ેસનોટ-૦૧

તા ૨૦.૦૨.૨૦૧૯

---------------પુલવામામાં શહીદ થયેલ વીર જવાનોની શહીદી એળે નિહ ય - ી મનોજ સહા
---------------ગુજરાતના મહાપુ ષોને ઉપે ા કરવી એ ક સ
ે નો વભાવ બની ગયો છે .
---------------ગુજરાતના પનોતા પુ ી નરે ભાઈ મોદીનો િવરોધ કરવા માટે ક સ
ે
હેર વનની તમામ મયાદાઓ
ઓળંગી ચુકી છે .
---------------આવનારી લોકસભા ૨૦૧૯ની ચુટં ણી રાજકીય પ ની વરણીની નિહ પરંતુ સમથ નેતાની વરણીની ચુંટણી છે .
---------------ભાજપના શાસનમાં રેલવેના ે માં હ રો કરોડના કાય થયા છે ,
જે માં ગાંધીનગર અને સુરત વ ડ લાસ રે વે ટેશન બનવા જઈ ર ા છે
---------------આવનાર ૩૧મી માચ, ૨૦૧૯ સુધીમાં ગુજરાતમાંથી માનવરહીત રે વે ોસ ગ સદંતર નાબુદ થઇ જશે
- ી મનોજ સહા
---------------ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ કે ીય રેલ રાજયમં ી તથા
કે ીય સંચાર મં ી ( વતં

હવાલો),

ી મનોજ સહાએ ગાંધીનગર સ કટ હાઉસ ખાતે પ કાર પ રષદને

સંબોધતા જણા યુ હતુ કે, પુલવામામાં શહીદ થયેલ વીર જવાનોની શહીદી એળે નિહ

ય. દેશની

ને

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના સ મ નેતૃ વમાં પૂણ િવ વાસ છે . ભારતની રાજનીિતના ઇિતહાસમાં સૌથી
ઝડપથી િવકાસ પામતું અથતં બનાવનાર વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વવાળી િનણાયક સરકાર છે .
જે મ અથ યવ થા ઝડપી વધે તેમ લોકોની
ની આ
લોકોની આકાં ાઓ
ાઓ અને અપે ાઓ સરકાર માટે વધતી ય.
ય.
આશા અને આકાં ાઓને સંતોષવાનું કાય ભાજપાની સરકારે કયુ છે . કે ની ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારે
દરેક ે માં માળખાકીય સુિવધામાં વધારો તેમજ છે વાડાના માનવીની ચતા કરીને અનેક ન કર કાય કરીને
સાચા અથમાં સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસના સૂ ને ચ રતાથ કય છે .
કે ીય રા યમં ી ી મનોજ િસ હાએ ક ેસને આડેહાથ લેતા જણા યું હતું કે, ગુજરાતના
મહાપુ ષોની ઉપે ા કરવી એ ક ેસનો વભાવ બની ગયો છે . લોહ પુ ષ ી સરદાર વ લભભાઈ પટેલને ૪૨
વષ સુધી ભારતર નથી વંિચત રાખવામાં આ યા. આજે ફરી ઇિતહાસનું પુનરાવતન થાય છે અને ક ેસ પોતાના
વભાવગત લ ણ માણે ગુજરાતના પનોતા પૂ
ી નરે ભાઈ મોદીનો કોઈ પણ કારે િવરોધ કરવા માટે
હેર

વનની તમામ મયાદા ઓળંગી ચુકી છે . મા ને મા
..૨..

ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના િવરોધ માટે

..૨..
િવપ ો વારા ગઠબંધનની રચના થઇ રહી છે . આ ગઠબંધન નેતા,
ા, નીિત અને િનયતિવહો ં છે . આવનારી
લોકસભા ૨૦૧૯ની ચુંટણી રાજકીય પ ના વરણીની નિહ પરંતુ નેતા વરણીની ચુંટણી છે .
ી મનોજ િસ હાએ છે લા ૫ વષમાં કે

સરકાર વારા ગુજરાતમાં રે વે સંદભ જે ન કર કાય થયા છે

તેની માિહતી આપતાં જણા યું હતું કે, ગુજરાતમાં છે લા પાંચ વષમાં રે વે ે ે હ રો કરોડના ન કર કાય થયા
છે અને ગિતમાં છે . સને.૨૦૦૯ થી ૨૦૧૪ સુધી

યાં એકબાજુ ક ેસના શાસનમાં ૫૮૯ કરોડના કાય

થયા હતા, યાં ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૯ સુધી ભાજપાના શાસનમાં ૩૩૨૭ કરોડના કાય થયા છે , જે ૪૬૫ ટકાનો
અભૂતપૂવ વધારો દશાવે છે . ક ેસના ગત પાંચ વષમાં નવી ૨૦ કલોમીટરની લાઇનની જ યાએ ભાજપા
શાસનમાં ૩૩ કલોમીટરની નવી લાઇન, લાઇનોના ડબલ ગનું કામ, ૪૦ કલોમીટરની વધારીને ૨૧૬
કલોમીટર (૪૪૦ ટકા વધારો), પાંચ થી વધારીને ૧૦ રે વે ઓવર ીજોના િનમાણ, રે વે અંડર ીજ ૭ થી
વધારીને ૪૯ (૬૦૦ ટકા વધારો), રે વે ઇલે ીફીકેશન ૨૪ થી વધારીને ૩૪ લાઇનો ઉપર કરીને તેના ૪૨
ટકાનો વધારો કરાયેલ છે .
ગાંધીનગર અને સુરત વ ડ લાસ રે વે ટેશન બનવા જઇ ર ા છે . અમદાવાદ-મુંબઇ હાઇ પીડ રે વે
ેનનું કાય સંતોષકારક રીતે થઇ ર ુ છે . વડોદરામાં નેશનલ રેલ ા સપોટ યુિનવ સટી થપાઇ ચૂકી છે . ટુકં
સમયમાં યાં પો ટ ે યુએશન કોસ શ થવાના છે .
૮૨ નવી ેનો શ કરાઇ છે . ૦૯ ેનો લંબાવાઇ છે . છે લા પાંચ વષમાં ૩૭૦૪ પે યલ ેનો ચલાવાઇ
છે . આવનાર ૩૧મી માચ, ૨૦૧૯ સુધીમાં ગુજરાતમાંથી માનવરહીત રે વે ોસ ગ સદંતર નાબૂદ થઇ જશે.
કે ીય રેલ રાજયમં ી તથા કે ીય સંચાર મં ી ( વતં હવાલો), ી મનોજ સહા સાણંદમાં ‘‘રિવરાજ
ફોઈ સ’’ ફે ટરી ખાતે

.આઈ.ડી.સી.નાં કામદારો, કારખાનેદારો તથા કાયકતાઓને ‘‘ભારત કે મન કી બાત -

મોદી

કે સાથ’’ કાય મ અંતગત મ યા હતા અને તેમની સાથે વાતાલાપ કય હતો. યારબાદ

સાણંદ

.આઈ.ડી.સી.નાં ઉ ોગ સાહિસકો સાથે મુલાકાત કરીને તેમના પણ સૂચનો મેળ યા હતા.

ી સહાએ

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

ેસનોટ-૦૨

તા ૨૦.૦૨.૨૦૧૯

---------------આજરોજ દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની અ ય તામાં તેમજ લોકસભા ચૂટં ણી ભારી ી ઓમ
માથુર, સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની ઉપિ થિતમાં અમરેલી તથા ધોરા (રાજકોટ) ખાતે
લોકસભા બેઠકોના લ ટર સંમલ
ે નો યો યા
---------------દેશ ભાજપા મી ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ દેશ અ ય

ી

તુભાઇ

વાઘાણીની અ ય તામાં અમરેલી તથા ધોરા (રાજકોટ) ખાતે લોકસભા બેઠકોના લ ટર સંમેલનો યો યા
હતા.
અમરેલી ખાતે યો યેલ લ ટર સંમેલનમાં લોકસભા ચૂંટણી ભારી ી ઓમ માથુરે જણા યુ હતુ કે,
આવનારી લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં ૨૬માંથી ૨૬ લોકસભા બેઠકો મા
તવાની નથી પરંતુ, િવજયના
મા નમાં અનેકગણો વધારો કરવાનો છે . ભાજપા એ કોઇ પ રવારની, કોઇ

િતની કે કોઇ યિ તની પાટ ની

નથી પરંતુ કાયકતાઓથી બનેલી પાટ છે .
ી પરશો મભાઈ પાલા એ જણા યુ હતુ કે, ભાજપાના શાસનમાં ગામના સરપંચો સુધી બે લાખ
કરોડ િપયા સીધેસીધા પહોચાડવાનું કાય ધાનમં ી ી નરે ભાઇના નેતૃ વમાં શ ય બ યુ છે .
દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ‘‘આયુ યમાન ભારત યોજના’’ અને ‘‘મા વા સ ય
યોજના’’ વારા ભાજપાની કે સરકાર તથા રા ય સરકારોએ રા યની ૭૦ ટકા
ને આરો યની
સુિવધાઓથી સુર ા કવચ પુ પા યુ છે . ખેડુતોને એકપણ ટકો યાજ ભરવુ ન પડે તે માટે રા ય સરકારે ૫૦૦
કરોડનું રવો વ ગ ફંડ સુિનિ ચત કયુ છે .
આ લ ટર સંમેલનોમાં લોકસભા ચૂંટણી ભારી ી ઓમ માથુર તથા સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ
દલસાણીયા તથા દેશ અ ણી ીઓ ઉપિ થત રહી ઉપિ થત સૌને માગદશન આ યુ હતુ.
આ લ ટર સંમેલનોમાં લોકસભા મતિવ તારના લોકસભા સીટના ભારી, ઇ ચાજ-સહઇ ચાજ ીઓ,
લોકસભા સીટના િવ તારકો, સંકલન સિમિતના સ ય ીઓ, દેશ પદાિધકારી ીઓ, દેશ કારોબારી
સ ય ીઓ, મંડલ પદાિધકારી, થાિનક વરા યની ચૂંટણી લડેલા ઉમેદવાર ીઓ,
દેશ અને
લા/મહાનગરના મોરચા પદાિધકારી ીઓ, મંડલ મોરચાના મુખ-મહામં ી ીઓ, શિ તકે ના ઇ ચાજભારી ી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

