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ગજુરાતમા ંબીન અનામગજુરાતમા ંબીન અનામગજુરાતમા ંબીન અનામગજુરાતમા ંબીન અનામત વગ�ની �ાિતઓના િવ�ાથ�ઓનેત વગ�ની �ાિતઓના િવ�ાથ�ઓનેત વગ�ની �ાિતઓના િવ�ાથ�ઓનેત વગ�ની �ાિતઓના િવ�ાથ�ઓને    િશ�ણમા ંસહાય તેિશ�ણમા ંસહાય તેિશ�ણમા ંસહાય તેિશ�ણમા ંસહાય તેમજ �વરોજગારી માટેમજ �વરોજગારી માટેમજ �વરોજગારી માટેમજ �વરોજગારી માટેનીનીનીની    અનેક અનેક અનેક અનેક 
યોજનાઓની યોજનાઓની યોજનાઓની યોજનાઓની ગુગગુુગુજરાત ભાજપા સરકાર #વારા કરવામાંજરાત ભાજપા સરકાર #વારા કરવામાંજરાત ભાજપા સરકાર #વારા કરવામાંજરાત ભાજપા સરકાર #વારા કરવામાં    આવેલી આવેલી આવેલી આવેલી &હરેાત&હરેાત&હરેાત&હરેાતને ને ને ને આવકારતાઆવકારતાઆવકારતાઆવકારતા    ભાજપા 'ભાજપા 'ભાજપા 'ભાજપા 'દશે અ)ય�*ી દશે અ)ય�*ી દશે અ)ય�*ી દશે અ)ય�*ી 

+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી    
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બીન અનામત બીન અનામત બીન અનામત બીન અનામત વવવવગ�ની ગ�ની ગ�ની ગ�ની �ા�ા�ા�ાિતઓ માટેિતઓ માટેિતઓ માટેિતઓ માટે    લાભદાયી યોજનાલાભદાયી યોજનાલાભદાયી યોજનાલાભદાયી યોજના    બનાવવામા ંજેમનંુ માગ�દશ�ન 'ા.ત થયુ ંછે તવેા ભાજપાના બનાવવામા ંજેમનંુ માગ�દશ�ન 'ા.ત થયુ ંછે તવેા ભાજપાના બનાવવામા ંજેમનંુ માગ�દશ�ન 'ા.ત થયુ ંછે તવેા ભાજપાના બનાવવામા ંજેમનંુ માગ�દશ�ન 'ા.ત થયુ ંછે તવેા ભાજપાના 
રા0ીય અ)ય�*ી અિમતભાઇ શાહરા0ીય અ)ય�*ી અિમતભાઇ શાહરા0ીય અ)ય�*ી અિમતભાઇ શાહરા0ીય અ)ય�*ી અિમતભાઇ શાહ,,,,    મ2ુયમ3ંી*ી િવજયભાઇ 4પાણી મ2ુયમ3ંી*ી િવજયભાઇ 4પાણી મ2ુયમ3ંી*ી િવજયભાઇ 4પાણી મ2ુયમ3ંી*ી િવજયભાઇ 4પાણી તથાતથાતથાતથા    નાયનાયનાયનાયબબબબ    મ2ુયમ3ંી*ી નીિતનભાઇ પટેલમ2ુયમ3ંી*ી નીિતનભાઇ પટેલમ2ુયમ3ંી*ી નીિતનભાઇ પટેલમ2ુયમ3ંી*ી નીિતનભાઇ પટેલને ને ને ને 

આભારસઃ અિભનંદનઆભારસઃ અિભનંદનઆભારસઃ અિભનંદનઆભારસઃ અિભનંદન    ––––    *ી *ી *ી *ી +તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી+તુભાઇ વાઘાણી    
--------------------------------------------------------------------------------    

બીન અનાબીન અનાબીન અનાબીન અનામત વગ6 માટે મત વગ6 માટે મત વગ6 માટે મત વગ6 માટે શ�ૈિણકશ�ૈિણકશ�ૈિણકશ�ૈિણક    સહાસહાસહાસહાયયયય    અને �વરોઅને �વરોઅને �વરોઅને �વરોજગાર માટે આ8થક સહાયની યોજના જગાર માટે આ8થક સહાયની યોજના જગાર માટે આ8થક સહાયની યોજના જગાર માટે આ8થક સહાયની યોજના &હરે &હરે &હરે &હરે કરનાર ગજુરાત દશેમા ંકરનાર ગજુરાત દશેમા ંકરનાર ગજુરાત દશેમા ંકરનાર ગજુરાત દશેમા ં
સૌ સૌ સૌ સૌ 'થમ રા:ય બ;ય ુછે 'થમ રા:ય બ;ય ુછે 'થમ રા:ય બ;ય ુછે 'થમ રા:ય બ;ય ુછે     ––––    *ી *ી *ી *ી +તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી    
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એસએસએસએસ....સીસીસીસી...., , , , એસએસએસએસ....ટીટીટીટી. . . . તથા ઓબીસીને મળતા તથા ઓબીસીને મળતા તથા ઓબીસીને મળતા તથા ઓબીસીને મળતા લાભો અને તનેી લાભો અને તનેી લાભો અને તનેી લાભો અને તનેી બંધારણીય જોગવાઇઓને યથાવત રાખી દરકે સમાજ વધ ુબંધારણીય જોગવાઇઓને યથાવત રાખી દરકે સમાજ વધુ બંધારણીય જોગવાઇઓને યથાવત રાખી દરકે સમાજ વધુ બંધારણીય જોગવાઇઓને યથાવત રાખી દરકે સમાજ વધુ 
'ગિત કરી શ'ગિત કરી શ'ગિત કરી શ'ગિત કરી શકેકકેેકે    તેતતેેતે    માટે માટે માટે માટે સરકાર કAટબ)ધસરકાર કAટબ)ધસરકાર કAટબ)ધસરકાર કAટબ)ધ    ––––    *ી *ી *ી *ી +તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી    
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કBCસેના મળતીયાઓ ઓકBCસેના મળતીયાઓ ઓકBCસેના મળતીયાઓ ઓકBCસેના મળતીયાઓ ઓબીસી અનામતમાથંી બીન અનામત વગ6બીસી અનામતમાથંી બીન અનામત વગ6બીસી અનામતમાથંી બીન અનામત વગ6બીસી અનામતમાથંી બીન અનામત વગ6ને ને ને ને અનામત આપવાની વાત કરી રDા અનામત આપવાની વાત કરી રDા અનામત આપવાની વાત કરી રDા અનામત આપવાની વાત કરી રDા હતાહતાહતાહતા. . . . તો તો તો તો કBCસે કBCસે કBCસે કBCસે 
�પE�પE�પE�પEતાતાતાતા    કર ેક ેઆ વાતને ત ેસમથ�ન આપ ેછે ક ેકમે કર ેક ેઆ વાતને ત ેસમથ�ન આપ ેછે ક ેકમે કર ેક ેઆ વાતને ત ેસમથ�ન આપ ેછે ક ેકમે કર ેક ેઆ વાતને ત ેસમથ�ન આપ ેછે ક ેકમે ????    ––––    *ી *ી *ી *ી +તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી    
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કBCસેશાિસત રા:યોમા ંબીન અનામત વગ6 માટે આવી કોઇ યોકBCસેશાિસત રા:યોમા ંબીન અનામત વગ6 માટે આવી કોઇ યોકBCસેશાિસત રા:યોમા ંબીન અનામત વગ6 માટે આવી કોઇ યોકBCસેશાિસત રા:યોમા ંબીન અનામત વગ6 માટે આવી કોઇ યોજનાઓજનાઓજનાઓજનાઓ    કBCસેે કBCસેે કBCસેે કBCસેે અમલમા ંમુઅમલમા ંમુઅમલમા ંમુઅમલમા ંમુકી છે ક ેકમે કી છે ક ેકમે કી છે ક ેકમે કી છે ક ેકમે ????        
તનેો જવાબ આપ ેતનેો જવાબ આપ ેતનેો જવાબ આપ ેતનેો જવાબ આપ ે    ––––    *ી *ી *ી *ી +તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી    
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કBCસે અને તનેા મળતીયાઓને કBCસે અને તનેા મળતીયાઓને કBCસે અને તનેા મળતીયાઓને કBCસે અને તનેા મળતીયાઓને હજુ હજુ હજુ હજુ પણપણપણપણ    જેટલા કદુકા મારવા હોય તટેલાજેટલા કદુકા મારવા હોય તટેલાજેટલા કદુકા મારવા હોય તટેલાજેટલા કદુકા મારવા હોય તટેલા    કદુકા કદુકા કદુકા કદુકા ભલે ભલે ભલે ભલે મારેમારેમારેમારે    પરતં ુપરતં ુપરતં ુપરતં ુઅમને તનેો કોઇ ડર નથી અમને તનેો કોઇ ડર નથી અમને તનેો કોઇ ડર નથી અમને તનેો કોઇ ડર નથી 
કાકાકાકારણ કેરણ કેરણ કેરણ કે, , , , ગજુરાતની ગજુરાતની ગજુરાતની ગજુરાતની તમામ �ાિત&િતના લોકોના આશીવા�દ અમારી સાથ ેછેતમામ �ાિત&િતના લોકોના આશીવા�દ અમારી સાથ ેછેતમામ �ાિત&િતના લોકોના આશીવા�દ અમારી સાથ ેછેતમામ �ાિત&િતના લોકોના આશીવા�દ અમારી સાથ ેછે....    ભાજપા હમંશેા સHયના ભાજપા હમંશેા સHયના ભાજપા હમંશેા સHયના ભાજપા હમંશેા સHયના માગIમાગIમાગIમાગI ચાલે છે ચાલે છે ચાલે છે ચાલે છે    

અઅઅઅને સHયનો જ હમંશેા િવજય થાય છેને સHયનો જ હમંશેા િવજય થાય છેને સHયનો જ હમંશેા િવજય થાય છેને સHયનો જ હમંશેા િવજય થાય છે....    ––––    *ી *ી *ી *ી +તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી+તભુાઇ વાઘાણી    
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ગુજરાતમા ંબીન અનામત વગ�ની �ાિતઓના િવ�ાથ�ઓને િશ!ણમા ંસહાય તેમજ %વરોજગારી માટેની અનેક 
યોજનાઓની આજે ગુજરાત ભાજપા સરકાર *વારા કરવામાં આવલેી ,હેરાતને આવકારતા ભાજપા �દેશ અ.ય!/ી 
0તુભાઇ વાઘાણીએ જણા4યુ છે કે, બીન અનામત વગ7 માટે શૈ!િણક સહાય અને %વરોજગાર માટ ેઆ9થક સહાયની 
યોજના ,હેર કરનાર ગુજરાત દેશમાં સૌ �થમ રા;ય બ<યુ છે. એસ.સી., એસ.ટી. તથા ઓબીસીને મળતા લાભો અન ે
તેની બંધારણીય જોગવાઇઓને યથાવત રાખી દરેક સમાજ વધ ુ�ગિત કરી શકે અને સામા0ક સમરસતા જળવાઇ રહે તે 
હેતુથી ગુજરાતમાં બીન અનામત વગ� આ9થક િવકાસ િનગમ  અન ે આયોગની %થાપના કરનાર ગુજરાત ભારતનું �થમ  

..૨.. 



 

..૨.. 
રા;ય બ<યુ છે. �ધાનમં@ી/ી નરે<Aભાઇ મોદીના સૌના સાથ સૌના િવકાસના મં@ને સાચા અથ�મા ંચCરતાથ� કરી બીન 
અનામત વગ�ની �ાિતઓ માટે લાભદાયી યોજના બનાવવામાં જેમનુ ંમાગ�દશ�ન �ાDત થયંુ છે તેવા ભાજપાના રાEીય 
અ.ય!/ી અિમતભાઇ શાહ, મુFયમં@ી/ી િવજયભાઇ Gપાણી તથા નાયબ મુFયમં@ી/ી નીિતનભાઇ પટેલનો 
ગુજરાતની જનતા વતી આભાર માની હદયપૂવ�ક અિભનંદન આપ ુછંુ.  

/ી વાઘાણીએ જણા4યુ હતુ કે, જેન ેબંધારણીય અનામતનો લાભ નથી મIયો તેવી તમામ �ાિતના િવ�ાથ�ઓને 
શૈ!િણક રીતે આગળ વધવા માટ ેઆ યોજનાથી ઘણી મોટી તકો �ાDત થશે. મેડીકલ, ડે<ટલ, 4યવસાિયક એવા અનેક 
શૈ!િણક અKયાસ Lમોમા ંિવ�ાથ�ઓને Mયુશન ફી આપવાની, િવદેશમા ંઉPચ અKયાસ માટ ેજનાર િવ�ાથ�ઓન ેલોન 
આપવાની, છા@ાલયમા ંરહીન ેઅKયાસ કરતા િવ.યાથ�ઓના ભોજનબીલમા ંસહાય આપવાની, Mયુશન ફી આપવાની, 
જેઇઇ, નીટ, ગુજકેટ જેવી અનેક પરી!ાઓના કોચQગ માટ ેઆ9થક સહાય જેવી અનેક જોગવાઇઓનો આ યોજનામા ં
સમાવેશ થયેલ છે. ઉપરાંત આ વગ7ને %વરોજગારી મળે તે માટે લોન આપવાની તેમજ યુવાનોને ધંધો રોજગાર ચાલ ુ
કરવા, હો%પીટલ બનાવવા, ઓફીસ બનાવવા માટ ે કે નાના 4યવસાય માટ ે દુકાન વગેરે બનાવવા માટે ઓછા 4યાજની 
લોન સહાય આપીન ે%વરોજગારી આપવાની જોગવાઇ પણ આ યોજનામાં સામેલ છે. 

/ી 0તુભાઇ વાઘાણીએ જણા4યુ છે કે, કRSેસના મળતીયાઓ ઓબીસી અનામતમાંથી િબન અનામત વગ7ન ે
અનામત આપવાની વાત કરી રTા હતા. તો કRSેસ %પUતા કરે કે આ વાતન ેતે સમથ�ન આપ ેછે કે કેમ ? સાથ ેએ પણ 
ખુલાસો કરે કે, કRSેસશાિસત રા;યોમાં િબન અનામત વગ7 માટ ેઆવી કોઇ યોજનાઓન ેઅમલમાં મુકી છે કે કેમ ? 
કRSેસ અન ે તેના મળતીયાઓ *વારા છેWલા ઘણા સમયથી ગુજરાતમા ં�ાિત,િત વPચ ેઝગડાઓ કરા4યા, અનામતના 
નામે તોફાનો કરા4યા. હજુ પણ તેન ેજેટલા કુદકા મારવા હોય તેટલા કુદકા મારે પરંતુ અમન ેતેનો કોઇ ડર નથી કારણ કે, 
ગુજરાતની તમામ �ાિત,િતના લોકોના આશીવા�દ અમારી સાથે છે. ભાજપા હંમેશા સYયના માગZ ચાલ ેછે અને સYયનો 
જ હંમેશા િવજય થાય છે. મા@ને મા@ વોટબ[કની રાજનીિત કરનારી કRSેસન ેદેશ અને ગુજરાતની જનતા ઓળખી ગઇ 
છે. ભાજપા સરકાર ‘‘સવ�જન િહતાય સવ�જન સુખાય’’ના મં@ સાથ ે કામ કરી રહી છે તેથી જ ગુજરાતની જનતાએ 
સતત છ^ઠી વખત ગુજરાતમાં ભાજપા પર ભરોસો મુ`યો છે.  

/ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા4યુ હતુ કે, ગુજરાત સરકાર *વારા ,હેર કરવામાં આવેલી ૧૦૦૦ કરોડની યુવા 
%વાવલબંન યોજનાને પણ ખૂબ સારો �િતસાદ મIયો છે. હ,રો િવ�ાથ�ઓ તેનો લાભ લઇ રTા છે. Yયારે બીન 
અનામત વગ�ની તમામ �ાિતઓ માટે આજે ,હેર કરવામાં આવલેી યોજનાઓ *વારા ગુજરાતના યુવાનોમાં શૈ!િણક 
અને %વરોજગારી !@ેે નવી તકો ઉભી થશે, તેનાથી ગુજરાત રા;ય �ગતીના aચા િશખરો સર કરશે તેવી મને /.ધા છે. 

 

    

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
�દેશ ક<વીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 

 



 

�ેસનોટ-૦૨                 તા. ૧૦.૦૮.૨૦૧૮ 

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

ભાજપા મિહલા મોરચાના રા�ીય અ�ય�ા �ીમતી િવ�યા રાહટકર� આવતીકાલ ેતારીખ ભાજપા મિહલા મોરચાના રા�ીય અ�ય�ા �ીમતી િવ�યા રાહટકર� આવતીકાલ ેતારીખ ભાજપા મિહલા મોરચાના રા�ીય અ�ય�ા �ીમતી િવ�યા રાહટકર� આવતીકાલ ેતારીખ ભાજપા મિહલા મોરચાના રા�ીય અ�ય�ા �ીમતી િવ�યા રાહટકર� આવતીકાલ ેતારીખ ૧૧૧૧૧૧૧૧    થી થી થી થી ૧૨૧૨૧૨૧૨    
ઓગ# બે %દવસના ગજુરાત )વાસેઓગ# બે %દવસના ગજુરાત )વાસેઓગ# બે %દવસના ગજુરાત )વાસેઓગ# બે %દવસના ગજુરાત )વાસે    

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

ભાજપા �દેશ મિહલા મોરચા અ�ય�ા ડૉ.  યોિતબેન પં#યાએ જણા&યુ હતુ કે, ભાજપા મિહલા 
મોરચાના રા*ીય અ�ય�ા ,ીમતી િવ યા રાહટકર. આવતીકાલે તારીખ ૧૧ થી ૧૨ ઓગ4 બે 
5દવસના ગુજરાત �વાસે આવી ર6ા છે. તેમની સાથે ગુજરાત મિહલા મોરચાના �ભારી અને મિહલા 
મોરચાના રા*ીય મં8ી ,ીમતી અિનતા. ગુજ9ર પણ આવી ર6ા છે. આવતીકાલ સવારે ૧૦.૩૦ 
વા;યાથી ભાજપા �દેશ કાયા9લય ‘‘,ી કમલમ્’’ ખાતે તેઓ ભાજપા મિહલા મોરચાની િવિવધ બેઠકોમાં 
ઉપિBથત રહી આગામી લોકસભા ચંૂટણી અંગે તેમજ િવિવધ સંગઠનાDમક બાબતો તથા આગામી કાય9Eમો 
અંગે માગ9દશ9ન તથા માિહતી આપશે. Dયારબાદ બપોરે ૨.૦૦ વાગે અમદાવાદ .Fલાની કારોબારી 
બાવળા ખાતે મળવાની છે તેમાં ઉપિBથત રહી માગ9દશ9ન આપશે. 

તારીખ ૧૨ ઓગ4ના રોજ તેઓ Bથાિનક Bવરા યની સંBથાઓમાં ચંૂટાયેલા બહેનો તેમજ 
સાંસદ,ીઓ તથા ધારાસHય,ીઓ સાથે મુલાકાત કરશે. Dયારબાદ અમદાવાદ શહેરની કારોબારીમાં 
ઉપિBથત રહી માગ9દશ9ન આપશે તેમજ અમદાવાદમાં બહેનો Iવારા ચાલતા ઉJોગોની મુલાકાત લઇ 
તેમને �ોDસાિહત કરશે. 

    

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


