ેસનોટ-૦૧

તા ૧૯.૦૨.૨૦૧૯

---------------ગુજરાતના િવકાસને નવી ચાઇઓ પર લઇ જવા માટેના રોડમેપ સમાન આજનું બજે ટ સવ પષ , સવ યાપી
અને સવિહતકારી બજે ટ – ી

તુભાઇ વાઘાણી

---------------મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા નાયબમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સંવેદનશીલતા, પારદશ તા, િનણાયકતા
અને ગિતશીલતાના ચાર તંભને આધાર બનાવી ગુજરાતની િવકાસયા ાના નવા આયામો સર કરી ર ા
---------------આજના આ બજે ટમાં ૨૦૨૨ સુધીમાં કસાનોની આવક બમણી કરવાના માનનીય ધાનમં ી ી નરે ભાઇ
મોદીના યેયને િસ ધ કરવા માટે અનેક િનણયો લેવામાં આ યા છે – ી

તુભાઇ વાઘાણી

---------------ગુજરાતમાં ખેડત
ુ ોને ઝીરો ટકા યાજે િધરાણ આપવામાં આવે છે યારે, ખેડત
ુ ોને મળતી યાજસહાય એકસાથે
અને સમયસર મળી રહે તે માટે ૫૦૦ કરોડના રવો વ ગ ફંડ માટેની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે
– ી

તુભાઇ વાઘાણી

---------------મા વા સ ય યોજનામાં સુર ા કવચ ૩ લાખથી વધારી ૫ લાખ તેમજ આવકમયાદા પણ ૩ લાખથી વધારી ૪
લાખ કરવામાં આવેલ છે જે નો લાભ અંદાજે વધુ ૧૫ લાખ પરીવારોને થશે. આ માટે મુ યમં ી ી તેમજ
નાયબ મુ યમં ી ીનો હદયપૂવક આભાર – ી

તુભાઇ વાઘાણી

---------------કૃિષ િવકાસ, આરો ય સેવા, યુવા રોજગાર, મિહલા સશિ તકરણ તેમજ ગરીબ અને મ યમ વગની આ થકસામા ક સુખાકારીને ાધા ય આપતું જનિહતલ ી બજે ટ રજુ કરવા બદલ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી
તથા નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન
– ી

તુભાઇ વાઘાણી

---------------ગૃહમાં બજે ટ વખતે િવપ ના નેતા, ક સ
ે ના દેશ અ ય સિહત ૫૦ ટકાથી વધુ ક સ
ે ના ધારાસ યોની
ગેરહાજરી દશાવે છે કે, મા વોટબક અને વગિવ હની રાજનીિત કરતી ક ેસને ગુજરાતની
ના ક યાણમાં
કે ગુજરાતના િવકાસકાય માં કોઇ રસ કે ચી નથી – ી
----------------

તુભાઇ વાઘાણી

આજરોજ નાણા મં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ વારા રજુ થયેલ લેખાનુદાન બજે ટ ૨૦૧૯ ને આવકારતા ભાજપા
દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ગુજરાતના િવકાસને નવી ચાઇઓ પર લઇ જવા માટેના રોડમેપ
સમાન આજનું બજે ટ સવ પષ , સવ યાપી અને સવિહતકારી બજે ટ છે .
..૨..

..૨..
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમાં શ થયેલી ગુજરાતની િવકાસયા ાને મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી
તથા નાયબમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ સંવેદનશીલતા, પારદશ તા, િનણાયકતા અને ગિતશીલતાના ચાર તંભને આધાર
બનાવી િવકાસના નવા આયામો સર કરી ર ા છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, આજના આ બજે ટમાં ૨૦૨૨ સુધીમાં કસાનોની આવક બમણી કરવાના માનનીય
ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના યેયને િસ ધ કરવા માટે અનેક િનણયો લેવામાં આ યા છે . ગુજરાતમાં ખેડત
ુ ોને ઝીરો ટકા
યાજે િધરાણ આપવામાં આવે છે યારે, ખેડત
ુ ોને મળતી યાજસહાય એકસાથે અને સમયસર મળી રહે તે માટે ૫૦૦
કરોડના રવો વ ગ ફંડ માટેની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે . રા યના ખેડત
ુ ોને ખેતી માટેની તમામ ાથિમક સુિવધાઓ જે વી
કે, સચાઇની પુરતી સગવડ, વૈ ાિનક ઢબે જ રી માિહતી, સુધારેલા િબયારણો અને પુરતા માણમાં વીજપુરવઠો ઉપલ ધ
કરાવેલ છે . સૌની યોજનાના બી તબ કા હેઠળ મનગર શહેર માટે રણ ત સાગર ડેમ, ભાવનગર શહેર માટે શે ુ ડેમ
અને રાજકોટ શહેર માટે યારી-૧ ડેમ સિહત ૩૫ જળાશયો અને ૧૦૦ કરતા વધુ ચેકડેમો ભરવાનું આયોજન પણ કરવામાં
આ યુ છે . આ ઉપરાંત ઉ ર ગુજરાત તેમજ આદીવાસી િવ તારો માટે પણ જળાશય આધારીત સચાઇ યોજનાઓનું
આયોજન કરવામાં આવેલ છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, માનનીય વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ હેર કરેલ આયુ યમાન ભારત યોજના
વારા ગરીબો અને મ યમ વગના નાગ રકોને પાંચ લાખ િપયા સુધીની આરો ય સુર ા પુરી પાડવામાં આવે છે . ગુજરાતમાં
પણ મા વા સ ય યોજના અંતગત અ યાર સુધી લાભાથ પરીવારોને ૩ લાખનું સુર ા કવચ પુ પાડવામાં આવી ર ુ હતુ
યારે ગુજરાતના ગરીબ અને મ યમ વગની લાગણી અને માંગણીને આધારે ભાજપાના દેશ અ ય ને નાતે મારા વારા પણ
માનનીય મુ યમં ી ી અને નાયબ મુ યમં ી ીને આ રકમ વધારવા માટેની રજુ આત કરવામાં આવેલ હતી, તે અનુસધ
ં ાને
આ બજે ટમાં મા વા સ ય યોજનામાં સુર ા કવચ ૩ લાખથી વધારી ૫ લાખ કરવામાં આ યુ છે તેમજ આવકમયાદા પણ ૩
લાખથી વધારી ૪ લાખ કરવામાં આવેલ છે જે નો લાભ અંદાજે વધુ ૧૫ લાખ પરીવારોને થશે. આ માટે હુ ં મુ યમં ી ી
તેમજ નાયબ મુ યમં ી ીનો હદયપૂવક આભાર માનુ છુ ં .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, આજના બજે ટમાં િવધવા બહેનના માિસક પે શનમાં વધારો, આશા ફેસીલીટેટર
બહેનોના મહેનતાણામાં માિસક ૨૦૦૦ િપયાનો વધારો, આંગણવાડી બહેનોના માિસક વેતનમાં વધારો, પા ક તાનની
જે લોમાં રહેતા માછીમારોના પરીવારોને આપવામાં આવતું દૈિનક િનવાહભ થું બમ ં કરી િપયા ૩૦૦ કરવામાં આ યુ વગેરે
જે વા અનેક સંવેદનશીલ િનણયો વારા ભાજપા સરકારે આ બજે ટમાં તમામ વગ ની ચતા કરી છે .
કૃિષ િવકાસ, આરો ય સેવા, યુવા રોજગાર, મિહલા સશિ તકરણ તેમજ ગરીબ અને મ યમ વગની આ થક-સામા ક
સુખાકારીને ાધા ય આપતું જનિહતલ ી બજે ટ રજુ કરવા બદલ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી
નીિતનભાઇ પટેલને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન પાઠવું છુ ં .
ક ેસની િનિ યતા અને અસંવેદનશીલતાને ખુ લી પાડતા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે,
આજે ગુજરાતની
ની સુખાકારી અને સવાગી િવકાસ માટેનું બજે ટ ગૃહમાં રજુ થઇ ર ુ હતુ યારે, ચચામાં ભાગ લેવાને
બદલે ગૃહમાં િવપ ના નેતા, ક ેસના દેશ અ ય સિહત ૫૦ ટકાથી વધુ ક ેસના ધારાસ યો ગેરહાજર ર ા હતા. જે
દશાવે છે કે, મા વોટબક અને વગિવ હની રાજનીિત કરતી ક ેસને ગુજરાતની
ના ક યાણમાં કે ગુજરાતના
િવકાસકાય માં કોઇ રસ કે ચી નથી.
(ડૉ. હષદ પટેલ)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૨

તા ૧૯.૦૨.૨૦૧૯

---------------આવતીકાલે કે ીય રેલ રાજયમં ી તથા કે ીય સંચાર મં ી ( વતં હવાલો),
ી મનોજ સહા ગુજરાતની મુલાકાતે
---------------‘‘ભારત કે મન કી બાત’’ કાય મ અંતગત સાણંદ ખાતે કામદારો તથા ઉ ોગ સાહિસકોને મળશે
----------------

ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે કે ીય રેલ રાજયમં ી તથા

કે ીય સંચાર મં ી ( વતં હવાલો), ી મનોજ સહા ગુજરાતની મુલાકાતે આવી ર ા છે .
ી મનોજ સહા બપોરે ૧.૦૦ વા યે ગાંધીનગર સ કટ હાઉસ ખાતે પ કાર પ રષદને સંબોધશે.
યારબાદ ૨.૦૦ વા યે સાણંદ ખાતે જવા રવાના થશે.
સાણંદમાં ‘‘રિવરાજ ફોઈ સ’’ ફે ટરી ખાતે તેઓ આસપાસના
તથા કાયકતાઓને ‘‘ભારત કે મન કી બાત - મોદી
યારબાદ તેઓ સાણંદ

.આઈ.ડી.સી.નાં કામદારો, કારખાનેદારો

કે સાથ’’ કાય મ અંતગત મળશે અને વાતાલાપ કરશે.

.આઈ.ડી.સી.નાં ઉ ોગ સાહિસકો સાથે મુલાકાત કરીને તેમના સૂચનો મેળવશે.
(ડૉ. હષદ પટેલ)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

ેસનોટ-૦૩

તા ૧૯.૦૨.૨૦૧૯
----------------

દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં તેમજ લોકસભા ચૂટં ણી ભારી ી ઓમ માથુર
તથા સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની ઉપિ થિતમાં આવતીકાલે તારીખ ૨૦ ફે આ
ુ રીએ અમરેલી
તથા ધોરા (રાજકોટ) ખાતે લોકસભા બેઠકોના લ ટર સંમલ
ે નો યો શે
---------------અમરેલી ખાતે સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે અમરેલી અને ભાવનગર લોકસભા બેઠકોનું લ ટર સંમલ
ે ન યો શે
---------------ધોરા (રાજકોટ) ખાતે બપોરે ૩.૦૦ કલાકે મનગર, પોરબંદર અને જુ નાગઢ લોકસભા બેઠકોનું
લ ટર સંમલ
ે ન યો શે
---------------દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણીની

અ ય તામાં આવતીકાલે તારીખ ૨૦ ફે ુઆરીએ અમરેલી તથા ધોરા (રાજકોટ) ખાતે લોકસભા બેઠકોના
લ ટર સંમેલનો યો શે
જે માં ગણેશ પાટ લોટ, લાઠી બાયપાસ રોડ, સહજ સીટીની પાસે, અમરેલી ખાતે સવારે ૧૦.૦૦
કલાકે અમરેલી અને ભાવનગર લોકસભા બેઠકોનું લ ટર સંમેલન યો શે તથા જય પાટ લોટ, આવકાર
હોટલની બાજુ માં, જે તપુર રોડ, મુ.ધોરા , રાજકોટ ખાતે બપોરે ૩.૦૦ કલાકે મનગર, પોરબંદર અને
જુ નાગઢ લોકસભા બેઠકોનું લ ટર સંમેલન યો શે.
આ લ ટર સંમેલનોમાં લોકસભા ચૂંટણી ભારી ી ઓમ માથુર, સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ
દલસાણીયા તથા દેશ અ ણી ીઓ ઉપિ થત રહી માગદશન આપશે.
આ લ ટર સંમેલનોમાં લોકસભા મતિવ તારના લોકસભા સીટના ભારી, ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ,
લોકસભા સીટના િવ તારકો, સંકલન સિમિતના સ ય ીઓ,
સ ય ીઓ, મંડલ પદાિધકારી,

થાિનક

દેશ પદાિધકારી ીઓ,

વરા યની ચૂંટણી લડેલા ઉમેદવાર ીઓ,

લા/મહાનગરના મોરચા પદાિધકારી ીઓ, મંડલ મોરચાના

દેશ કારોબારી
દેશ અને

મુખ-મહામં ી ીઓ, શિ તકે ના ઇ ચાજ-

ભારી ીઓ, બોડ-િનગમના પદાિધકારીઓ તથા પૂવ સાંસદ-ધારાસ ય ીઓ સિહત મોટી સં યામાં કાયકરો
ઉપિ થત રહેશે.
(ડૉ. હષદ પટેલ)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

