
 

�ેસનોટ-૦૧                        તા. ૨૩.૦૭.૨૦૧૮ 

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

�દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઈ વાઘાણીની અ�ય	તામાં        
આવતીકાલ ેઆવતીકાલ ેઆવતીકાલ ેઆવતીકાલ ે�દેશ કાયા�લય�દેશ કાયા�લય�દેશ કાયા�લય�દેશ કાયા�લય    ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્    ’’’’’’’’    ખાત ે�દશે બઠેકખાત ે�દશે બઠેકખાત ે�દશે બઠેકખાત ે�દશે બઠેક    યો#શેયો#શેયો#શેયો#શે    

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

�દશે સગંઠન મહામં'ી
ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા�દશે સગંઠન મહામં'ી
ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા�દશે સગંઠન મહામં'ી
ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા�દશે સગંઠન મહામં'ી
ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા    ઉપિ,થત રહી માગ�દશ�ન આપશેઉપિ,થત રહી માગ�દશ�ન આપશેઉપિ,થત રહી માગ�દશ�ન આપશેઉપિ,થત રહી માગ�દશ�ન આપશે    
--------------------------------------------------------------------------------    

�દેશ ભાજપા મીડીયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે �દેશ કાયા લય ‘‘"ી કમલમ ્’’ ખાતે 
�દેશ અ'ય("ી )તુભાઈ વાઘાણીની અ'ય(તામાં તેમજ �દેશ સંગઠન મહામં1ી"ી ભીખુભાઈ 
દલસાણીયાની ઉપિ4થિતમાં �દેશ બેઠક રાખવામાં આવેલ છે. જે ભોજન બાદ બપોરે ૨.૦૦ કલાકે શ8 
થશે અને સાંજ સુધી ચાલશે. આ �દેશ બેઠકમાં અ;યાર સુધી થયેલી કામગીરી તથા કાય <મોની સમી(ા, 
આગામી કાય <મો બાબતે ચચા -િવચારણા તેમજ સંગઠના;મક બાબતો િવશે માગ દશ ન આપવામાં આવશે.  

આ �દેશ બેઠકમાં �દેશ હો>ેદાર"ીઓ, મોરચાના �દેશ �મુખ"ીઓ તેમજ )@લા/મહાનગરના 
�ભારી"ીઓ ઉપિ4થત રહેશે.   

આ બેઠક અગાઉ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે �દેશના મુBય આગેવાનોની બેઠક યોCશે.  
 

 (ડૉ. હષ દ પટેલ)    
�દેશ કHવીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 

 

 

 

 

 



 

�ેસનોટ-૦૨              તા. ૨૩.૦૭.૨૦૧૮ 

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

૧૫૧૫૧૫૧૫મા ંનાણાપંચંની ગજુરાત રા�યની મલુાકાત મા ંનાણાપંચંની ગજુરાત રા�યની મલુાકાત મા ંનાણાપંચંની ગજુરાત રા�યની મલુાકાત મા ંનાણાપંચંની ગજુરાત રા�યની મલુાકાત દર�યાનદર�યાનદર�યાનદર�યાન        

ભારતીય જનતા પાટ� ગજુરાત �દશે �વારા વધુ ફંડ ફાળવવા રજૂઆતભારતીય જનતા પાટ� ગજુરાત �દશે �વારા વધુ ફંડ ફાળવવા રજૂઆતભારતીય જનતા પાટ� ગજુરાત �દશે �વારા વધુ ફંડ ફાળવવા રજૂઆતભારતીય જનતા પાટ� ગજુરાત �દશે �વારા વધુ ફંડ ફાળવવા રજૂઆત    

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

�દેશ ભાજપા મીડીયા સલેની યાદી જણાવ ેછે કે, આજે ૧૫મા નાણાંપંચ #વારા ગુજરાત રા'યની મુલાકાત 
દર(યાન ભારતીય જનતા પાટ) તરફથી �દેશ ઉપા-ય./ી આઈ.કે.1ડે1, ગુજરાત રા'ય આયોજન પંચના ઉપા-ય./ી 
નરહરીભાઈ અમીન તેમજ ગુજરાત (યુિનિસપલ ફાઈના5સ બોડ7ના ચરેેમન/ી ધનસુખભાઈ ભડેંરીએ રજૂઆત કરેલ. 
તેમજ ૧૫મંુ નાણાંપંચ 'યારે ગુજરાત આ<યંુ છે =યારે ભારતીય જનતા પાટ) વતી કેટલીક રજૂઆતો રા'યના િવકાસના 
િહત માટ ેકરેલ. 

ગુજરાત રા'ય �ગિતશીલ રા'ય છે અન ે િવકાસની અનેક હરણફાળ ભરેલ છે. દેશના વડા�ધાન માન.          
/ી નરે5?ભાઈ મોદી ગુજરાતના મુ@યમંAી હતા =યારથી િવકાસના માટે ગુજરાત દેશનું Bોથ એ5Cન બનેલ છે, =યારે 
નીચે મુજબના મુDાઓ માટે રા'યના વધુ િવકાસ માટે વધુ ફડં ફાળવવા રજૂઆત કરેલ છે.  
૧૧૧૧.... ગુજરાતની વFતી દેશના ૫ % ટકા જેટલી છે તેવા સમયે રા'યને પંચ #વારા થતી ફાળવણીનો િહFસો વFતીના 
�માણમાં વધારવો જોઈએ.  
૨૨૨૨.... ગુજરાત રા'યમા ંશહેરી.ેAની વFતી ૪૪% જેટલી છે અન ેઅબ7ન પરેેફેરી વFતી ૫૪% જેટલી છે જે શહેરીકરણન ે
-યાનમાં રાખીન ેગુજરાતન ેવધુ ફાળવણી કરવી જોઈએ.  
૩૩૩૩.... ગુજરાત સરહદી રા'ય છે. રાIીય સુર.ાન ે-યાન ેરાખી સરહદ નCકના .Aેોમાં આંતરમાળખાકીય સુિવધા વધારવા 
માટે િવશેષ નાણાંકીય ફાળવણી કરવી જોઈએ.  
૪૪૪૪....    ગુજરાત િવકાસની ?િKએ /ેL હોવાથી તેમજ તેનો આMથક Bોથ વધુ સારો હોવાથી કે5?ના િહFસામાં ઈ5કમટે. કે 
C.એસ.ટી. અ5ય રા'યોની સરખામણીમાં વધ ુઆપે છે. જે -યાનમાં લઈન ેગુજરાતને િવશેષ ફાળવણી કરવી જોઈએ.  
૫૫૫૫....    ગુજરાત ૧૬૦૦ કી.મી. જેટલો દOરયાકાઠંો ધરાવ ેછે. જેના કારણે ગુજરાતમાં રાIીય અને આંતરરાIીય ક.ાના /ેL 
બંદરો આવલેા છે. જેનો ઉપયોગ સમB દેશના મોટાભાગના રા'ય કરી રQા છે. જેના આંતરમાળખાકીય િવકાસ માટે 
ફાયના5સ કિમશન #વારા રા'યને િવશેષ ફાળવણી કરવી જોઈએ. 
   (ડૉ. હષ7દ પટેલ)    

�દેશ ક5વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


