
 

ેસનોટ-૦૧             તા ૦૧.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

યપુીએ સરકારના પોલીસી પેરાલીસીસના યુગમાથંી છે લા પાચં વષમા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નતેૃ વ 
હેઠળની કે  સરકારે ભારતીય અથતં ન ે ો સેીવ પાથ પર મકુી ભારતન ેિવ વના અ ીમ અથતં ની હરોળમા ં

થાન અપા ય ુ- ી તભુાઇ વાઘાણી 
---------------- 

સવ પશ , સવ યાપી અને દેશન ેિવકાસની દશામાં આગળ લઈ જના  ંિવકાસલ ી બજેટ 
---------------- 

વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીએ અગાઉ હરે કરલે ધાનમં ી પાક વીમા યોજના, એમએસપી તથા ખડેતૂની 
આવક બમણી કરવાના િવિવધ પગલાંઓમા ંઆજે ધાનમં ી કસાન સ માન િનિધની ઐિતહાિસક યોજનાનો 

ઉમેરો - ી તભુાઇ વાઘાણી 
---------------- 

૧ ડસે બર, ૨૦૧૮થી લાગ ુથનારી ધાનમં ી કસાન સ માન િનિધ યોજનામા ંદશેના ૧૨ કરોડથી પણ વધ ુ
ખડેતૂો માટ ેવા ષક ૬૦૦૦ િપયાની જોગવાઈ 

---------------- 
આ બજેટન ે ય ુઇિ ડયાની દશામા ંમહ વનું કદમ ગણાવી દશેના ઇિતહાસમા ંપહલેીવાર સરં ણ ે  માટે 

એટલ ેક ેદેશની સરુ ામા ં૩ લાખ કરોડ િપયાની જોગવાઈ સાથ ેભારત દશે િવ વના અ ીમ દેશોની પંિ તમા ં
મહ વનુ ં થાન - ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
દશેના નાગ રકોની સખુાકારી વધવા તથા આતંરમાળખાકીય સિુવધાઓમા ંવધારા સાથ ેદેશના િવકાસ માટ ે૧૦ 

િવઝન દશે સમ  મકુવા બદલ વડા ધાન ી તથા નાણા મં ી ીનો આભાર માનતા ી તભુાઇ વાઘાણી 
---------------- 

દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણીએ આજરોજ એનડીએ સરકારના નાણામં ી ી િપયુષ ગોયલ એ 

સંસદમાં રજુ કરેલા બજેટને આવકારતા જણા યું હતુ ં કે, યુપીએ સરકારના પોલીસી પેરાલીસીસના યુગમાંથી 

છે લા પાંચ વષમા ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ હેઠળની કે  સરકારે ભારતીય અથતં ને ો ેસીવ 

પાથ પર મુકી ભારતને િવ વના અ ીમ અથતં ની હરોળમાં થાન અપા યુ છે.  

ી વાઘાણીએ આજના બજેટને આવકારતાં જણા યુ હતુ કે, આ બજેટ સવ પશ , સવ યાપી અને 

િવકાસને વેગ આપના ં બજેટ છે. ખેડુત, ગરીબ, િમક, મ યમ વગ, મિહલા તેમજ યુવાનો સિહત સમાજના 

તમામ વગ ની આકાં ાઓની પૂ ત સાથે દેશને િવકાસની દશામાં આગળ લઈ જના ં િવકાસલ ી બજેટ છે. 

..૨.. 



 

..૨.. 

વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીએ અગાઉ હેર કરેલ ધાનમં ી પાક વીમા યોજના, એમએસપી તથા 

ખેડૂતની આવક બમણી કરવાના િવિવધ પગલાંઓમાં આજે ‘‘ ધાનમં ી કસાન સ માન િનિધ’’ની ઐિતહાિસક 

યોજનાનો ઉમેરો થયો છે. ૧ ડસે બર, ૨૦૧૮થી લાગુ થનારી આ યોજનામાં દેશના ૧૨ કરોડથી પણ વધ ુ

ખેડૂતો માટે વા ષક ૬૦૦૦ િપયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે આ ઉપરાંત  આ ઉપરાંત કસાન ેડીટ કાડ, 

કુદરતી આફતનો ભોગ બનેલા ખેડૂતોને વધારાની યાજ સહાય તેમજ પશુપાલકોને ૨ ટકા યાજથી સબિસડીની 

જોગવાઈ કરી છે તથા તથા રા ીય કામધેનુ આયોગની રચના કરવા તેમ ી વાઘાણીએ જણા યું હતુ.ં 

ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, નાણામં ી વારા મ યમ વગ અને નોકરીયાતો તેમજ નાના યવસાયકારો 

માટે આવકવેરામાં કરવામાં આવેલી જોગવાઈને ઇમાનદાર કરદાતાનું સ માન ગણા યું હતું. િપયા પાંચ લાખ 

સુધી કોઈ ટે સ નહ  તથા ટા ડડ ડડ શન ૪૦,૦૦૦ થી વધારી ૫૦,૦૦૦ િપયા તથા વડીલ, પે શનરો 

તેમજ મિહલાઓને યાજની આવકમાં ટીડીએસ કપાતની છુટ ૧૦,૦૦૦ થી વધારી ૪૦,૦૦૦ કરવામાં આવી 

છે.  

કે  સરકારે અસંગ ઠત ે ના કામદારો તથા િમકો માટે ૩૦૦૦ સુધીના પે શન તથા મૃ યુ સહાય ૬ 

લાખની કરી ‘‘દેશના સંસાધનો પર થમ અિધકાર ગરીબોનો છે’’ તેવા મં  સાથે વા ય વીમા, ગરીબોને 

આવાસ અન ે પે શનની સુિવધા કરી છે. સાથ ે સાથે ામીણ ે માં આધુિનક સુિવધાઓ સાથે એક લાખ 

ડિજટલ િવલેજ બનાવવાની પણ હેરાત કરી છે.  

આ બજેટને યુ ઇિ ડયાની દશામાં મહ વનું કદમ ગણાવી દેશના ઇિતહાસમાં પહેલીવાર સંર ણ ે  

માટે એટલે કે દેશની સુર ામાં ૩ લાખ કરોડ િપયાની જોગવાઈ સાથે ભારત દેશ િવ વના  અ ીમ દેશોની 

પંિ તમાં મહ વનું થાન બનાવે અને દેશના નાગ રકોની સુખાકારી વધે, આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓમાં વધારા 

સાથે દેશના િવકાસ માટે ૧૦ િવઝન દેશ સમ  મુકવા બદલ  વડા ધાન ી તથા નાણા મં ી ીનો આભાર મા યો 

હતો. 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨             તા ૦૧.૦૨.૨૦૧૯ 
---------------- 

દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજે નવી દ હી ખાતે ભાજપાના રા ીય 

અ ય  ી અિમતભાઈ શાહ તથા કે ીય માગ અને મકાન મં ી ી નીિતન ગડકરીની ઉપિ થિતમાં આગામી 

લોકસભાની ચૂંટણીને યાનમાં લઈને ભારતીય જનતા પાટ  વારા વૈિ છક સામાિજક અને ધા મક સંગઠનોના 

સંકલન માટેની રચાયેલી સિમિતની બેઠક યો ઈ હતી. 

આ બેઠકમાં રાજયના િશ ણમં ી ી અને ગુજરાત દેશ ભાજપના વ ર  અ િણ અને આ સિમિતના સ ય  

ી ભૂપે સહ ચુડાસમાને અગાઉ સ પાયેલી ગુજરાતની જવાબદારી ઉપરાંત મહારા  અને કે  શાિસત દમણ 

દાદરાનગર હવેલીની જવાબદારી પણ સ પવામાં આવી છે. 

 
 (ડૉ. હષદ પટેલ) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


