
 

�ેસનોટ: ૦૧          તા. ૧૪-૦૫-૨૦૨૦ 

---------------------------------- 

ક���ીય નાણા મ�ંી �ીમતી િનમ�લા સીતારમન  ારા �ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઈ મોદ%  ારા &હ�ર  કરાયેલા િવશષે આિથ-ક 

પેક�જ 0તગ�ત ખે3ૂતો, 5ામીણ તથા શહ�ર% �િમકો, �વાસી મ6ૂરો,7ટપાથ પર લાર% લગાવી,નાના ઠ�લા પર નાની મોટ% વ9: ુ

વેચી, ઘરકામ કર% રો>રોટ% રળતા વગ�ને લગતી કરાયેલી િવિવધ &હ�રાતોને  સહષ� આવકારતા ભાજપના �દ�શ અAયB 

�ી >:ભુાઈ વાઘાણી 

--------------------------------- 

'વન નેશન, વન ર�શન કાડ�' યોજના રાDE િનમા�ણમા ંમહFવGણૂ� Hિૂમકા િનભાવતા એવા 5ામીણ તથા શહ�ર% �િમકો, �વાસી 

મ6ૂરો અને ગર%બો માટ� �ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઈ મોદ%  ારા લેવાયેKુ ંLાિંતકાર% પગKુ ંછે. 

- �ી >:ભુાઇ વાઘાણી 

--------------------------------- 

આગામી બે મOહના Pધુી દ�શના ૮ કરોડ નોન કાડ� હોRડર ગર%બોને પણ પાચં Oકલો અનાજ (ઘT અથવા ચોખા તથા એક 

Oકલો ચણા) આપવાનો ક��� સરકારનો સવેંદનશીલ િનણ�ય સરાહનીય.-�ી >:ભુાઇ વાઘાણી 

----------------------------------- 

નાના અને સીમાધં ખે3તૂો માટ� ક��� સરકાર� રિવ પાક માટ� નાબાડ�  ારા ફાળવેલ ૯૦,૦૦૦ ઉપરાતં વધારાના ૩૦,૦૦૦ 

કરોડ Zિપયા ઈમરજ�સી વOક[ગ ક�િપટલ તર%ક� ફાળવવાનો ક��� સરકારનો િનણ�ય ખે3ૂતો માટ� લાભદાયી બની રહ�શે.- �ી 

>:ભુાઇ વાઘાણી 

------------------------------------- 

7ટપાથ પાર લાર% લગાવી,નાના ઠ�લા પર નાની મોટ% વ9: ુવેચી, ઘરકામ કર% આ>િવકા ચલાવતા નાગOરકોને તેમ\ુ ંકાય� 

ફર%થી શZ કરવા Z.૧૦,૦૦૦ Pધુીનો સહયોગ કરવા ક��� સરકાર� પાચં હ&ર કરોડ Zિપયાની ફાળવણી કર% છે ]નાથી 

તેમને ચો^સપણે રાહત મળવાની છે.-�ી >:ભુાઇ વાઘાણી 

------------------------------------ 

�ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઈ મોદ%એ તેમના >વનકાળમા ંગર%બી જોઈ છે,  અ\ભુવી છે તેથી ગર%બનો દદ�  તેઓ Pપેુર� &ણે 

છે.- �ી >:ભુાઇ વાઘાણી 

------------------------------------- 

�ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઇ મોદ%ના Zપમા ંદ�શ પાસે એક સમથ�, િનણા�યક ને:Fૃવ છે, આવો આપણે સૌ નવા 9વાવલબંી 

ભારતના િનમા�ણ હ�: ુ�ધાનમ�ંી�ી ને આવbયક સહયોગ આપી રાDEસેવા કરવા માટ� તેમની શcdતને બમણી કર%એ.-�ી 

>:ભુાઇ વાઘાણી 

------------------------------------- 

ભાજપા �દ�શ અAયB �ી >:ભુાઈ વાઘાણીએ આજરોજ ક���ીય નાણામ�ંી �ીમતી િનમ�લા સીતારમણ  ારા દ�શના 

ખે3ૂતો, 5ામીણ તથા શહ�ર% �િમકો, �વાસી મ6ૂરો, 7ટપાથ પાર લાર% લગાવી,નાના ઠ�લા પર નાની મોટ% વ9: ુવેચી, ઘરકામ 

કર% રો>રોટ% રળતા વગ� માટ� કર�લી િવિવધ &હ�રાતો ને આવકાર% હતી અને જણાefુ ંહ: ુ ંક�, �ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઈ 



 

મોદ%ના ને:Fૃવમા ં ક��� સરકાર� 5ામીણ અથ�eયવ9થાને મજgતૂ બનાવવા માટ� િવિવધ િનણ�ય લીધા છે. પીએમ Oકસાન, 

સ9તા દર� hૃિષ લોન, hૃિષ લોન iકુતે કરવાની અવધીમા ંવધારો ]મા ંિવિવધ પગલા ંલીધા છે. 

�ી વાઘાણીએ જણાefુ ં હ: ુ ં ક�, 'વન નેશન, વન ર�શન કાડ�' યોજના રાDE િનમા�ણમા ંમહFવGણૂ� Hિૂમકા િનભાવતા 

એવા  5ામીણ તથા શહ�ર% �િમકો, �વાસી મ6ૂરો અને ગર%બો માટ� �ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઈ મોદ%  ારા લેવાયેKુ ં

Lાિંતકાર% પગKુ ંછે. 'વન નેશન, વન ર�શન કાડ� ' યોજનાથી ૬૭ કરોડ નાગOરકો દ�શના કોઇ પણ ભાગમાથંી તેને મળવા પા� 

અનાજનો જlથો �ાmત કર% શકશે. 

�ી વાઘાણીએ જણાefુ ં હ: ુ ંક�, ક��� સરકાર  ારા ૩૫૦૦ કરોડ Zિપયાની ફાળવણી કર% દ�શના ૮ કરોડ નોન કાડ� 

હોRડર �િમકો તેમજ મ6ૂરોને પણ આગામી બે મOહના Pધુી િવનાnRૂયે પાચં Oકલો અનાજ, એક Oકલો ચણા\ુ ંરાoય સરકારો 

થક% િવતરણ કરવાનો િનણ�ય કયp છે તે �ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઈ મોદ%ની દ�શના ંકામદાર �Fયેની સવેંદનશીલતાના દશ�ન 

ધરાવે છે. આ ઉપરાતં પીપીપી મોડ�લ હ�ઠળ શહ�ર% �િમકો તેમજ �વાસી મ6ૂરો માટ� ર��ટલ હાઉ િસqગ 9ક%મ લાr ુકર% ઓછા 

ભાડામાં આવાસની Pિુવધા આપવાનો, �િમકો\ુ ં�fનૂતમ વેતન વધારવાનો, �િમકો\ુ ંવાિષ-ક હ�Rથ ચેકઅપ કરવાનો િનણ�ય 

આવકાય� છે. 

�ી વાઘાણીએ જણાefુ ં હ: ુ ં ક�, ૧.૬૨ લાખ કરોડની આઉટ9ટ�s�ડtગ િશu ુ n�ુા લોન મા ં ,૧૫૦૦ કરોડ Zિપયાની 

eયાજમા ંઅપાયેલી રાહત થી �ણ કરોડ નાગOરકોને ફાયદો થવાનો છે. તvુપરાતં ૫૦ લાખ 9E%ટ વે�ડસ� તેમજ ઠ�લો-ર�હડ% 

લગાવીને આ>િવકા ચલાવતા નાગOરકોને તેમ\ુ ં કાય� ફર%થી શZ કરવા Z.૧૦,૦૦૦ Pધુીનો સહયોગ કરવા ક��� સરકાર� 

પાચં હ&ર કરોડ Zિપયાની ફાળવણી કર% છે ]નાથી તેમને ચો^સપણે રાહત મળવાની છે. 

�ી વાઘાણીએ જણાefુ ં હ: ુ ં ક�, નાના અને સીમાધં ખે3ૂતો માટ� ક��� સરકાર� રિવ પાક માટ� નાબાડ�  ારા ફાળવેલ 

૯૦,૦૦૦ ઉપરાતં વધારાના ૩૦,૦૦૦ કરોડ Zિપયા ઈમરજ�સી વOક[ગ ક�િપટલ તર%ક� ફાળeયા છે તેમજ દ�શના ં૨.૫ કરોડ 

ખે3ૂતો, ]મની પાસે હાલ કાડ� નથી તેમને Oકસાન L�Oડટ કાડ� આપવામા ંઆવશે ]મા ંમાછ%મારો તેમજ પuપુાલકોનો પણ 

સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

�ી વાઘાણીએ જણાefુ ંહ: ુ ંક�, છેRલા બે મOહનામા ંZ.૮૬,૬૦૦ કરોડની સ9તા દર� લોન દ�શના ખ3ેૂતોને ક��� સરકાર 

 ારા આપવામા ંઆવી છે અને આગળ પણ ખે3ૂતોને  અ�ય આવbયક મદદ કરવાની �િતબAધતા ક��� સરકાર� દશા�વી છે. 

�ી વાઘાણીએ જણાefુ ંહ: ુ ંક�, ક��� સરકાર� હાઉ િસqગ સેdટરને �ોFસાહન આપવા માટ�, L�Oડટ wલqક સબિસડ% યોજના 

માચ� 2021 Pધુી લબંાવી છે ]નાથી વાિષ-ક છ થી આઠ લાખની આવક ધરાવતા દ�શના અઢ% લાખથી વ| ુપOરવારોને લાભ 

મળશ,ે અને બાધંકામ Bે�  સબંિંધત ઉ}ોગોમા ંવ| ુરોજગાર%\ુ ંસ~ન થશે. 

�ી વાઘાણીએ 0તમા ં જણાefુ ં હ: ુ ં ક�, �ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઈ મોદ%એ તેમના >વનકાળમા ંગર%બી જોઈ છે,  

અ\ભુવી છે તેથી ગર%બોના દદ�  તેઓ Pપુેર� &ણે છે મને સGંણૂ� િવ�ાસ છે ક� દ�શના ગર%બ વગ�, �િમકોની બહ�તર% માટ�, 

�િમક કRયાણ માટ� દ�શના �ધાનસેવક �ી નર���ભાઈ મોદ% હર�ક સભંવ પગલા ંભરશે. �ધાનમ�ંી �ી નર���ભાઇ મોદ%ના 

Zપમા ંદ�શ પાસે એક સમથ�, િનણા�યક ને:Fૃવ છે, આવો આપણે સૌ નવા 9વાવલબંી ભારતના િનમા�ણ હ�: ુ�ધાનમ�ંી�ી ને 

આવbયક સહયોગ આપી રાDEસેવા કરવા માટ� તેમની શcdતને બમણી કર%એ. 
 

( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 



 

 

�ેસનોટ : ૦૨         ૧૪.૦૫.૨૦૨૦  
  

n�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ Zપાણી  ારા આ] &હ�ર કરવામા ંઆવેલ ‘આFમિનભ�ર rજુરાત’ યોજનાને સહષ� આવકાર% રાoય 

સરકારને અwભનદંન આપતા ંભાજપા �દ�શ અAયB�ી >:ભુાઈ વાઘાણી 

---------------------------------------------- 

કોરોના લોકડાઉનના સમયમા ંક���ની અને rજુરાતની ભાજપા સરકારોએ સમાજના નાનામા ંનાના માણસની wચqતા કર% તેને 

મદદZપ થવા અનેકિવધ યોજનાઓ &હ�ર કર% છે. – �ી >:ભુાઈ વાઘાણી 

----------------------------------------- 

‘આFમિનભ�ર rજુરાત’ યોજના એ નાના માણસોને મોટ% સહાય છે. – �ી >:ભુાઈ વાઘાણી 

--------------------------------------- 

નાના વેપાર%ઓ,મ6ુરવગ�,ર%Bા ચાલકો વેગેર� લોકો ફર%થી �મુાર% સાથે પોતા\ુ ં>વન >વી શક� અને પોતાના ધધંા 

રોજગાર શ�ુ કર% શક� તે માટ�ની આ અHતૂGવૂ� યોજના છે.- �ી >:ભુાઈ વાઘાણી 

-------------------------------------- 

આજરોજ rજુરાતના n�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ Zપાણી  ારા &હ�ર કરવામા ંઆવે ‘આFમિનભ�ર rજુરાત’ યોજનાને 

સહષ� આવકાર% રાoય સરકારને અwભનદંન આપતા ંભાજપા �દ�શ અAયB�ી >:ભુાઈ વાઘાણીએ જણાefુ ંહ: ુ ંક�,કોરોના 

લોકડાઉનના સમયમા ં ક���ની અને rજુરાતની ભાજપા સરકારોએ સમાજના નાનામા ં નાના માણસની wચqતા કર% તેને 

મદદZપ થવા અનેકિવધ યોજનાઓ &હ�ર કર% છે.તા]તરમાજં �ધાનમ�ંી�ી નર���ભાઈ મોદ%એ સમ5 દ�શ માટ� ૨૦લાખ 

કરોડના અHતુGવૂ� આિથ-ક પેક�જની &હ�રાત કર% છે.]નાથંી સમ5 દ�શના ંઅથ�ત�ંમા ંનવો સચંાર થવાનો છે. 

�ી વાઘાણીએ જણાefુ ં હ: ુ ં ક�,rજુરાત સરકાર  ારા પણ 0Fયોદય,બીપીએલ,એપીએલ કાડ� ધારકોને મફત 

અનાજ,અ� �� યોજના,૬૬ લાખ ગર%બો,�િમકોના ખાતામા ં૧૦૦૦ Zિપયા જમા કરાવવા સહ%ત અનેક સહાય યોજનાઓ 

&હ�ર કર�લ છે.Fયાર� આજરોજ n�ુયમ�ંી�ી  ારા &હ�ર કરાયેલ ‘આFમિનભ�ર rજુરાત’ યોજના એ નાના 

વેપાર%ઓ,મ6ુરવગ�,ર%Bા ચાલકો વેગેર� લોકો ફર%થી �મુાર% સાથે પોતા\ુ ં>વન >વી શક� અને પોતાના ધધંા રોજગાર શ�ુ 

કર% શક� તે માટ�ની આ અHતૂGવૂ� યોજના છે. 

�ી વાઘાણીએ જણાefુ ં હ: ુ ં ક�,આ યોજના 0તગ�ત નાના �ટક વેપાર%ઓ,મ6ુરવગ�,ર%Bા ચાલકો વગેર� લોકોને 

ફર%થી બેઠા થવા,આFમિનભ�ર બનવા કોઈ �કારની િસ�રુ%ટ% વગર વાિષ-ક મા� ૨% eયાજથી Zિપયા એક લાખની લોન 

મળશે. ]\ુ ંબાક%\ુ ં eયાજ rજુરાત સરકાર iકૂવશે.rજુરાતની ૨૦૦ ]ટલી અબ�ન સહકાર% બ�કો તથા ૧૮ ]ટલી >Rલા 

સહકાર% બ�કો અને કો-ઓપર�ટ%વ સોસાયટ%ઓના માAયમથી આ લોન આપવામા ંઆવશે. ]મા ં૬ મOહના Pધુી કોઈ હmતો 

iકૂવવો નહ� પડ�.ખરા અથ�મા ંનાના માણસની wચqતા કર% આ �કારની ઐિતહાિસક યોજના આપવા બદલ Gનુઃ એકવાર 

n�ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ Zપાણી તથા rજુરાત સરકારને લાખ લાખ અwભનદંન. 
 

 

( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 

 



 

 

�ેસનોટ: ૦૩          તા.૧૪.૦૫.૨૦૨૦ 

 

ક�5ેસે ટવીટર પર nકુ�લ િવડ%યોમા ંક�5ેસે પોતાના ંિવચાર-આચાર, અને િવhૃત માનિસકતા\ુ ં�દશ�ન કfુ� છે. – ભરત પડંયા 

................................................ 

ક�5ેસે પ�લીકને DOG સાથે સરખાવીને પ�લીક\ુ ંઅપમાન કfુ� છે, ક�5ેસ જનતાને DOG માને છે. 

જયાર�, ભાજપ જનતાને GOD માને છે.– ભરત પડંયા 

................................................ 

�ી રા>વ ગાધંીએ ક�ુ ંહ: ુ ંક� ૧ �ુા. મોકKુ ં�ં અને નીચે , જનતા Pધુી મા� ૧૫ પૈસા પહ�ચે છે. ક�5ેસશાસનમા ં૮૫ ટકા 

�Dટાચાર થતો હતો, જયાર� �ધાનમ�ંી�ી નર���ભાઈ મોદ%ના ને:Fૃવમા ંજનતાના ંપૈસા જનતા Pધુી ૧૦૦% પહ�ચે છે. DBT 

 ારા લાભાથ�ઓ માટ� મોકલેલ પૈસા સીધા બ�ક એકાઉ�ટમા ં૧૦૦% જમા થાય છે.- ભરત પડંયા 

................................................. 

rજુરાત ભાજપ �દ�શ �વકતા�ી ભરત પડંયાએ જણાefુ ંહ: ુ ંક�, ક��સ �nખુ�ી અિમત ચાવડાએ પોતાના ંટવીટર 

પર nકુ�લ િવડ%યોમા ંક�5ેસે પોતાના ં િવચાર, આચાર અને િવhતૃ માનિસકતા\ુ ં�દશ�ન કfુ� છે. ક�5ેસે પોતાના ૫૫ વષ�ના 

hુશાસનમા ં] પણ કfુ� છે. તે �દિશ-ત કfુ� છે. ક�5ેસ પ�લીકને uુ ંમાને છે ? ક�વી ર%તે &ણે છે અને તેની સાથે ક�વી ર%તે 

eયવહાર કર� છે. તે\ુ ં�િતwબqબ આ િવડ%યોમા ંજોવા મળે છે. ક�5ેસે પ�લીકને DOG સાથે સરખાવીને પ�લીક\ુ ંઅપમાન કfુ� 

છે, ક�5ેસ પ�લીકને DOG તર%ક� માને છે, oયાર� ભાજપ પ�લીકને GOD માને છે. ક�5ેસ-ભાજપમા ંઆટલો ફક�  જોવા મળે છે.  

�ી ભરત પડંયાએ વ|મુા ંજણાefુ ંહ: ુ ંક�, ક�5ેસના �ી રા>વ ગાધંીએ ક�ુ ંહ: ુ ંક�, ૧ Z. પ�લીકને મોકKુ ં�ં અને 

નીચે, જનતાને મા� ૧૫ પૈસા પહોચે છે. એટલે ક�, ૮૫  ટકાનો �Dટાચાર થતો હતો. આ] �ધાનમ�ંી�ી નર���ભાઈ મોદ%ના 

શાસનમા ંદર�ક લાભાથ�ના પૈસા સીધા ંખાતામા ંજમા થાય છે. ગઈકાલે જ કોરોનાની મહામાર%મા ંપણ Z. ૫૨,૬૦૬ કરોડ Z. 

DBT  ારા કરોડો લાભાથ�ઓના ખાતામા ંજમા થયા ંછે. ક�5ેસે પોતાના શાસનમા ંદ�શને અને પ�લીકને K ૂટં�ો છે, ભારતીય 

જનતા પાટ�ની સરકારોમા ંજનતાના ંપૈસા જનતા Pધુી પહ�ચે છે. મોકલેલ પૈસા ૧૦૦% સીધા બ�ક એકાઉ �ટમા ંજમા થાય 

છે. આ વાત જનતા  સાર% &ણે છે. તેમ�ી પડંયાએ 0તમા ંજણાefુ ંહ: ુ.ં 
 

 

( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ  

 

 

 

 

 

 

 


