. વડા�ધાન
ીએ ૨૦૨૨ સુધી ખેડૂતોની 
આવક બમણી કરવાનું લ8યાંક હાથ ધયુ# છે તેને પરીપૂણ; કરવાનું �િત<બબ આ બજેટમાં દેખાઇ ર=ું 
છે. જગતના તાતને આ બજેટથી ખૂબ જ મોટા ફાયદા થવાના છે અને ખેડૂત સુખી-સંપ-ન-સમૃ�ધ 
બનશે. કૃિષને લગતા ઉAોગમાં ઇ-કમટેBસમાં રાહત આપવામાં આવી છે તે એક ખૂબ મોટું પગલુ ં
છે. 


ી વાઘાણીએ વધુમાં જણા�યું હતુ કે, આરોCય 	ે3ે નેશનલ હેDથ �ોટેBશન Eકીમ 
‘‘‘‘‘‘‘‘આયુ�યમાન ભારત યોજનાઆયુ�યમાન ભારત યોજનાઆયુ�યમાન ભારત યોજનાઆયુ�યમાન ભારત યોજના’’’’’’’’ થકી ૧૦ કરોડ પરીવારો એટલે કે ૫૦ કરોડ લોકોના આરોCય 
ખચ;ની જવાબદારી ઉપાડી િવHવની સૌથી મોટી હેDથ પોલીસી કે-. સરકારે Jહેર કરી છે તે 
ઐિતહાિસક છે. નવી મેડીકલ કોલેજ, નવા હોિEપટલોની Jહેરાત થકી લોકોની આરોCય 
સુખાકારીમાં ખૂબ મોટો વધારો થનાર છે. 

//૨// 



 

//૨// 

ી વાઘાણીએ જણા�યું હતુ કે, ‘‘મુ.ા યોજના’’ થકી કે-. સરકારે લગભગ ૪ લાખ કરોડ 

4િપયાની લોન આપી છે અને Eવરોજગારના અવસરો વધુ થયા છે. તેનો �યાપ વધારતા હવે ૩ 
લાખ કરોડની નવી લોનની ફાળવણી કરાશે અને નવા ઉAોગ સાહસીકો પોતાનો રોજગાર 
સરળતાથી કરી શકશે. મ�યમ અને લઘુ ઉAોગોમાં ટેBસનો દર ઘટવાથી તેમજ નવા આયોજન થકી 
ઉAોગોને વધુ વેગ મળશે અને નવી રોજગારીની તકોનું સજ;ન થશે. ૭૦ લાખ નવી 
રોજગારીઓના અવસર પેદા થશે. 


ી વાઘાણીએ જણા�યું હતંુ કે, મિહલા સશિBતકરણની Qદશામાં સરકાર આગળ વધી રહી 
છે. ૬ કરોડ શૌચાલયોનું િનમા;ણ કરાશે અને ઉSSવલા યોજનાનો �યાપ વધારી ૮ કરોડ ગરીબ 
મિહલાઓને ગેસ કનેBશન આપવામાં આવશે. મિહલાઓના �વનધોરણમાં સુધારો થશે.  


ી વાઘાણીએ જણા�યું હતુ કે, આ બજેટમાં િશ	ણ પર સિવશેષ �યાન આપવામાં આ�યું 
છે અને �ાયમરીથી ધોરણ ૧૨ સુધીના એSયુકેશન સીEટમમાં મહ2વના સુધારા થશે. ગામડાઓને 
સુ.ઢ અને સુિવધાયુBત તેમજ ગામડાઓમાં ઇ-UાEVBચર મજબૂત બનાવવા તેમજ WાXય 
િવEતારોમાં નવા મકાનો બનાવી લોકોના �વનમાં સુધારો થશે. સામા�ક સમરસતા માટે અમ ે
સામા�ક સુર	ા માટે કે-. સરકાર Yવારા લેવાયેલા પગલા ઐિતહાિસક અને સરાહિનય  છે. રેDવે 
બજેટમાં પણ વધારો કરવામાં આ�યો છે અને રેDવેનું માળખું વધુ સુિવધાયુBત બનાવવાના તમામ 
�યાસો હાથ ધરાશે. રેDવેમાં વાઇ-ફાઇ અને સી.સી.ટી.વી.ની �યવEથા ઉભી કરીને પેસે-જરની 
સુર	ાને �ાધા-ય આપવામાં આ�યું છે. 


ી વાઘાણીએ જણા�યું હતુ કે, ઇ-UાEVBચર ડેવલપમે-ટ થકી નવી રોજગારીની તકો ઉભી 
થનાર છે તેના લાભો સમાજના દરેક વગZ તેમજ 	ે3ોને મળશે. વQર[ નાગQરકોને રાહત આપતી 
જોગવાઇઓ આ બજેટમાં કરવામાં આવી છે તે આવકારદાયક છે.   

આમ, આ બજેટ ખેડૂતલ	ી, ગરીબલ	ી, યુવાનલ	ી, મિહલાલ	ી, WાXયલ	ી, 
આરોCયલ	ી અને િવકાસલ	ી બજેટ છે.       

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 
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‘‘‘‘‘‘‘‘મોદી કેમોદી કેમોદી કેમોદી કેયયયયરરરર    ––––    પ�લીક પ�લીક પ�લીક પ�લીક હે�થ ઇઝ વે�થહે�થ ઇઝ વે�થહે�થ ઇઝ વે�થહે�થ ઇઝ વે�થ’’’’’’’’    નાનાનાના    મં� સાથ ેમં� સાથ ેમં� સાથ ેમં� સાથ ે૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ કરોડ લોકોને મેડીકલ સરુ#ા કવચકરોડ લોકોને મેડીકલ સરુ#ા કવચકરોડ લોકોને મેડીકલ સરુ#ા કવચકરોડ લોકોને મેડીકલ સરુ#ા કવચ        

----    %ી ભરત પં&યા%ી ભરત પં&યા%ી ભરત પં&યા%ી ભરત પં&યા    
------------------------------------------------------------------------    
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સુખસુખસુખસુખદાદાદાદાયકયકયકયક    બજેટબજેટબજેટબજેટ    
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------------------------------------------------------------------------    

�દેશ �વBતા
ી ભરત પં\યાએ જણા�યું હતુ કે,  ૨૦૧૮નું આમ બજેટ એ સવ;Eપષ^ – 
સવ;�યાપી દરેક વગ;-	ે3 અને િવEતારને આવરી લેતું લાભદાયક-સુખદાયક અને આવકારદાયક 
બજેટ છે. બજેટની જોગવાઇઓના કારણે દેશનું અથ;તં3 વેગવંતુ બનશે. વડા�ધાન
ી નરે-.ભાઇ 
મોદીના ProProProPro----ppppoor, Prooor, Prooor, Prooor, Pro----farmerfarmerfarmerfarmer, Pro, Pro, Pro, Pro----employment, Proemployment, Proemployment, Proemployment, Pro----villagevillagevillagevillage અિભગમને કારણે 
આજે દેશ માન-સ-માન અને ગૌરવ સાથે આગળ વધી ર=ો છે. વડા�ધાન
ી નરે-.ભાઇ મોદી 
અને કે-.ીય નાણામં3ી
ી અ4ણ જેટલી�ને ઐિતહાિસક બજેટ માટે લાખ-લાખ અિભનંદન 
પાઠ�યા હતા.  
 
ી પં\યાએ જણા�યું હતુ કે, ‘‘‘‘‘‘‘‘મોદી કેમોદી કેમોદી કેમોદી કેયયયયરરરર    ––––    પ�લીક પ�લીક પ�લીક પ�લીક હે�થ ઇઝ વે�થહે�થ ઇઝ વે�થહે�થ ઇઝ વે�થહે�થ ઇઝ વે�થ’’’’’’’’ના મં3 સાથે દેશના 
૫૦ કરોડ લોકોને પાંચ લાખ 4િપયાનો વીમા કવચ આપીને સરકારે લોકોની આરોCય Jળવણી 
અંગેની <ચતા દૂર કરવા માટે એક ઐિતહાિસક િનણ;ય કે-. સરકારે કયZ છે. ભાજપાની કે-. સરકાર 
એ સંવેદનશીલ સરકાર છે તે �િત<બિબત થાય છે. મુ.ા યોજના અંતગ;ત ૩ લાખ કરોડ 4િપયાની 
લોન આપવામાં આવશે જેના થકી Eવરોજગારીના નવા અવસરો પેદા થશે અને ૭૦ લાખ નવી 
રોજગારીઓના અવસરો પેદા કરીને સરકારે દેશના યુવાનોને રોજગારી આપવાની પોતાની 
કQટબ�ધતા દશા;વી છે. 
 

//૨// 



 

//૨//  
 
ી પં\યાએ જણા�યું હતુ કે, રોજગાર વધ;ક – Qકસાન િહતકારી અને મિહલા સશિBતકરણને 
મહ2વ આપતું બજેટ છે, ભાજપા સરકારે ફરી એક વખત ગરીબ અને મ�યમ વગ;ની પડખે ઉભી 
રહેવાની �િતિત કરાવી છે. ગરીબ, ખેડૂત અને ગામડાને મહ2વ આપવામાં આ�યું છે, ૮ કરોડ 
મિહલાને ગેસ કનેBશન આપવાની વાત હોય, ૦૨ કરોડ નવા શૌચાલયના િનમા;ણની વાત હોય, ૪ 
કરોડ પQરવારોને નવા વીજજોડાણની વાત હોય, WાXય િવEતારમાં નવા ૫૧ લાખ ઘર બનાવવાની 
વાત હોય, ૧૦૦ નવા Eમાટ; સીટી બનાવવાની વાત હોય, ૫ લાખ નવા `ોડબે-ડ કનેBશન 
આપવાની વાત હોય, કૃિષ ઉ2પાદનના ભાવમાં મીનીમમ સપોટ; �ાઇઝની વાત હોય, ઓપરેશન 
Wીન અંતગ;ત ખેડૂત ઉ2પાદનને મુDયવધ^ત કરવાની વાત હોય, ૭૦૦ �Dલાઓમાં ૨૨,૦૦૦ 
Wામીણ ઉ2પાદન �યાપાર કે-.ો ખોલવાની વાત હોય, સરકારે દરેક મોરચે �િતબ�ધતાથી આગળ 
વધી રહી છે.  


ી પં\યાએ વધુમાં જણા�યું હતુ કે, ભારતમાલા, સાગરમાલા �ોજેBટ થકી દેશનું આંતQરક 
પQરવહન જોડાણ મજબૂત અને ઝડપી બનશે જેથી િવકાસની ગિત તેજ બનશે. ૩ લાખ 
Qકલોમીટર સડકનું િનમા;ણ કાય;, ૬૦૦ રેDવે Eટેશનોનું આધુિનકરણ, ૧૬ નવા એરપોટZ બનાવી 
પQરવહનને ઝડપી બનાવાશે. 
 
ી પં\યાએ અંતમાં જણા�યું હતુ કે, સરકારે ગામડા અને ખડૂતને સુખી-સમૃ�ધ કરવા 
માટેના કરેલા િનણ;યો અિભનંદનીય છે. આમ, દેશનું અથ;તં3 મજબૂત થશે. ગરીબ, ખેડૂત, ગામડંુ 
સમૃ�ધ થશે. 
 

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 

 

 

 



 

ેસનોટ-૦૩            તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૮ 
------------------------------------------------------------------------    

ભાજપ સરકારની નીિત અન ેિનયતભાજપ સરકારની નીિત અન ેિનયતભાજપ સરકારની નીિત અન ેિનયતભાજપ સરકારની નીિત અન ેિનયતથીથીથીથી    વાલીવાલીવાલીવાલી----િવ�ાથ�િવ�ાથ�િવ�ાથ�િવ�ાથ�ઓના િહતની �ત થઇ છેઓના િહતની �ત થઇ છેઓના િહતની �ત થઇ છેઓના િહતની �ત થઇ છે    ----    �ી ભરત પ�ંયા�ી ભરત પ�ંયા�ી ભરત પ�ંયા�ી ભરત પ�ંયા    
------------------------------------------------------------------------    

ફી વધારનારા સચંાલકોન ેસાથ આપનારા ફી વધારનારા સચંાલકોન ેસાથ આપનારા ફી વધારનારા સચંાલકોન ેસાથ આપનારા ફી વધારનારા સચંાલકોન ેસાથ આપનારા ક"#સક"#સક"#સક"#સના હાથન ેફટકો પ�યો છેના હાથન ેફટકો પ�યો છેના હાથન ેફટકો પ�યો છેના હાથન ેફટકો પ�યો છે,,,,        
વાલીવાલીવાલીવાલી----િવ�ાથ�ઓના િવ�ાથ�ઓના િવ�ાથ�ઓના િવ�ાથ�ઓના િહતમાં િહતમાં િહતમાં િહતમાં ક"#સે ક"#સે ક"#સે ક"#સે બમેોઢાની વાત બધંબમેોઢાની વાત બધંબમેોઢાની વાત બધંબમેોઢાની વાત બધં    કરેકરેકરેકરે    ----    �ી ભરત પ�ંયા�ી ભરત પ�ંયા�ી ભરત પ�ંયા�ી ભરત પ�ંયા        

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

વાલીવાલીવાલીવાલી----િવ�ાથ�ઓનાિવ�ાથ�ઓનાિવ�ાથ�ઓનાિવ�ાથ�ઓના    િહતમાંિહતમાંિહતમાંિહતમાં    ચૂકાદો લાવવામાં સફળતા મેળવીચૂકાદો લાવવામાં સફળતા મેળવીચૂકાદો લાવવામાં સફળતા મેળવીચૂકાદો લાવવામાં સફળતા મેળવી    તે તે તે તે બદલ મુ-યમં.ીબદલ મુ-યમં.ીબદલ મુ-યમં.ીબદલ મુ-યમં.ી�ી િવજયભાઇ �ી િવજયભાઇ �ી િવજયભાઇ �ી િવજયભાઇ 
/પા/પા/પા/પાણીણીણીણી, , , , નાયબ મુ-યમં.ી�ી નીિતનભાઇ પટેલનાયબ મુ-યમં.ી�ી નીિતનભાઇ પટેલનાયબ મુ-યમં.ી�ી નીિતનભાઇ પટેલનાયબ મુ-યમં.ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ    અન ેિશ2ણમં.ી�ી ભૂપ3ે45સહ ચૂડાસમાન ેઅન ેિશ2ણમં.ી�ી ભૂપ3ે45સહ ચૂડાસમાન ેઅન ેિશ2ણમં.ી�ી ભૂપ3ે45સહ ચૂડાસમાન ેઅન ેિશ2ણમં.ી�ી ભૂપ3ે45સહ ચૂડાસમાન ે    

ખૂબખૂબખૂબખૂબ----ખૂબ અિભનદંનખૂબ અિભનદંનખૂબ અિભનદંનખૂબ અિભનદંન    

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

સુિમ કોટ�ના ફી િનયમન અંગેના ચૂકાદાને આવકારતા દેશ વ+તા,ી ભરત પં-યાએ જણા1યુ ં
હતુ કે, ભાજપ સરકારની નીિત અને િનયતથી વાલી-િવ4ાથ5ઓના િહતની 7ત થઇ છે. સમ: દેશમાં 
સૌ થમવાર ફી િનયમન કાયદો લાવીને ભાજપ સરકારે વાલી-િવ4ાથ5ઓના િહતમાં અનેક કાયદાકીય 
સંઘષ� કરીને પણ પોતાની મ+કમ ક�ટબ>ધતા દશા�વી હતી. @યારે કA:ેસે વાલી-િવ4ાથ5ઓની લાગણી 
િવB>ધનંુ પગલું ભયુC હતું, તેમાં સીધા અને આડકતરા યાસો કરીને શાળા સચંાલકો વધુ ફી ઉઘરાવી શકે તે 
સંદભF કોટ�માં કેસ લડવા માટેની Gીફ કA:ેસના રાHીય નેતાઓએ હાથમાં લીધી હતી. કA:ેસનો હાથ એ 
ફી વધારવાનારા સંચાલકોના સાથમાં રIો હતો એ ગુજરાતની જનતાએ JપK જોયું છે અને અનુભ1યુ ં
છે.   

મુLયમંMી,ી િવજયભાઇ Bપાણી અને નાયબ મુLયમંMી,ી નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃOવાવાળી 
ભાજપ સરકારે તમામ મોરચે સંઘષ� કરી અને સતક�તા દાખવીને વાલી-િવ4ાથ5ઓના િહતમાં ચૂકાદો 
લાવવામાં સફળતા મળેવી છે ત ે બદલ મLુયમંMી,ી િવજયભાઇ Bપાણી, નાયબ મુLયમંMી,ી 
નીિતનભાઇ પટેલ અને િશQણમંMી,ી ભૂપે�RSસહ ચૂડાસમાને ખૂબ-ખૂબ અિભનંદન પાઠવીએ છીએ.  

ફી વધારનારા સંચાલકોને સાથ આપનારા કA:સના હાથને ફટકો પ-યો છે. કA:સ હવે અફવા, 
અપચાર કે ખોટા ઉUકેરાટ ફેલાવે નહી અને વાલી-િવ4ાથ5ઓના િહતમાં બેમોઢાની વાત બંધ કરશે તેવી 
અપેQા ,ી પં-યાએ 1ય+ત કરી હતી.  

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 


