
 

ેસનોટ-૧૦                 તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

ભાજપા વારા તમામ સસંદીય ે ોમા ં 
ગપૃ મીટ ગો અન ેસમંલેનોનો ધમધમાટ ચાલી ર ો છે. 

--------- 
ભાજપા વ તાઓ વારા મતદાતાઓ સમ  ક સેના શાસન અને ભાજપાના શાસનના 

તલુના મક િવકાસ, સરુ ા, િવદશેનીિત, ક મીર, આતકંવાદ વગેરે  
મદુાઓને લઇન ેવાત મૂકવામાં આવી રહી છે 

----------- 
 ભાજપા દેશ મીડીયા સલેની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભાજપા વારા તમામ સસંદીય ે ોમાં ગપૃ 
મીટ ગો અને સંમેલનોનો ધમધમાટ ચાલી ર ો છે. ભાજપા વ તાઓ વારા મતદાતાઓ સમ  ક ેસના શાસન અન ે
ભાજપાના શાસનના તુલના મક િવકાસ, સુર ા, િવદેશનીિત, કા મીર, આતંકવાદ વગેરે મુદાઓને લઇન ેવાત મૂકવામાં 
આવી રહી છે.  

મદુાઓ ક સે ભાજપા 
િત યિ ત આવક  . ૮૬,૬૪૭ . ૧,૨૫,૩૯૭ 

ઇઝ ઓફ ડુ ગ િબઝનેશ  ૧૪૩મંુ થાન  ૭૭મંુ થાન  
મ ઘવારીનો દર  ૯.૮% ૪.૯% 
બક ખાતાઓ  ૫૦% પ રવાર  ૩૪.૮૭ કરોડ નવા ખાતેદાર  
િવદશેી મુ ા ભંડાર  ૩૦૦ અરબ ડોલર ૪૦૦ અરબ ડોલરથી વધુ  
અ ય  કરોની સં યા  ૧૭ ૧ ( .એસ.ટી.) 
દુઘટના િવમાનું િ મીયમ   . ૭.૫૦ િતમાસ  . ૧.૦૦ િતમાસ  
કરદાતાઓની સં યા ૩.૭૦ કરોડ  ૬.૮૩ કરોડ 
રે ટોર ટ િબલ પર ટે   ૧૮%  ૫% 
ઇ કમટે   . ૨.૫૦ લાખ થી ૫.૦૦ લાખ 

૧૦% ટે  ધારકો  
. ૨.૫૦ લાખ થી ૫.૦૦ લાખ  

સુધી ઝીરો  ટે   
 ઇ કમટે ની ૮૧ અંતગત છૂટછાટ  . ૧.૦૦ લાખ  . ૨.૦૦ લાખ  
આવાસ િનમાણ  ૨૫ લાખ (૨૦૦૯ થી ૨૦૧૪)  ૧ કરોડ ૩૦ લાખ  
હોમલોન પર યાજ દર  ૧૧.૫ ટકા  ૯ ટકા  
ગેસ િસલી ડર  ૫૫ વષમાં ૧૨ કરોડ  પાંચ વષમાં ૧૩ કરોડ  
પાસપોટ કે ની સં યા  ૭૭  ૩૦૫ 
િવજળી વગરના ગામો  ૩૦% ૦% 
સૌર ઉ  ઉ પાદન  ૨૬૦૫ મેગા વોટ ૨૦ હ ર મેગા વોટ  
આતંકવાદી ઘટનાઓ  ગૌહાટી, અયો યા, દ હી, બે લોર, 

મંુબઇ, માંલેગાંવ, હૈદરાબાદ, સમજોતા 
એ સ ેસ બનારસ, અમદાવાદ, રામપુર, 
જયપુર, પુના, પટના  
 

પઠાનકોટ અને પુલવામા 
સ કલ ાઇક અને  
એર ાઇકથી બદલો લીધો  



 

ન સલી આતંકવાદ અસર ત િવ તાર  ૧૨૪ િજ લાઓ  ૧૧ િજ લાઓ  
મોબાઇલ ફોન કંપનીઓ  બે  ૧૨૭ 
મોબાઇલ ડેટા નેટ ચાજ ૧ .બી. ૨૬૯ .  ૧૯ .  

િત મીનીટ કોલ દર  . ૧ ૦૦૦ 
ઓ ટીકલ ફાયબર  ૫૯ ગામો  ૧ લાખ ૧૬ હ ર ગામો  
મેડીકલ કોલેજ  ૩૮૧ ૪૯૯ 
ગરીબોને પ લાખ સુધીની મફત આરો ય  ----  આયુ યમાન ભારત  
જન ઔષધી કે ો  ૮૦ ૫ હ રથી વધુ  
દયના ટે ડ અને ની  -----  ૮૦ ટકા ઘટાડો  

કૃિષ િવમા બજેટ  ૨૧૫૧ કરોડ  ૧૩ હ ર કરોડ 
કસાનોને આ થક સહાય  ------  ધાનમં ી કસાન નીધી  
રા ીય રાજ માગ  ૨ થી ૪ ક.મી િત દન ૫૫ 

વષમાં  
૩૩ ક. મી. િત દન  

ામીણ સડક િનમાણ  ૬૯ ક. મી. િત દન ૫૫ વષમાં  ૧૩૪ ક. મી. િત દન  
ખેડૂતોને સચાઇ  કોઇ ઠોસ કાયવાહી નહ   વષ થી લટકલે ૯૯ સચાઇ યોજના 

પૂણ કરી  
ગેર સંગઠીત િમકોને પે શન  કોઇ યોજના નહ   ગેર સંગઠીત િમકોને પે શન  
આર ણ  કોઇ ચતા નહ   તમામ વગના ગરીબોને ૧૦ ટકા 

આર ણ  
રે વેની નવી લાઇનો અન ેગેજ ક વઝન  ૪.૧ ક. મી. િત  દન  ૬.૫૩ ક. મી. િત દન  
નમદા યોજના  ચાઇ વધારવાની મંજુરીમાં વષ  

લગાવી દધા  
મા  ૧૭ દવસમાં મંજુરી  

ગુજરાતને ુડ રોય ટી અ યાય અને આ યાં નહ .  . ૧૦ હ ર કરોડ મંજુર કયા 
ગુજરાતને નાણા કે  તરફથી  ૬૩,૩૪૬ કરોડ  ૧,૫૮,૦૦૦ કરોડ  
ગુજરાતમાં નશેનલ હાઇવેની લબંાઇ  ૪૦૪૫ ક. મી.  ૭૬૭૨ ક. મી.  

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 
 

 

 

 

 

 



 

ેસનોટ-૧૧              તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯ 
----------- 

૨૦૧૪ પછીની  ભાજપાની સરકારના કાયકાળમાં સમ  દશેમાં ભૌિતક સિુવધાઓ અન ે 
લોકોના વન ધોરણમાં ન ધપા  તફાવત જોવા મળ ેછે - ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની સરકાર બ યાં બાદ ાથિમ તાના ધોરણે ગામડાઓ સધુી ગરીબોન ેપાકા મકાનો, 
શૌચાલય, પીવાના પાણી અન ેવીજળી જેવા ાણ નોન ેહલ કરવાના યાસો યુ ધના ધોરણ ેહાથ ધરાયા  

- ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

ક સેના ર ામં ી ી એ.ક.ેએ ટોનીએ ક ુ ંહતુ ંક,ે  
સરકાર પાસ ેબજેટ ઉપલ ધ નથી તથેી રાફલે તો શંુ નાનુ ંજેટ પણ ખરીદી ના શકીએ,  

યાર ે ી નરે ભાઇ મોદીએ સપંણૂ પારદશકતાથી રાફલે ડીલ પણ કરી, અન ેએસ-૪૦૦ પણ ખરીદી લીધુ ં
- ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
૨૦૧૪ પછી વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશનો ખૂબ જ િવકાસ કરીન ેભારતીય અથ યવ થાન ેખબૂ જ આગળ 

લઇ ગયા છે. ભારતીય અથ યવ થામા ં ાસંન ે પાછળ રાખીન ેભારત િવ વમા ંન.ં ૬ બ યુ ંછે 
- ી િવજયભાઇ પાણી 

----------- 
મઇેક ઇન ઇિ ડયા અતંગત બનાવલેી વદં ેભારત એ સે ( ને ૧૮) જે દ હી અન ેવારાણસી વ ચ ેદોડનારી થમ 

વદશેી સમેી હાઇ પીડ અન ે વ સચંાલીત ને છે - ી િવજયભાઇ પાણી 
----------- 

 આજરોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ જુનાગઢ લોકસભાના સુ ાપાડા અને માળીયા ખાત ે જંગી 
જનસભાન ેસંબોધીત કરી હતી.  

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ જણા યંુ હતુ ંકે, આઝાદીના ૬૫ વષ પછી પણ મોટાભાગના ા ય િવ તારો 
પાયાની સુિવધાઓથી વંિચત હતા. ભાજપાની સરકાર ે હમેશા ગરીબોને કે  થાને રાખી તમામ નીિતઓ અન ે
યોજનાઓનું આયોજન કય ુછે. ૨૦૧૪ પછીની  ભાજપાની સરકારના કાયકાળમાં સમ  દેશમાં ભૌિતક સિુવધાઓ અન ે
લોકોના વન ધોરણમાં ન ધપા  તફાવત જોવા મળે છે. ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની સરકાર બ યાં બાદ 

ાથિમ તાના ધોરણે ગામડાઓ સધુી ગરીબોન ેપાકા મકાનો, શૌચાલય, પીવાના પાણી અન ેવીજળી જેવા ાણ નોન ે
હલ કરવાના યાસો યુ ધના ધોરણે હાથ ધરાયા. આઝાદી મ યા બાદ ક ેસ જ સૌથી વધુ સ ામાં રહી છે, પરંત ુક સે ે
ગરીબોના પાયાના ાણ નોની યારેય ચતા કરી નથી અન ેહમેશા ગરીબી દુર કરવાના પોકળ વાયદાઓ કરીન ેગરીબો 
સાથ ેઅ યાય જ કય  છે.  
 

..૨.. 



 

..૨.. 
ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતુ ં ક,ે ૨૦૧૪ની લોકસભા ચંૂટણીમાં તમે આપેલા એક વોટથી ગરીબોને ઘર 

મ યા, િવજળીથી વંિચત ગામડાઓને વીજળી મળી, મિહલાઓને આરો યના હાિનકારક ધુમાડાથી મુિ ત અપાવવા માટે 
ગેસ િસિલ ડર મ યા, ગરીબોના વા યની ચતા કરી તેમને . પાંચ લાખ સુધંી મફત સારવારનો અિધકાર મ યો, 
િવ વનો સૌથી સ તો . બ ેલાખનો વન વીમો મ યો. આ બધા કાય  આપણા લોકલાડીલા વડા ધાન ી નરે ભાઇ 
મોદીએ તેમની દીઘ ી અને  સ મ નતેૃ વને કારણે જ શ ય બ યા છે. દેશ પહલા કરતાં અનેક ઘણો વ છ અન ે
મજબતૂ બ યો છે.  

ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતું ક,ે ક સેના ર ામં ી ી એ. ક.ે એ ટોનીએ ક ું હતુ ંક,ે સરકાર પાસે બજેટ 
ઉપલ ધ નથી તથેી રાફેલ તો શંુ નાનુ ંજેટ પણ ખરીદી ના શકીએ, યારે ી નરે ભાઇ મોદીએ સપંૂણ પારદશકતાથી 
રાફેલ ડીલ પણ કરી, અન ેએસ-૪૦૦ પણ ખરીદી લીધુ.ં આખરે ક સેના સમયમાં દેશના પસૈા યાં જતા હતાં ? ક સે 
કહ ે છે ક,ે અમે સ ામાં આવીશુ તો જ મુ કા મીર માંથી સેના ઓછી કરીશંુ, યારે ી નરે ભાઇ મોદીએ જ મુ 
કા મીરમાં સનેાને ૨૫૦૦ બુલેટ ુફ કોપ યો તથા આધુિનક શ ો અને ઉપકરણો આ યાં છે. ી નરે ભાઇ મોદી પનુ: 
વડા ધાન બને તો ૨૦૨૪ સધુીમાં ભારતીય સેના િવ વમાં સૌથી શિ તશાળી સનેા બનશે.  
 ી પાણીએ વધુમાં જણા યંુ હતું ક,ે ૨૦૧૪ પછી વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીએ દેશનો ખૂબ જ િવકાસ 
કરીન ેભારતીય અથ યવ થાને ખબૂ જ આગળ લઇ ગયા છે. ભારતીય અથ યવ થામાં ાંસન ે પાછળ રાખીને ભારત 
િવ વમાં ન.ં ૬ બ યંુ છે. દેશને માટે આ એક સ માનનીય બાબત છે. નવા ભારતના િનમાણ માટે મેઇક ઇન ઇિ ડયા 
અંતગત બનાવેલી વંદે ભારત એ સે ( ેન ૧૮) જે દ હી અને વારાણસી વ ચ ેદોડનારી થમ વદેશી સમેી હાઇ પીડ 
અને વ સંચાલીત ેન છે. આ ેનનો દેશમાં વધારે ઉપયોગ થવાની સાથે વૈિ વક તરે તેની િનકાસ ભારત કરશે. ેનની 
મહ મ પીડ ૧૬૦ ક. મી. રાખવામાં આવી છે. જેના કારણે વાસના સમયમાં મહ વપૂણ ઘટાડો થશે, તવેી જ 
રીતના પાનના સહયોગથી અમદાવાદ મંુબઇ વ ચ ેબુલેટ ેન દોડાવાની કામગીરી શ  થઇ ગઇ છે. આનાથી અમદાવાદ 
મંુબઇ વ ચ ે વાસનો સમય ૮ કલાકથી ઘટીને ૨ કલાક થશે.  
 ી િવજયભાઇ પાણીએ  અંતમાં જણા યંુ હતુ ંક,ે આપણને ગૌરવ થવુ; જોઇએ ક,ે ગુજરાતનો એક પનોતો પુ  
જે આપણા દેશનું નામ િવદેશોમાં પણ ઉ જવળ કર ેછે. ી નરે ભાઇ મોદીને હજુ પણ આવા ગૌરવવંતા કાય  કરવા 
માટે આપણે ી રાજેશભાઇ ચુડાસમાન ેજંગી બહુમતીથી િવજયી બનાવીને દ હી મોકલવા છે.  
 ી િવજયભાઇ પાણીની સુ ાપાડા અન ે માળીયા (હા.) ખાતનેી આ જનસભાઓમાં લોકસભા બેઠકના 
ઉમેદવાર ી રાજેશભાઇ ચુડાસમા, લોકસભા બઠેકના ભારી ી, ઇ ચાજ ી, ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, 

લા સંગઠનના હોદેદારો અને િવશાળ સં યામાં કાયકરો ઉપિ થત ર ાં હતાં.   
 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 
 



 

ેસનોટ-૧૨                    તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૯ 
ભાજપા દશે મી ડયા સેલની યાદી જણાવ ેછે કે, આવતીકાલે તારીખ ૧૭  એિ લ, ૨૦૧૯ના રોજ મુ યમં ી ી િવજયભાઇ 

પાણી, દશે અ ય ી તુભાઈ વાઘાણી, કે ીય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા , દશે ઉપા ય ી ગોરધનભાઈ ઝડફીયા, પવૂ 
ધારાસ ય ી નરશેભાઈ કનોડીયા ગજુરાતમા ં િવિવધ લોકસભા ે ોમાં ચૂટંણી ચાર રાઉ ડ દર યાન હેર સભાઓ તથા કાયકતા 
સંમેલનોને સંબોધશે. 

માનનીય મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી નો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

 
 

૧૭.૦૪.૨૦૧૯ 
બુધવાર 

 

સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે 
વલસાડ લોકસભા - ધરમપૂર િવધાનસભા - હેરસભા  
થળ: ગામ હનમતમાલ, ધરમપુર        

બપોરે ૧૨.૨૫ કલાકે 
દાહોદ લોકસભા - દાહોદ િવધાનસભા - હેરસભા  
થળ - મહે ા શો મ ાઉ ડની સામે, ઈ દોર હાઇવે, દાહોદ   

બપોરે ૦૨.૧૫ કલાકે દાહોદ લોકસભા – દાહોદ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ   દાહોદ 

બપોરે ૦૩.૩૦ કલાકે  દાહોદ લોકસભા – દાહોદ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ   દાહોદ 

સાંજે ૦૭.૩૦ કલાકે  આણંદ લોકસભા – આણંદ િવધાનસભા – ુપ મીટ ગ  આણંદ 

માન. દશે અ ય ી તભુાઈ વઘાણીનો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૧૭.૦૪.૨૦૧૯ 
બુધવાર બપોરે ૦૧.૦૦ કલાકે 

સાબરકાંઠા લોકસભા - હમતનગર િવધાનસભા -  હેરસભા        
થળ: મોદી ાઉ ડ, હમતનગર  

કેિ ય મં ી ી પરસો મભાઇ પાલા નો િવગતવાર કાય મ 
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૧૭.૦૪.૨૦૧૯ 
બુધવાર 

 

સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે 
અમરલેી લોકસભા - રાજુલા િવધાનસભા - હેરસભા  
થળ - હમતભાઈ શગાળાનો ડેલો, વાવેરા રોડ , રાજુલા 

સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે 
અમરલેી લોકસભા - ધારી િવધાનસભા - હેરસભા  
થળ - પટેલવાડી, ધારી બાયપાસ ચોકડી, બગસરા   

સાંજે ૦૫.૦૦ કલાકે  
અમરલેી લોકસભા - સાવરકંુડલા િવધાનસભા - હેરસભા  
થળ - વડવાળા હનુમાન  ન ક, લાઠી રોડ, લીલીયા  

સાંજે ૦૭.૩૦ કલાકે  
અમરલેી લોકસભા - લાઠી િવધાનસભા - હેરસભા  
થળ - કડવા પટેલ સમાજની વાડી, દેવળીયા  

દેશ ઉપા ય ી ગોરધનભાઈ ઝડફીયાનો િવગતવાર ો ામ  
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૧૭.૦૪.૨૦૧૯ 
બુધવાર 

 

સવારે ૧૦.૪૫ કલાકે  બનાસકાંઠા લોકસભા - પાલનપુર િવધાનસભા - હેરસભા  થળ - મડાણા ગઢ, પાલનપુર  

સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે  મનગર લોકસભા - કાલાવાડ િવધાનસભા - હેરસભા     થળ - મોટી વાવડી, કાલાવાડ   

રા ે ૦૯.૦૦ કલાકે  મનગર લોકસભા - કાલાવાડ િવધાનસભા - હેરસભા     થળ - મોટી વાવડી, કાલાવાડ 

પવૂ ધારાસ ય ી નરશેભાઈ કનોડીયાનો િવગતવાર ો ામ  
તારીખ સમય કાય મની િવગત 

૧૭.૦૪.૨૦૧૯ 
બધુવાર 

બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે વડોદરા લોકસભા-વડોદરા શહેર િવધાનસભા- હેરસભા  થળ: જલારામ મં દર, અલીપુરા 
સાંજે ૦૭.૦૦ કલાકે વડોદરા લોકસભા-વડોદરા શહેર િવધાનસભા- હેરસભા થળ: ગધેડા માકટ, કશનવાડી-વડોદરા 

 

 
 ( શાંત વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


