પ્રેસનોટ- ૦૩

તા. ૨૧/૦૨/૨૦૨૧
ુ રાતની જનતા રાજ્યના મખ્
ુ યમંત્રીશ્રી તરીકે શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદીની ૧૪ વર્ષની
ગજ
ુ ભાઇ માંડવીયા
કાયષપધ્ધતતથી માહિતગાર છે . - શ્રી મનસખ
----------શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી વડાપ્રધાન બન્દ્યાં બાદ પણ એ જ કાયષપધ્ધતતથી
ુ ભાઇ માંડવીયા
દે શમાં તવકાસની વણઝાર લગાવી હદધી છે - શ્રી મનસખ
--------જ્યાં ભાજપા તયાં તવકાસ.
ુ ભાઇ માંડવીયા
ભાજપા અને તવકાસ એકબીજાનો પયાષ ય બની ગયો છે - શ્રી મનસખ
----------દે શમાં આઝાદીના ૭૦ વર્ષ બાદ પણ મોટાભાગાના ગામડાંઓ
ુ ભાઇ માંડવીયા
તવકાસથી વંચિત રહ્ાં િતાં. - શ્રી મનસખ
---------

ુ ી િતી. - શ્રી મનસખ
ુ ભાઇ માંડવીયા
કોંગ્રેસ અને ય.ુ પી.એ.ના શાસનમાં આતંકવાદીઓએ માજા મક
-----------જનતાનો એક એક મત સરિદ ઉપર ઉભેલા જવાનોને મજબ ૂતી આપશે,
ુ ભાઇ માંડવીયા
તવકાસની િારમાળા સજાષશે - શ્રી મનસખ
-----------કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીશ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયાએ સ્થાનનક સ્વરાજ્યની ચટં ણીના અનુસધ
ં ાને આગામી દિવસોમાં યોજાનાર
નગરપાલિકા, જિલ્િા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચ ંટણી અન્દ્વયે. અમરે િી જિલ્િાના રાજુ િા તાલુકાના બાબરીયાધાર ખાતે
આહીર સમાિની વાડીમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા િણાવ્ુ ં હતુ ં કે , ગુિરાતની િનતા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી તરીકે શ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોિીની ૧૪ વર્ષની કાયષપધ્ધનતથી માદહતગાર છે . તેઓના મુખ્યમંત્રીશ્રી તરીકેના કાયષકાળ િરમ્યાન નવકાસની હારમાળા
સર્જવામાં આવી હતી. શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોિી વડાપ્રધાન બન્દ્યાં બાિ પણ એ િ કાયષપધ્ધનતથી િે શમાં નવકાસની વણઝાર િગાવી
દિધી છે , અને એટિે િ આપણે સૌ કહી શકીયે છીએ કે , જ્યાં ભાિપા તયાં નવકાસ. ભાિપા અને નવકાસ એકબીજાનો પયાષ ય બની
ગયો છે .
િે શમાં આઝાિીના ૭૦ વર્ષ બાિ પણ મોટાભાગાના ગામડાંઓ નવકાસથી વંલચત રહ્ાં હતાં. િે શની િનતા અને ખેડતો
નવિળી ન મળવાના કારણે હેરાન પરે શાન થઇ ગયાં હતાં. ખેડતો સમયસર નપયત કરી શકતાં ન હતાં. િે શની બહેનો અને
દિકરીઓને ખુલ્િામાં શૌચ દિયા માટે િવુ ં પડતુ ં હતુ.ં માતાઓ-બહેનોને ચુિા ઉપર રસોઇ બનાવી પડતી હતી જેના કારણે તેઓના
સ્વાસ્્યને પણ નકશાન પહોંચતુ ં હતુ.ં િે શની િનતા નવમા કવચથી વંલચત હતી. આ બધી િ મુશ્કેિીઓને નનવારવા માટે ગુિરાતના
પનોતાપુત્ર

શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોિી વડાપ્રધાન બન્દ્યાં બાિ તેમની દિર્ષરષ્ટી અને તવરીત નનણષયશક્તતથી સમયસર નવિળી,

ર્ેર ર્ેર શૌચાિય, રસોઇ માટે ગેસ નસિીન્દ્ડર અને ૧૨ રૂ. માં નવમા કવચથી િે શની િનતાને આવરી િેવામાં આવયાં છે . રોડ
રસ્તાઓનુ ં નવસ્ત ૃતીકરણ ક્ુું છે . ખેડતો સમયસર લબયારણની ખરીિી કરી શકે તે માટે િરે ક દકસાન સન્દ્માનનનધી યોિના અંતગષત

બે બે હજાર રૂનપયા ખેડતોના ખાતામાં ડીબીટી મારફતે આપવામાં આવે છે અને ્ુરીયા ખાતરની ખરીિીમાં પણ સરકારશ્રી દ્વારા
સબસીડી આપવામાં આવે છે .
શ્રી માંડવીયાએ વધુમાં િણાવ્ુ ં હતુ ં કે , િે શનો નાગરીક રોડ ઉપર ન સુવે તે માટે પ્રધાનમંત્રી આવસ યોિના અંતગષત
િાખો મકાનો નનરાશ્રીતોને તેમિ ગરીબોને ફાળવવામાં આવયાં છે . કોંગ્રેસ અને ્ુ.પી.એ.ની સરકારના નેતાઓને તેમના કાયષકાળ
િરમ્યાન િે શમાં કે વો અને ક્ાં પ્રકારનો નવકાસ કયછે છે તેવ ુ ં પુછવામાં આવે તો એ િોકો કહેશે કે , અમે તો નવકાસ કયછે છે , પરં ત ુ
એક પદરવારનો. એક પદરવારના િમાઇને ખેડતોની િમીન મફત કે વી રીતે આપી શકાય, િે શને પોતાનુ ં બલિિાન આપનાર
મહાનુભાવોનુ ં અપમાન કેવી રીતે કરી શકાય, ગુિરાતનુ ં અને ગુિરાતીઓનુ ં અપમાન કે વી રીતે કરી શકાય, િે શના વેપારીઓના
લખસ્સા કે વી રીતે કાપી શકાય એ નસવાય બીજુ ં કશુ ં િ નવચા્ુું નથી.
શ્રી માંડવીયાએ વધુમાં િણાવ્ુ ં હતુ ં કે , િે શના રાજ્યોના નાગદરકો શાંનત અને સિામતીથી જેવી રીતે જીવન વયનતત કરી
રહ્ાં છે . તેવી િ રીતે િમ્મુ અને કાશ્મીરના િોકોને પણ શાંનતથી અને સિામતીથી જીવન વયનતત કરવાનો અનધકાર છે અને તે
માટે િમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કિમ ૩૭૦ અને ૩૫/એ નાબુિ કરવી અનત આવશ્યક હતી. આ કિમો િમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યના નવકાસને
પણ અવરોધતી હતી, પરં ત ુ વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોિી અને ગહૃ મંત્રીશ્રી અનમતભાઇ શાહની દિર્ષરષ્ટી દ્વારા આ બંને અવરોધક
કિોમોને િોહીનુ ં એકપણ ટીપુ ં રે ડાયા વગર કે એક પણ ગોળી ચિાવયા વગર નાબુિ કરવામાં આવી છે અને તયારબાિ િ િમ્મુ
અને કાશ્મીરમાં પણ નવકાસની હરણફાળ ભરવામાં આવી છે . આજે દુ નનયાનો કોઇપણ વયક્તત િમ્મુ અને કાશ્મીરમાં િમીન ખરીિી
શકે છે , નમલ્કત વસાવી શકે છે , ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરી શકે છે . કોંગ્રેસ અને ્ુ.પી.એ.ના શાસનમાં આતંકવાિીઓએ માજા મુકી
હતી. નનિછેર્ નાગદરકોની હતયાં થતી હતી અને આજે એ િ આતંકવાિ ઉપર અંકુ શ િગાવવામાં ભારત સરકાર સફળ રહી છે . હવે
નનિછેર્ નાગદરકોની હતયાં નહીં પણ િે શના જાંબાઝ સૈનનકો દ્વારા આંતકવાિીઓનો ખાતમો બોિાવી રહ્ાં છે .
કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયાએ અંતમાં િણાવ્ુ ં હતુ ં કે , ભાિપા માટે સત્તા એ પૈસા કમાવવા માટે ની નહીં પરં ત ુ
ગરીબોની અને િરૂરીયાતમંિોની સેવા કરવા માટે ની પાટી છે . સ્થાનનક સ્વરાજ્યની આ ચટં ણીમાં િનતાનો એક એક મત સરહિ
ઉપર ઉભેિા િવાનોને મિબતી આપશે , નવકાસની હારમાળા સજાષશે, માટે એક એક મતની દકિંમત સમજી આિની અને આવનારી
્ુવાપેઢીને કોઇપણ જાતની તકિીફોનો સામનો

ન કરવો પડે અને તેઓનુ ં જીવન સુખાકારીમય બની રહે તે માટે કોરોનાની

ગાઇડિાઇનનુ ં પાિન કરીને સહપદરવાર અવશ્ય મતિાન કરવા અપીિ કરી હતી.

ડૉ.યજ્ઞેશ દવે
પ્રદે શ મીડડયા કન્વીનર,

