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 ‘‘સંકિ પત ભારત - સશ ત ભારત’’ના યયેવચન સાથનેા ભાજપાના સકં પપ ન ેઆવકારતા ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણી 

----------- 
ભાજપાના ‘‘ભારત ક ેમન કી બાત’’ કાય મ વારા દશેભરમાથંી મળેલા સચૂનો અન ે િતભાવોનો સમાવશે કરીન ેજનજનની અપે ાઓ અન ે

આકાં ાઓ પ રપણૂ કરવા માટનેુ ંસકં પપ  - ી તુભાઇ વાઘાણી 
----------- 

રા વાદ એ અમારી રેણા છે, અં યોદય એ અમા  ંદશન અન ેસશુાસન અમારો મં  છે, આમ આ મળૂ મં ન ેસાચા અથમા ં િત બિબત કરતુ ં
અમા  ંસકં પ પ  ‘‘એક ભારત ે  ભારત’’ના િનમાણ માટનેો રોડમપે છે - ી તુભાઇ વાઘાણી 

----------- 
જ મ-ુકા મીરમા ં૩૫એ કલમ ખતમ કરવાની અન ે૩૭૦ની કલમ રદ કરવાની િતબ ધતા ભાજપાએ દાખવી છે. 

- ી તુભાઇ વાઘાણી 
----------- 

ભારતના ઇિતહાસમા ં થમવાર ‘‘જળશિ ત મં ાલય’’ની થાપના કરવાની ક ટબ ધતા આ સકં પપ મા ં ય ત કરીન ે ી નરે ભાઇ મોદીની 
દરૂદંેશીતા જોવા મળ ેછે - ી તુભાઇ વાઘાણી 

----------- 
ભારતન ેસમૃ ધ બનાવવા, લોકતાિં ક મૂ યોન ે ો સાિહત કરવા, ‘‘વન નેશન - વન ડાયરે શન’’ની નમે સાથ ેગડુ ગવન સ, ઈ-ગવન સ, ઇઝી 

ગવન સ  અન ે ા સફોરમેશનના આધાર ેમાનવસચૂકાંકન ેનજરમા ંરાખીન ેદશે માટ ેશુ ંકરી શકાય ત ેઆધાર ેઆ સકં પ પ   સમ  મકૂવામા ં
આ યુ ંછે - ી તુભાઇ વાઘાણી 

----------- 
ધાનમં ી કસાન સ માન િનિધ હઠેળ ૬૦ વષની આય ુબાદ તમામ કસાનોન ેપે શન એ ભાજપા વારા અં યોદયના િવચારન ેમુ તમતં કરવાનો 

યાસ છે સાથ ેસાથ ેનાના વપેારીઓન ેપણ પે શન હઠેળ આવરી લઇન ેસામા ય માનવીના સશિ તકરણનો યાસ આ સકં પપ મા ંજોવા મળ ેછે 
- ી તુભાઇ વાઘાણી 

----------- 
ભારતીય જનતા પાટ એ સિંવધાનની મયાદામા ંરહીન ેકોટના આદશે વારા અથવા બહારથી અયો યામા ંભ ય રામ મં દરના િનમાણ માટ ે

ક ટબ ધતા આ સકં પપ મા ં ય ત કરી છે - ી તુભાઇ વાઘાણી 
----------- 

નાના અન ેસીમાતં ખડુેતો માટ ેએક લાખ િપયાની કૃિષલોન પાચં વષ માટ ેિવના યાજે આપવાની જોગવાઇ આ સકં પ મા ંકરવામા ંઆવી છે. 
- ી તુભાઇ વાઘાણી 

----------- 
ભાજપાના દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ આજરોજ પ કાર પ રષદને સબંોધતા જણા ય ુહતુ ક,ે આજે લોકલાડીલા વડા ધાન 

ી નરે ભાઇ મોદી, રા ીય અ ય  ી અિમતભાઇ શાહ તથા કે ીય મં ી ીઓ ી રાજનાથિસહ , ી સુ મા વરાજ  અને ી અ ણ 
જેટલી ની ેરક ઉપિ થિતમાં જે સંક પપ  દેશ સમ  રજુ કરવામાં આ ય ુછે તેનું હંુ વાગત ક ં છુ. 

આ સંક પપ  ભાજપાના ‘‘ભારત કે મન કી બાત’’ કાય મ વારા દેશભરમાંથી મળેલા સૂચનો અને િતભાવોનો સમાવેશ કરીન ે
જનજનની અપે ાઓ અને આકાં ાઓ પ રપૂણ કરવા માટેનંુ સંક પપ  છે. ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વમા ંઆગામી દવસોમા ંસરકાર કેવી રીતે 
કામ કરશે ? તે ણવા માટ ેભાજપા વારા ભારત કે મન કી બાત મન કી બાત મોદી કે સાથ કાય મ અંતગત જનતાની અપે ાઓ સૂચનો મેળવવા 
માટે દેશભરમાં ૩૦૦ રથ અને ૭૭૦૦ સૂચન પેટીઓ, તેમજ સોિશયલ મી ડયાના િવિવધ લેટફોમ વારા દરેક ે ના લોકો પોતાની રજૂઆત કરી 
શકે તેવી યવ થા કરવામા ંઆવી હતી અન ેસૂચનો એકિ ત કરવામા ંઆ યા હતા આ કાય મ અંતગત ગુજરાતમાં પણ ૨૬ રથ અને સૂચન પેટીઓ 
મૂકી જનતાનુ ંમન ણવાનો યાસ કરવામાં આ યો હતો. 

રા વાદ એ અમારી ેરણા છે, અં યોદય એ અમા ં દશન અને સુશાસન અમારો મં  છે, આમ આ મૂળ મં ન ેસાચા અથમાં િત બિબત 
કરતંુ અમા ં સંક પ પ  ‘‘એક ભારત ે  ભારત’’ના િનમાણ માટેનો રોડમેપ છે. ી નરે ભાઈ મોદીએ ગુજરાતના મુ યમં ી તરીકે સુશાસનની 
શ આત કરી જેને સમ  દેશ અને દુિનયાને વીકાયુ છે. છે લા પાંચ વષમાં અનેકિવધ ઐિતહાિસક કાય કરવામા ંઆ યા છે. આજે િવ વમા ંપાણી 
અને પાણીના ોત એ સૌથી મોટી સમ યા છે યારે ભિવ યમાં આ સમ યાના ઉકેલ માટે ભારતના ઇિતહાસમાં થમવાર ‘‘જળશિ ત 
મં ાલય’’ની થાપના કરવાની ક ટબ ધતા ય ત કરવામાં આવી છે, જે ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની દૂરંદેશીતા દશાવે છે.  

..૨.. 



 

..૨.. 
ભારતને નવમા નબંરે થી કૂદકો લગાવીને અથ યવ થાના માંકમાં છ ઠા નબંર સુધી પહ ચાડવાનું ભગીરથ અને ચેલે ગ કાય ી 

નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વએ કરી બતા યું છે. યારે ૨૦૨૨ સુધીમાં ભારતના અથતં ને િવ વમાં ી  અથ યવ થાના થાને પહ ચાડવાની નેમ 
આ સંક પપ માં ય ત કરવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં ભારત મહાસ ા તરફ આગળ વધે, દુિનયાનું યાન ભારત તરફ રહે, દુિનયાએ 
ભારતની ન ધ લેવી પડે એ કારનુ ંશાસન ‘‘સબકા સાથ સબકા િવકાસ’’ના મં ની સાથ ેનરે ભાઈ મોદી કરવાના છે. આરિ ત સમાજના વગ ના 
આર ણને છેડછાડ કયા વગર આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ દેશમા ંજનરલ  કેટેગરીમાં આવતી આ થક રીતે પછાત જનતાને દસ 
ટકા આ થક અનામત આપવાનંુ કાય કયુ છે. ક ેસ તેના વષના શાસનમાં ગામડામાં શૌચાલય પણ બનાવી નહોતી શકી. ગામડામાં રહેતી દેશની 
માતાઓ-બહેનોને શૌચાલય બનાવી આપીને નરે ભાઈએ માતાઓ બહેનોનંુ સ માન ળવવા માટે ખૂબ જ અગ યનંુ કાય કયુ છે. 

ી વાઘાણીએ વધુમા ં જણા ય ુ હતુ કે, ધાનમં ી કસાન સ માન િનિધ હેઠળ ૬૦ વષની આયુ બાદ તમામ કસાનોને પે શન એ 
ભાજપા વારા અં યોદયના િવચારને મુ તમંત કરવાનો યાસ છે સાથ ેસાથ ેનાના વેપારીઓન ેપણ પે શન હઠેળ આવરી લઇને સામા ય માનવીના 
સશિ તકરણનો યાસ આ સંક પપ મા ંજોવા મળે છે. અ યાર સુધીની િવકાસયા ા અને આવ યકતાઓને યાનમાં રાખીને સુશાસનની સંક પના 
હાથ ધરવામાં આવી હતી. વતમાન સંક પપ માં સામા ય માનવીની આકાં ાઓન ે યાનમા ં લઇને શંુ કરી શકાય ? તે બાબતને કે  થાને 
રાખવામા ંઆવી છે.  

ભાજપાએ રામન ેહંમેશા આ થા અન ે ધાથી જોયા છે યારે ક ેસ રામસેતુનંુ અિ ત વ નથી, ભગવાન રામ કા પિનક છે જેવી 
એ ફડેિવટ કરે છે અને દેશની કરોડોની જનતાની આ થાને ઠેસ પહ ચાડવાનંુ કાય કરે છે. આ ક ેસ પાટ ના નેતાઓ સુ ીમ કોટમાં રામમં દરના 
િવરોધના કેસ લડે છે અન ે૨૦૧૯ની ચંૂટણી સધુી સુનાવણી ટાળવાની કોિશશ કરે છે. ભારતીય જનતા પાટ એ સિંવધાનની મયાદામા ં રહીન ે
અયો યામાં ભ ય રામ મં દરના િનમાણ માટે ક ટબ ધતા આ સંક પપ માં ય ત કરી છે.        

ભારતને સમૃ ધ બનાવવા, લોકતાિં ક મૂ યોને ો સાિહત કરવા, ‘‘વન નેશન - વન ડાયરે શન’’ની નેમ સાથ ેગુડ ગવન સ, ઈ-ગવન સ, 
ઇઝી ગવન સ  અને ા સફોરમશેનના આધારે માનવસૂચકાંકને નજરમાં રાખીન ે દેશ માટે શંુ કરી શકાય તે આધારે આ સંક પ પ   સમ  
મૂકવામાં આ યું છે. સુર ા ે  ેઆધુિનક ટેકનોલો , લેટે ટ ઉપકરણો, ‘‘મેક ઇન ઇિ ડયા’’ અંતગત વદેશી મે યુફે ચ રગ, પૂવ ર રા યોમા ં
અવૈ  ઘૂસણખોરી રોકવી, જ મ-ુકા મીરમાં ૩૫એ કલમ ખતમ કરવાની અને ૩૭૦ની કલમ રદ કરવાની િતબ ધતા ભાજપાએ દાખવી છે. આ 
ઉપરાંત ખેડૂતો માટ ે પે શનની યોજના, કસાન સ માન િનિધ અંતગત દર વષ ૭૫૦૦૦ કરોડ િપયાનુ ં િવતરણ કરવામાં આવશે. નાના અન ે
સીમાંત ખેડુતો માટે એક લાખ િપયાની કૃિષલોન પાંચ વષ માટે િવના યાજે આપવાની જોગવાઇ આ સંક પ માં કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમા ં

ી િવજયભાઈ પાણીની સરકારમાં ખેડૂતોને ઝીરો ટકા યાજે લોન આપવાની યોજના હેર થઈ ચૂકી છે. 
મિહલાઓના સશિ તકરણ માટે િશ ણ ે ે આ થક સહાય લઘુ ઉ ોગો કે જેમા ંમિહલાઓની ૫૦ ટકા ભાગીદારી હોય તેમાં સરકારની 

િવશેષ સહાય સસંદ તેમજ િવધાનસભામાં ૩૩ ટકા મિહલા આર ણની જોગવાઈ જેવા અનેક અગ યના કાય  કરવાની ક ટબ ધતા ભાજપાએ 
દશાવી છે. અથતં ની ગાડી પુરપાટ ઝડપે દોડાવવા માટે નીિત આયોગની જેમજ રા ીય યાપાર આયોગ બનાવવામાં આવશે. આપણે સૌ ણીએ 
છીએ કે જળ એ જ વન છે, પાણીના સં હ અને સંવધન માટે જળશિ ત મં ાલયનું ગઠન કરવામાં આવશે. ખેલ જગત ે ે યવુાઓ માટે ઉ ચ 
અ યાસ ે ે, સહકારી ે ે, ઉ  ે ે, રેલવે િવભાગ ે ,ે હવાઇ અ ડાઓના આધિુનકીકરણના ે  ે ે  ભારત બને તેના માટનેી િતબ ધતા 
દાખવવામાં આવી છે. સમ  દેશની જનતાની અપે ા મહે છાને અનુલ ીને નવી પેઢીના સપનાનું ભારત બનાવવા માટે ી નરે  ભાઈ મોદી 

િતબ ધ છે. આ લ ી સંક પ પ માં ામીણ ે ે યોજના િવકાસ અન ે રોજગારી માટે ૨૫ લાખ કરોડ િપયા ફાળવવામાં આવશે તેવી 
જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ‘‘ઈઝ ઓફ ડુ ગ િબઝનેસ’’ના માંકમા ં૭૭મા ં માંક થી હજુ પણ આગળ મોટી છલાંગ મારવા માટેના મહ વના 
પગલાં લેવાની વાત પણ આ સંક પપ મા ંકરવામાં આવી છે.  

ભાજપા ફ ત મત મેળવવા માટે કે વોટબકની રાજનીિત કરવા માટે લોભામણી હેરાતો નથી કરતી, પરંતુ હકીકતમાં દેશ માટે જે થઈ શકે 
છે, દેશ ઝડપથી િવકાસ પથ પર આગળ વધી શકે ‘‘સબકા સાથ સબકા િવકાસ’’નો આ મસાત કરીને દેશ આગળ વધી શકે તેના માટ ેસંક પપ ની 

હેરાત કરે છે. દરેક રાજનૈિતક પાટ  નેતૃ વના આધારે ચાલતી હોય છે. નેતૃ વ પાટ ન ેતથા દેશને આગળ લઈ ય છે. આજે ી નરે ભાઈ 
મોદીનંુ નેતૃ વ સમ  દેશ તથા દુિનયામાં સવ વીકૃિત પામી ચૂ યું છે. 

ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યું હતંુ કે, ભાજપાએ ભૂતકાળમાં જે પણ કીધું છે તે ભાજપાની કે  અને રા ય સરકારોએ કરી બતા યું છે. 
પૂણ િન ા અન ે માિણકતાથી જનિહતના કાય  કયા છે યારે આગામી સમયમા ંપણ નરે ભાઈ મોદીના નેતૃ વમાં ‘‘ફીર એકબાર મોદી સરકાર’’ના 
િનમાણ પછી આ સંક પપ માં સમાિવ  દરેક બાબતોને જમીની હકીકત બનાવવાનુ ં કાય આપણા ી નરે  ભાઈ મોદી કરશે તેવો મને સંપણૂ 
િવ વાસ છે. ૨૧મી સદી એિશયાની સદી છે આથી ભારતે તેમા ંનેતૃ વ કરવું જ રી બને છે અન ેઆ બાબતન ેમા ને મા  ી નરે ભાઇ મોદીના 
નવા ભારતની પ રક પના થકી જ સાથક કરી શકાશે. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 



 

ેસનોટ-૦૨                  તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

 ભાજપા દેશ મી ડયા સેલની યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે તારીખ ૦૯ એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ ભારી ી ઓમ માથુર , દેશ 
અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી, કે ીય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા , દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ 
દલસાણીયા ગુજરાતમા ંિવિવધ લોકસભા ે ોમા ંચંૂટણી ચાર રાઉ ડ દર યાન હેર સભાઓ તથા કાયકતા સંમેલનોને સંબોધશે. 
 

ગજુરાતના લોકસભા ચૂટંણી ભારી ી ઓમ માથરુ નો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૯.૦૪.૨૦૧૯ 
મગંળવાર 

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે ક છ લોકસભા સીટ કાયકતાઓ સાથે બેઠક - ભુજ 
બપોરે ૦૧.૪૫ કલાકે અમરલેી લોકસભા સીટ કાયકતાઓ સાથે બેઠક - અમરેલી 
બપોરે ૦૫.૩૦ કલાકે રાજકોટ લોકસભા સીટ કાયકતાઓ સાથે બેઠક - રાજકોટ 

ગજુરાત દેશ ભાજપા અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૯.૦૪.૦૨૧૯ 
મગંળવાર 

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે વલસાડ લોકસભા સીટ કાયકતા સંમેલન 
સીનીયર સીટીઝન હોલ-વાપી 

સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે વલસાડ લોકસભા સીટ લોકસંપક રાઉ ડ 
સુખેસ ગામ 

સાંજે ૦૫.૦૦ કલાકે નવસારી લોકસભા સીટ લોકસંપક રાઉ ડ 
બીલીમોરા 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૯.૦૪.૦૨૦૧૯ 
મગંળવાર 

સાંજે ૦૩.૩૦ કલાકે 
છોટાઉદપેરુ લોકસભા સીટ 
ડભોઇ ખાતે હેર સભા 

થળ - કૌમુદી હોલ ાઉ ડ, એસ.ટી.ડેપો ન ક, ડભોઇ 

સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે 
ભ ચ લોકસભા સીટ (જંબુસર િવધાનસભા) 

ટંકારી ભાગોર ખાતે હેર સભા 
થળ - નવયુગ કુલ ક પાઉ ડ, ટંકારી ભાગોર, 

કેિ યમં ી ી પરસો મભાઇ પાલાનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૯.૦૪.૨૦૧૯ 
મગંળવાર 

સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે 
બનાસકાંઠા લોકસભા સીટ 

ધાનેરા ખાતે હેર સભા, થળ- લાલચોક, ધાનેરા 

સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે 
બનાસકાંઠા લોકસભા સીટ 

લાખણી ખાતે હેર સભા, થળ- ગગદાસભાઇ રામભાઇ પટેલ ફામ, બસ ટે ડ ન ક 

સાંજે ૦૪.૦૦ કલાકે 
પાટણ લોકસભા સીટ 

થરા ખાતે હેર સભા, થળ- શીશુમં દર સામે, તના રોડ 

સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે 
પાટણ લોકસભા સીટ 

િસ ધપુર ખાતે હેર સભા, થળ- સન લાઝા કો લે , હાઇવે. 

સાંજે ૦૮.૦૦ કલાકે 
પાટણ લોકસભા સીટ 

પાટણ ખાતે હેર સભા, થળ- જુના ગંજ બ ર 

દશે સગંઠન મહામં ી ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૦૯.૦૪.૨૦૧૯ 
મગંળવાર 

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે ક છ લોકસભા સીટ કાયકતાઓ સાથે બેઠક - ભુજ 
બપોરે ૦૧.૪૫ કલાકે અમરલેી લોકસભા સીટ કાયકતાઓ સાથે બેઠક - અમરેલી 
બપોરે ૦૫.૩૦ કલાકે રાજકોટ લોકસભા સીટ કાયકતાઓ સાથે બેઠક - રાજકોટ 

 
 

 ( શાંત વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


