
 

�ેસનોટ-૦૧               તા. ૨૨.૦૯.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

જેઓ એકબી	ના મોઢા જોવા તયૈાર નથી તવેા લોકો ગઠબંધન કરી ર�ા છેજેઓ એકબી	ના મોઢા જોવા તયૈાર નથી તવેા લોકો ગઠબંધન કરી ર�ા છેજેઓ એકબી	ના મોઢા જોવા તયૈાર નથી તવેા લોકો ગઠબંધન કરી ર�ા છેજેઓ એકબી	ના મોઢા જોવા તયૈાર નથી તવેા લોકો ગઠબંધન કરી ર�ા છે. . . . આ આ આ આ ‘‘‘‘‘‘‘‘ગઠબંધનગઠબંધનગઠબંધનગઠબંધન’’ ’’ ’’ ’’ નહી પરંત ુનહી પરંત ુનહી પરંત ુનહી પરંત ુ‘‘‘‘‘‘‘‘ઠગબધંનઠગબધંનઠગબધંનઠગબધંન’’ ’’ ’’ ’’ છેછેછેછે....        
----    !ી !ી !ી !ી "તભુાઇ વાઘા"તભુાઇ વાઘા"તભુાઇ વાઘા"તભુાઇ વાઘાણીણીણીણી    

----------------------------------------------------------------    
'ધાનમ(ંી!ી નરે)*ભાઇ મોદીનુ ંનતે-ૃવબળ અને 'ધાનમ(ંી!ી નરે)*ભાઇ મોદીનુ ંનતે-ૃવબળ અને 'ધાનમ(ંી!ી નરે)*ભાઇ મોદીનુ ંનતે-ૃવબળ અને 'ધાનમ(ંી!ી નરે)*ભાઇ મોદીનુ ંનતે-ૃવબળ અને રા0ીય અ1ય2!ી અિમતભાઇ શાહના સગંઠનબળરા0ીય અ1ય2!ી અિમતભાઇ શાહના સગંઠનબળરા0ીય અ1ય2!ી અિમતભાઇ શાહના સગંઠનબળરા0ીય અ1ય2!ી અિમતભાઇ શાહના સગંઠનબળ    અન ેભાજપાના લાખો અન ેભાજપાના લાખો અન ેભાજપાના લાખો અન ેભાજપાના લાખો 

કાય7કતા7ના પ8ર!મકાય7કતા7ના પ8ર!મકાય7કતા7ના પ8ર!મકાય7કતા7ના પ8ર!મની તોલે કોઇ આવી શકે નહીની તોલે કોઇ આવી શકે નહીની તોલે કોઇ આવી શકે નહીની તોલે કોઇ આવી શકે નહી    ----    !ી !ી !ી !ી "તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯મા ંમા ંમા ંમા ંલોકહદયસ=ાટ !ી નરે)*ભાઇ મોદી લોકહદયસ=ાટ !ી નરે)*ભાઇ મોદી લોકહદયસ=ાટ !ી નરે)*ભાઇ મોદી લોકહદયસ=ાટ !ી નરે)*ભાઇ મોદી પનુઃ વડા'ધાન બનશ ેઅન ેગજુરાતમાં સસંદની પનુઃ વડા'ધાન બનશ ેઅન ેગજુરાતમાં સસંદની પનુઃ વડા'ધાન બનશ ેઅન ેગજુરાતમાં સસંદની પનુઃ વડા'ધાન બનશ ેઅન ેગજુરાતમાં સસંદની ૨૬૨૬૨૬૨૬માથંી માથંી માથંી માથંી ૨૬ ૨૬ ૨૬ ૨૬ બઠેકો પર બઠેકો પર બઠેકો પર બઠેકો પર 
ભાજપાનો ભBય િવજય િનિCચત ભાજપાનો ભBય િવજય િનિCચત ભાજપાનો ભBય િવજય િનિCચત ભાજપાનો ભBય િવજય િનિCચત છે છે છે છે ----    !ી !ી !ી !ી "તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી    

----------------------------------------------------------------    
કEFેકEFેકEFેકEFેસન ેજેસન ેજેસન ેજેસન ેજેટલા ગપગોળા ચલાવવા હોય ત ેચલાવેટલા ગપગોળા ચલાવવા હોય ત ેચલાવેટલા ગપગોળા ચલાવવા હોય ત ેચલાવેટલા ગપગોળા ચલાવવા હોય ત ેચલાવે, , , , જેટજેટજેટજેટલી કુટનીિત અપલી કુટનીિત અપલી કુટનીિત અપલી કુટનીિત અપનાવવી હોય ત ેઅપનાવેનાવવી હોય ત ેઅપનાવેનાવવી હોય ત ેઅપનાવેનાવવી હોય ત ેઅપનાવે,,,,    
સવેા કાસવેા કાસવેા કાસવેા કાયHયHયHયHનુ ંભાથુ ંઅન ેજનતા જનાદ7નુ ંભાથુ ંઅન ેજનતા જનાદ7નુ ંભાથુ ંઅન ેજનતા જનાદ7નુ ંભાથુ ંઅન ેજનતા જનાદ7નનનન    આશીવા7દ ભાજપા સાથ ેજ છે આશીવા7દ ભાજપા સાથ ેજ છે આશીવા7દ ભાજપા સાથ ેજ છે આશીવા7દ ભાજપા સાથ ેજ છે ----    !ી !ી !ી !ી "તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી"તભુાઇ વાઘાણી    

----------------------------------------------------------------    
ભાજપા �દેશ ઉપા�ય��ી આઇ.કે.�ડે�એ જણા"યુ હતુ કે, ભાજપા �દેશ કાયા%લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે �દેશ 

અ�ય��ી +તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં એક /દવસીય �દેશ કારોબારી બેઠક યો�ઇ. જેમાં �દેશ �ભારી�ી અને રા3ીય 
મહામં4ી�ી ભુપે56+ યાદવ, માન. મુ8યમં4ી�ી િવજયભાઇ :પાણી તથા નાયબ મુ8યમં4ી�ી નીિતનભાઇ પટેલની 
ઉપિ<થિતમાં 4ણ તબ=કામાં કામગીરી બાબતે ચચા%-િવચારણા કરવામાં આવી હતી.  

આ કારોબારીમાં ઉપિ<થત આગેવાનોને આવકારતા �દેશ અ�ય��ી +તુભાઇ વાઘાણીએ જણા"યુ કે,  દેશમાં જેઓ 
એકબી�ના મોઢા જોવા તૈયાર નથી તેવા લોકો ગઠબંધન કરી રDા છે. આ ‘‘ગઠબંધન’’ નહી પરંતુ ‘‘ઠગબંધન’’ છે. આદરણીય 
�ધાનમં4ી�ી નરે56ભાઇ મોદીનું નેતૃGવબળ અને આદરણીય રા3ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહના સંગઠનબળની તોલે કોઇ 
આવી શકે નહી. બાંIલાદેશના ઘુષણખોરો હોય કે રોKહગીયા મુસલમાનો હોય તમામ બાબતે ભાજપાની નીિત <પL છે. 
ઘુષણખોરોનું આ દેશમાં કોઇ <થાન નથી. આ દેશના સંસાધનો પર દેશની જનતાનો જ હક છે.  

�ી +તુભાઇ વાઘાણીએ કે56 સરકારની િવિવધ ��લ�ી યોજનાઓ િવશે િવ<તૃત માિહતી આપી હતી. આયુMયમાન 
ભારત - �ધાનમં4ી જન આરોIય યોજના, જનધન યોજના, <ટાટ% અપ, <ટે5ડ અપ, �ધાનમં4ી આવાસ યોજના, ઉ�લા 
યોજના સિહતની કે56ની સવાસો કરતા વધુ યોજનાને કારણે દેશની જનતાને ખુબ મોટો લાભ થયો છે. વીમા કંપની જેનો વીમો 
લેવાની ના પાડે તેવા લોકોને પણ આયુMયમાન ભારત હેઠળ વીમા કવચ આપવાનું કામ કરીને કે56 સરકારે સાચા અથ%માં લોકસેવાનું 
કામ કયુ% છુે. ખેડુતોની આવક આવનારા સમયમાં ડબલ થાય તે /દશામાં કે56 સરકાર કામ કરી રહી છે. ખેડુતો માટે �થમ વખત 
લધુતમ ટેકાના ભાવ ભાજપાના શાસનમાં �હેર થયા છે. 

�ી +તુભાઇએ વધુમાં જણા"યુ હતુ કે, આદરણીય મુ8યમં4ી�ી િવજયભાઇ :પાણી અને નાયબ મુ8યમં4ી�ી 
નીિતનભાઇ પટેલના નેતૃGવમાં ગુજરાતમાં અનેક ��લ�ી યોજનાઓ ચાલી રહી છે. મિહલા સુર�ા માટે ૧૮૧ અભયમ્ 
યોજના, િવધવા પે5શનમાં વધારો, િવના મુNયે ઉOચ િશ�ણ, <વા<Pય સંબંિધત સમ<યાનું તાGકાિલક િનદાન સિહતની અનેક 
મિહલા િહતની યોજના અમલમાં મુકી છે. ખેડુતોને ટેકા મહQમ ભાવ ગુજરાત સરકાર Rવારા આપવામાં આવી રDા છે. યુવાનોને 
રોજગારી મળી રહે તે માટે િવિવધ યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. નવી +આઇડીસીની યોજના પણ હાલમાં �હેર થઇ 
છે. આમ, તમામ �િત-વગ%-સં�દાયથી ઉપર ઉઠીને સૌના સાથ સૌના િવકાસ માટે કે56 અને રાTય સરકાર કામ કરી રહી છે Gયારે, 
 

..૨.. 



 

..૨.. 
વષ% ૨૦૧૯માં પણ ૨૬માંથી ૨૬ બેઠક +તતા ભાજપાને કોઇ અટકાવી શકશે નહી. કVWેસને જેટલા ગપગોળા ચલાવવા હોય તે 
ચલાવે, જેટલી કુટનીિત અપનાવવી હોય તે અપનાવે, સેવા કાયXનું ભાથું અને જનતા જનાદ%ન આશીવા%દ ભાજપા સાથે જ છે 

આજની �દેશ કારોબારીના �થમ તબ=કામાં સમW દેશના િ�ય એવા ભારતરGન અને પૂવ% વડા�ધાન ��ધેય               
�ી અટલ+ની શોકાંજલી માટેનો શોક �<તાવ રાTય સરકારના મં4ી ભૂપે56Kસહ+ ચુડાસમા Rવારા રજુ કરવામાં આ"યો હતો. 
આ શોક�<તાવ બાદ ઉપિ<થત સૌ મહાનુભાવોએ બે મીનીટનું મૌન પાળીને ��ધેય �ી અટલ+ને ��ધાંજલી અપZ હતી.  

શોક �<તાવ બાદ પૂવ% મં4ી શંકરભાઇ ચૌધરીએ રાજકીય �<તાવ રજુ કયX હતો. રાજકીય �<તાવમાં શંકરભાઇ ચૌધરીએ 
જણા"યુ હતુ કે, કVWેસ પાસે નેતૃGવ નથી, િનયત નથી અને નેતા પણ નથી. કVWેસ �મુખ રાહુલ ગાંધીની બાલીસતાના કારણે 
સવાસો વષ% જુની કVWેસ આજે હતાશ-િનરાશ-નેતૃGવિવહીન અને મુ[ાિવહીન થઇ ગઇ છે. દેશની જનતાને કVWેસ પર ભરોસો 
નથી. એટલું જ નહી કVWેસના કાય%કતા%ઓને પણ કVWેસ પર ભરોસો નથી. Tયારે બી+ તરફ આદરણીય �ધાનમં4ી�ી 
નરે56ભાઇના નેતૃGવને સમW દેશ અને દુિનયામાં <વીકૃિત મળી છે. વષ% ૨૦૧૪માં કે56માં ભાજપાની સરકાર રચાયા બાદ છેNલા 
ચાર વષ%માં ૧૯ રાTયોમાં ભાજપાની સરકાર રચાઇ છે. તે જ પુરવાર કરે છે કે, નરે56ભાઇના િવકાસના સુ4ને સમW દેશના 
લોકોએ વધાવી લીધંુ છે. �ી શંકરભાઇ ચૌધરીએ રજુ કરેલા �<તાવને �દેશ મહામં4ી�ી ભરતKસહ+ પરમારે સમથ%ન આપતા 
જણા"યુ હતુ કે, આદરણીય �ધાનમં4ી�ી નરે56ભાઇના નેતૃGવમાં ભાજપાનો િવકાસ થયો છે, દેશનો િવકાસ થયો છે. સમW 
દુિનયામાં ભારતનું વજન વ�યુ છે. Gયારે વષ% ૨૦૧૪ કરતા પણ વધુ િવ^વાસથી વષ% ૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણી માટે લોકો 
નરે56ભાઇ સાથે જોડાઇ રDા છે.  

રાજકીય �<તાવ બાદ કે56 સરકાર તથા રાTય સરકારને અિભનંદન આપનો �<તાવ �દેશ ઉપા�ય� �ી આઇ.કે.�ડે�એ 
રજુ કયX હતો. જેમાં �ી �ડે�એ જણા"યુ હતુ કે, ગુજરાતના સપુત દેશના વડા�ધાન �ી નરે56ભાઇ મોદીએ ચાર વષ%ના 
શાસનમાં ગરીબ અને મ�યમ વગ%ની "યિ=તઓને સીધા જ લાભો �ા_ત થાય, છેવાડાના માનવીનો સવા`ગી િવકાસ થાય અને 
દેશનો /કસાન વધુ સમૃ�ધ બને તે માટેની અનેકિવધ યોજનાઓ સાથે સુશાસન આપેલ છે. કે56 સરકારની નીિત િવષયક 
િનણા%યકતા અને પારદશZ શાસન"યવ<થાને લીધે આજે ભારતીય અથ%તં4 િવ^વનું સૌથી મોટંુ છaઠા નંબરનું અથ%તં4 બ5યુ છે. 
તમામ �ે4ે ભારત �ગિતના િશખરો સર કરી રDુ છે.  

 �ધાનમં4ી�ી નરે56ભાઇ મોદીના સ�મ નેતૃGવ, ભાજપાના રા3ીય અ�ય��ી અિમતભાઇની કુનેહ નીિત અને 
સંગઠનના સફળ માગ%દશ%ન Rવારા ભાજપા સરકારને સતત છaઠી વખત પસંદ કરીને સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓએ િવકાસ ઉ5મુખ 
અિભગમ અને અિવરત િવકાસ માટેની �િતબ�ધતા "ય=ત કરેલ છે.  મુ8યમં4ી�ી િવજયભાઇ :પાણી અને નાયબ મુ8યમં4ી�ી 
નીિતનભાઇ પટેલના સંવેદનશીલ અિભગમ, પારદશ%ક શાસન, િનણા%યક પ/ર�મ અને �ગિતશીલતાની �િતબ�ધતાને વરેલી 
સરકારે રાTયમાં િવકાસની તેજ ગિત Rવારા િવકાસ કાયXને જનજન સુધી પહોચાડવાનું કાય% કયુ% છે. કે56 અને ગુજરાતની 
ભાજપા સરકારોએ ��લ�ી િવકાસકાયXની હારમાળા રચેલ છે Gયારે ‘‘અજેય ભારત અટલ ભાજપ’’ના મં4 સાથે લોકસભાની 
ચૂંટણીમાં તમામ સીટો પર ભાજપા િવજયી બને તે માટે જનજન સુધી અને ઘરઘર સુધી સરકારના િવકાસના મીઠા ફળો 
પહોચાડવાની નેમ સાથે આજની કારોબારી ગુજરાત અને કે56ની બંને સરકારોને અિભનંદન પાઠવે છે. �ી �ડે�એ રજુ કરેલા 
�<તાવને �દેશ ઉપા�ય� �ીમતી રમીલાબેન બારાએ સમથ%ન આ_યુ હતુ.  

�દેશ સંગઠન મહામં4ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ સંગઠનલ�ી માગ%દશ%ન આ_યુ હતુ. ગુજરાત ભાજપા સંગઠન Rવારા 
અGયાર સુધીમાં કરવામાં આવેલા િવિવધ કાય%dમોની સમી�ા તેમજ ૨૦૧૯ની ચૂંટણીને �યાનમાં રાખી આગામી સમયની 
કાય%યોજનાઓ િવશે માિહતી આપી હતી. કાયા`જલી કાય%dમ અંતગ%ત આગામી ૨૫ સ_ટેfબર સુધી મેડીકલ કેfપ, ૨ ઓ=ટોબર 
સુધી <વOછતા હી સેવાના સંકNપ સાથે જુદા જુદા િવ<તારોમાં <વOછતા કાય%dમો, િવ<તારક યોજના, સદ<યતા વૃિ�ધ અિભયાન, 
/કસાન િવ<તારક યોજના જેવા આગામી કાય%dમો િવશે િવ<તૃત માગ%દશ%ન આ_યુ હતુ.   

 
 (ડૉ. હષ%દ પટેલ)    

�દેશ ક5વીનર,    મીડીયા િવભાગ 



 

�ેસનોટ-૦૨                 તા. ૨૨.૦૯.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

અખડં ભારતના િશપી સરદાર વલભભાઇ પટેલની અખડં ભારતના િશપી સરદાર વલભભાઇ પટેલની અખડં ભારતના િશપી સરદાર વલભભાઇ પટેલની અખડં ભારતના િશપી સરદાર વલભભાઇ પટેલની િવ�વની સૌથી ઉચી �િતમાનુ ંલોકાપ!ણ િવ�વની સૌથી ઉચી �િતમાનુ ંલોકાપ!ણ િવ�વની સૌથી ઉચી �િતમાનુ ંલોકાપ!ણ િવ�વની સૌથી ઉચી �િતમાનુ ંલોકાપ!ણ વડા�ધાન$ીવડા�ધાન$ીવડા�ધાન$ીવડા�ધાન$ી    નરે%&ભાઇ મોદીના નરે%&ભાઇ મોદીના નરે%&ભાઇ મોદીના નરે%&ભાઇ મોદીના 
વર'હ)ત ેવર'હ)ત ેવર'હ)ત ેવર'હ)ત ે૩૧ ૩૧ ૩૧ ૩૧ ઓ-ટોબરના રોજ ઓ-ટોબરના રોજ ઓ-ટોબરના રોજ ઓ-ટોબરના રોજ થનાર છે થનાર છે થનાર છે થનાર છે ----    $ી િવ$ી િવ$ી િવ$ી િવજયભાઇ 2પાણીજયભાઇ 2પાણીજયભાઇ 2પાણીજયભાઇ 2પાણી    

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

નવ3ેબર નવ3ેબર નવ3ેબર નવ3ેબર ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩મા ં)ટે6યુ ઓફ યુિન8ટ માટે દશેના િવિવધ રા9યોમાંથી ખડુેતોના ઓ:રસમા લોખંડમાંથી મા ં)ટે6યુ ઓફ યુિન8ટ માટે દશેના િવિવધ રા9યોમાંથી ખડુેતોના ઓ:રસમા લોખંડમાંથી મા ં)ટે6યુ ઓફ યુિન8ટ માટે દશેના િવિવધ રા9યોમાંથી ખડુેતોના ઓ:રસમા લોખંડમાંથી મા ં)ટે6યુ ઓફ યુિન8ટ માટે દશેના િવિવધ રા9યોમાંથી ખડુેતોના ઓ:રસમા લોખંડમાંથી અખંડ ભારતના િશપી અખંડ ભારતના િશપી અખંડ ભારતના િશપી અખંડ ભારતના િશપી 
સરદાર સાહેબની િવ�વની સૌથી ;ચી િવરાટ �િતમાન ેઆખરી ઓપ અપાઇ ર=ો છેસરદાર સાહેબની િવ�વની સૌથી ;ચી િવરાટ �િતમાન ેઆખરી ઓપ અપાઇ ર=ો છેસરદાર સાહેબની િવ�વની સૌથી ;ચી િવરાટ �િતમાન ેઆખરી ઓપ અપાઇ ર=ો છેસરદાર સાહેબની િવ�વની સૌથી ;ચી િવરાટ �િતમાન ેઆખરી ઓપ અપાઇ ર=ો છે    

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

૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ઓ-ટોબર થી ઓ-ટોબર થી ઓ-ટોબર થી ઓ-ટોબર થી ૨૯ ૨૯ ૨૯ ૨૯ ઓ-ટોબર દર3યાન સમ? રા9યમા ંઓ-ટોબર દર3યાન સમ? રા9યમા ંઓ-ટોબર દર3યાન સમ? રા9યમા ંઓ-ટોબર દર3યાન સમ? રા9યમા ં૧૦૧૦૧૦૧૦,,,,૦૦૦ ૦૦૦ ૦૦૦ ૦૦૦ થી વધ ુગામડાઓમા ં$ી સરદાર પટેલના )ટે6યુની થી વધ ુગામડાઓમા ં$ી સરદાર પટેલના )ટે6યુની થી વધ ુગામડાઓમા ં$ી સરદાર પટેલના )ટે6યુની થી વધ ુગામડાઓમા ં$ી સરદાર પટેલના )ટે6યુની �િતકિૃત �િતકિૃત �િતકિૃત �િતકિૃત 
સાથેસાથેસાથેસાથે    રથરથરથરથ    જશેજશેજશેજશે....    

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

૧ ૧ ૧ ૧ 8ડસ3ેબ8ડસ3ેબ8ડસ3ેબ8ડસ3ેબર થી ર થી ર થી ર થી ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ 8ડસ3ેબર દર3યાન 8ડસ3ેબર દર3યાન 8ડસ3ેબર દર3યાન 8ડસ3ેબર દર3યાન રા9યોરા9યોરા9યોરા9યોના મુCયમDંી$ીઓ અન ેરા9યનાના મુCયમDંી$ીઓ અન ેરા9યનાના મુCયમDંી$ીઓ અન ેરા9યનાના મુCયમDંી$ીઓ અન ેરા9યના    �િતિનિધ મંડળ )ટે�િતિનિધ મંડળ )ટે�િતિનિધ મંડળ )ટે�િતિનિધ મંડળ )ટે6યુ ઓફ યુિન8ટની મલુાકાત કરી 6યુ ઓફ યુિન8ટની મલુાકાત કરી 6યુ ઓફ યુિન8ટની મલુાકાત કરી 6યુ ઓફ યુિન8ટની મલુાકાત કરી 
સરદાર સાહેબન ે$Fધાજંલી અપ!ણ કરશેસરદાર સાહેબન ે$Fધાજંલી અપ!ણ કરશેસરદાર સાહેબન ે$Fધાજંલી અપ!ણ કરશેસરદાર સાહેબન ે$Fધાજંલી અપ!ણ કરશે    

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

          �દેશ કાયા�લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે આજરોજ ભાજપાની �દેશ કારોબારી મળી હતી. �દેશ અ$ય%�ી &તુભાઇ વાઘાણીની 
અ$ય%તામાં મળેલ આજની આ કારોબારીમાં રા-ીય મહામં.ી અને �દેશ �ભારી�ી ભુપે/0& યાદવ, મુ2યમં.ી�ી િવજયભાઇ 
4પાણી, નાયબ મુ2યમં.ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ, �દેશના આગેવાન�ીઓ, �દેશ કારોબારી સ7ય�ીઓ તેમજ સંગઠનના િવિવધ 
પદાિધકારી�ીઓ ઉપિ;થત ર=ા હતા. 

મુ2યમં.ી�ી િવજયભાઇ 4પાણીએ ;ટે?યુ ઓફ યુિનAટની િવશદ્ માિહતીથી  કારોબારીને માિહતગાર કરતા જણાBયંુ હતું કે, 
વડા�ધાન�ી નરે/0ભાઇ મોદીની ;ટે?યુ ઓફ યુિનAટની કDપના સરદાર સાહેબની ‘‘એક ભારત �ેE ભારત, અતૂટ ભારત, સંગઠીત 
ભારતની Aદઘ�0િGને એક ;ટે?યુ ઓફ યુિનAટને િવHવની સૌથી ઉચી �િતમાનું લોકાપ�ણ ગુજરાતના ગૌરવ પનોતા પુ. લોકનાયક 
જનહદયસKાટ �ધાનસેવક એવા �ી નરે/0ભાઇ મોદીના વરLહ;તે ૩૧ ઓNટોબરના રોજ િવHવ સમ% થનાર છે. મુ2યમં.ી�ી 
િવજયભાઇ 4પાણીએ આજરોજ �દેશ કારોબારીમાં ;ટે?યુ ઓફ યુિનAટની માિહતી આપી હતી, જે નીચે મુજબ છે.  

• નવેPબર ૨૦૧૩માં રાQયના મં.ી�ીઓએ ;ટે?યુ ઓફ યુિનAટ માટે દેશના િવિવધ રાQયોમાંથી ખેડુતોના ઓRરસમા  લોખંડ 
એકિ.ત કરવામાં આBયુ હતુ. જેમાંથી અખંડ ભારતના િશDપી સરદાર સાહેબની િવHવની સૌથી Sચી િવરાટ �િતમાને આખરી 
ઓપ આપવામાં આવી ર=ો છે. 

• ૨૦ ઓNટોબર થી ૨૯ ઓNટોબર દરPયાન સમT રાQયમાં ૧૦,૦૦૦ થી વધુ ગામડાઓમાં �ી સરદાર પટેલના ;ટે?યુની 
�િતકૃિત ;વ4પે  રથમાં જશે. જેમાં ;ટે?યુ ઓફ યુિનટી અને સરદાર પટેલની AફDમ બતાવવામાં આવશે. 

• ૩૧ ઓNટોબરના Aદવસે સમT દેશના દેશવાસીઓ સરદાર સાહેબને સાચી �$ધાંજલી આપશે અને �િતમાનું લોકાપ�ણ 
વડા�ધાન�ી નરે/0ભાઇ મોદીના વરLહ;તે કરવામાં આવશે. 

• ;ટે?યુ ઓફ યુિનAટ પAરસરમાં વેલી ઓફ Vલાવર, રોપ-વ,ે અ/ય રાQયોના ભવન, Wાયબલ Pયુ&યમ તેમજ ;થાિનક 
આAદવાસી યુવાનોને ગાઇડની કામગીરીની તાલીમ આપવામાં આવશે. 

• ૫ નવેPબર થી ૧૫ નવેPબર દરPયાન દેશના િવિવધ રાQયોમાં ;ટે?યુ ઓફ યુિનAટની માિહતી અને �િતમા િનAર%ણ માટે 
િનમં.ણ આપવામાં આવશે. 

• ૧ AડસેPબર થી ૩૦ AડસેPબર દરPયાન િવિવધ રાQયોના મુ2યમં.ી�ીઓ અને રાQયનું �િતિનિધ મંડળ ;ટે?યુ ઓફ યુિનAટની 
મુલાકાત કરી સરદાર સાહેબને �$ધાંજલી અપ�ણ કરશે.     

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



 

�ેસનોટ-૦૩            તા. ૨૨.૦૯.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

વડા'ધાન!ી નરે)*ભાઇ મોદી આવતીકાલ ેરાચંીવડા'ધાન!ી નરે)*ભાઇ મોદી આવતીકાલ ેરાચંીવડા'ધાન!ી નરે)*ભાઇ મોદી આવતીકાલ ેરાચંીવડા'ધાન!ી નરે)*ભાઇ મોદી આવતીકાલ ેરાચંી, , , , ઝારખંડ ખાતથેીઝારખંડ ખાતથેીઝારખંડ ખાતથેીઝારખંડ ખાતથેી    આરોJયલ2ી આરોJયલ2ી આરોJયલ2ી આરોJયલ2ી િવCવની િવCવની િવCવની િવCવની સૌથી મોટી યોજના આયુLમાસૌથી મોટી યોજના આયુLમાસૌથી મોટી યોજના આયુLમાસૌથી મોટી યોજના આયુLમાન ભારત ન ભારત ન ભારત ન ભારત 
––––    'ધાનમ(ંી 'ધાનમ(ંી 'ધાનમ(ંી 'ધાનમ(ંી જન આરોJય યોજના જન આરોJય યોજના જન આરોJય યોજના જન આરોJય યોજના PMPMPMPM----JAYJAYJAYJAY    નો દેશBયાપી શભુારંભ કરાવશેનો દેશBયાપી શભુારંભ કરાવશેનો દેશBયાપી શભુારંભ કરાવશેનો દેશBયાપી શભુારંભ કરાવશે. . . . ----    !ી !ી !ી !ી નીિતન પટેલનીિતન પટેલનીિતન પટેલનીિતન પટેલ    

----------------------------------------------------------------    
મMુયમ(ંી!ી િવજયભાઇ Nપાણી આવતીમMુયમ(ંી!ી િવજયભાઇ Nપાણી આવતીમMુયમ(ંી!ી િવજયભાઇ Nપાણી આવતીમMુયમ(ંી!ી િવજયભાઇ Nપાણી આવતીકાલ ેસીવીલ હોિOપટલ અસારવાકાલ ેસીવીલ હોિOપટલ અસારવાકાલ ેસીવીલ હોિOપટલ અસારવાકાલ ેસીવીલ હોિOપટલ અસારવા, , , , અમદાવાદ ખાત ેઆયુLમા ભારત અમદાવાદ ખાત ેઆયુLમા ભારત અમદાવાદ ખાત ેઆયુLમા ભારત અમદાવાદ ખાત ેઆયુLમા ભારત ––––    'ધાનમ(ંી'ધાનમ(ંી'ધાનમ(ંી'ધાનમ(ંી    જન જન જન જન 
આરોJય યોજનાનુ ંઉQઘાટન કરાવશેઆરોJય યોજનાનુ ંઉQઘાટન કરાવશેઆરોJય યોજનાનુ ંઉQઘાટન કરાવશેઆરોJય યોજનાનુ ંઉQઘાટન કરાવશે. . . . સમF રાસમF રાસમF રાસમF રાRયમા ંદરેક "Sલામા ંઆવતીRયમા ંદરેક "Sલામા ંઆવતીRયમા ંદરેક "Sલામા ંઆવતીRયમા ંદરેક "Sલામા ંઆવતીકાલ ેયોજનાનુ ંઉQઘાટન કરાશેકાલ ેયોજનાનુ ંઉQઘાટન કરાશેકાલ ેયોજનાનુ ંઉQઘાટન કરાશેકાલ ેયોજનાનુ ંઉQઘાટન કરાશે....    ----    !ી !ી !ી !ી નીિતન પટેલનીિતન પટેલનીિતન પટેલનીિતન પટેલ    

----------------------------------------------------------------    
ગુજરાતના ગુજરાતના ગુજરાતના ગુજરાતના ૪૪ ૪૪ ૪૪ ૪૪ લાખ લાખ લાખ લાખ ૮૫ ૮૫ ૮૫ ૮૫ હહહહ	ર પ8રવારોના 	ર પ8રવારોના 	ર પ8રવારોના 	ર પ8રવારોના ૨૨૨૨....૩૨ ૩૨ ૩૨ ૩૨ કરોડ નાગ8રકોન ેઆ યોજનાના સીધા લાભો મળશેકરોડ નાગ8રકોન ેઆ યોજનાના સીધા લાભો મળશેકરોડ નાગ8રકોન ેઆ યોજનાના સીધા લાભો મળશેકરોડ નાગ8રકોન ેઆ યોજનાના સીધા લાભો મળશે. . . . ----    !ી !ી !ી !ી નીિતન પટેલનીિતન પટેલનીિતન પટેલનીિતન પટેલ    

----------------------------------------------------------------    
�દેશ કાયા%લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે યો�યેલ આજની કારોબારીમાં ગુજરાત રાTયના નાયબ મુ8યમં4ી�ી નીિતનભાઇ 

પટેલે આયુMમાન ભારત – �ધાનમં4ી જન આરોIય યોજના PM-JAY િવશે માિહતી આપતા જણા"યુ હતુ કે, વડા�ધાન�ી 
નરે56ભાઇ મોદીએ ગુજરાતમાં રહેતા પોતાના મુ8યમં4ીકાળ દરfયાન ��ના દરેક વગ%ને <પષk તેવી અનેકિવધ યોજનાઓનું 
અમલીકરણ હાથ ધયુ% હતુ. ટંુકાગાળા, મ�યમગાળા અને લાંબા ગાળાની યોજનાઓ થકી લાખો-કરોડો લાભાથZઓને લાભો મળતા 
હોય છે. તેવી અગGયની lલેગશીપ યોજનાઓ �ી નરે56ભાઇ મોદીએ રાTયમાં અમલ કરી રહી અને તેવી જ રીતે અGયારે 
દેશભરમાં અમલ કરી રDા છે. ��ના હદયને આ યોજનાઓ �ેમથી <પષZ રહે છે.  

નાયબ મુ8યમં4ી�ી નીિતનભાઇ પટેલે વધુમાં જણા"યુ હતુ કે, વડા�ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદી આવતીકાલે રાંચી - 
ઝારખંડ ખાતેથી આરોIયલ�ી િવ^વની સૌથી મોટી યોજના આયુMમાન ભારત - �ધાનમં4ી જન આરોIય યોજના PM-JAY નો 
દેશ"યાપી શુભારંભ કરાવશે અને રાTયક�ાનો શુભારંભ કાય%dમ આવતીકાલે મુ8યમં4ી�ી િવજયભાઇ :પાણીના વરRહ<તે 
સીવીલ હો<પીટલ અસારવા, અમદાવાદ ખાતે યો�શે. યુપીએના શાસન દરfયાન ૨૦૧૧માં આખા દેશમાં આnથક-સામા+ક 
સવk કરવામાં આ"યો હતો. યુપીએ સરકારે તે સવkનો કોઇ જ ઉપયોગ કયX ન હતો. મા4ને મા4 એ રેકડ% પર જ રDો હતો. તે 
સવkના આધારે વડા�ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદીના નેતૃGવવાળી કે56 સરકારે આ યોજના અંતગ%ત લાભાથZઓની પસંદગી કરી છે. 
ગુજરાત રાTયમાં ૪૪ લાખ ૮૫ હ�ર પ/રવારોને એટલે કે, ૨.૩૨ કરોડ નાગ/રકોને આ યોજનાનો સીધો લાભ મળવાનો છે. 
ગુજરાતમાં સરકારી અને ખાનગી તેમ મળીને કુલ ૧૭૦૦ હો<પીટલો મારફતે આ યોજનાનો લાભ લાભાથZઓને મળશે. 

નાયબ મુ8યમં4ી�ીએ વધુમાં જણા"યુ હતુ કે, આ યોજના અંતગ%ત નાની થી લઇને બધી જ મોટી બીમારીઓને આવરી 
લેવામાં આવશે. નાનામાં નાના હળવા રોગોની સારવાર પણ તેમાં આવરી લેવામાં આ"યા છે. આ યોજના કે56 સરકાર તેમજ 
રાTય સરકારની ભાગીદારીવાળી યોજના છે. તેમાં ૬૦ ટકાનો ખચ% કે56 સરકાર ઉઠાવશે અને ૪૦ ટકાનો ખચ% રાTય સરકાર 
ઉઠાવશે. આ યોજના અંતગ%ત બે િવભાગ પાડવામાં આ"યા છે. ૫૦ હ�ર :િપયાથી નીચેની સારવાર એ વીમા કંપનીઓ થકી 
ચૂકવણી કરવામાં આવશે અને ૫૦ હ�રથી વધુ ખચ%વાળી સારવારની ચૂકવણી મા વાGસNયની જેમ જ રાTય સરકાર Rવારા 
ચકાસણી કરીને ચૂકવણી કરવામાં આવશે. ગુજરાતની રાTય સરકારે વિહવટી �/dયા પૂણ% કરી દીધેલ છે.  દેશ તેમજ રાTયના 
લાભાથZઓને વડા�ધાન�ીના સંદેશવાળો પ4 મળશે અને તે પ4માં જોડાયેલ <લીપના આધારે આધારકાડ% Rવારા લાભાથZ 
તરીકેની મા5યતા આપવામાં આવશે. ર+<ટડ% થયેલ હો<પીટલોમાં આરોIય િમ4 તરીકે સહાયકની િનમpંક કરવામાં આવશે જેઓ 
આ યોજનાનું સંપૂણ% માગ%દશ%ન આપશે. માનવસેવાની મોટામાં મોટી કામગીરી વડા�ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદી કરવા જઇ રDા છે 
Gયારે સરકાર તેમજ સંગઠન સાથે જોડાઇને આ યોજનાનો વધુમાં વધુ લાભ લાભાથZઓને અપાવી શકીએ તે માટે કાય%રત થવાની 
અપીલ નાયબ મુ8યમં4ી�ીએ કરી હતી.  

 (ડૉ. હષ%દ પટેલ)    
�દેશ ક5વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


