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તાવના
આજે ભારત લોકશાહી, વૈિવ યસભર ભૌગોિલક પ રિ થિત અને િવપુલ માંગની દુલભ
મતા અને તકો ધરાવતો દેશ છે . આપણે તેને સુ ઢ બનાવીને તેનો યો ય ઉપયોગ કરીશું,
તો ભારતને લાયક

ચાઈ સુધી પહ ચાડી શકીશું. દેશની વતમાન કફોડી હાલતનું સૌથી

મોટું કારણ દેશમાં 60 વષ સુધી શાસન કરનારાઓના બદઇરાદા છે . અને અમે સૌ થમવાર
તે ે માં કંઈક અનોખું કરી બતાવવાના છીએ.
ભાજપ માટે ભાિવ નીિતઓ અને કાય નું યેય છે : એક ભારત, ે ભારત! તે માટેનો માગ
રહેશે: સૌનો સાથ, સૌનો િવકાસ. દેશની જનતા માટે આ અમારી િતબ ધતા છે .
ી નરે

મોદીના ભાવશાળી નેતૃ વ હેઠળ પ ના આ િનધાર સાથે અમે 16 મી

લોકસભાના ચૂંટણીજં ગમાં ઝં પલાવી ર ા છીએ. અમે િ થર, મજબૂત, વ ન ા અને
ગિતશીલ સરકાર પૂરી પાડવાનું વચન આપીએ છીએ.

આપણા પોતાના અને આપણા દેશના નસીબ બદલી શકવાની તક
અ યાધુિનક ટેકનોલો

અને માળખાકીય સુિવધાઓ ધરાવતા 100 શહેરોનું િનમાણ.

દેશના 100 સૌથી પછાત િજ લાઓને સંકિલત િવકાસથી અને અ

મ આપીને

િવકસાવવામાં આવશે અને તેને અ ય િજ લાઓની સમક બનાવવાનો યૂહ.
બધાને રહેવા મકાન મળે અને તે વીજળી, પાણી, શૌચાલય જે વી સવલતોથી સુસ જ
હોય.
બનની િવચારધારા વડે ' ામીણ ે ની કાયાપલટ' માટે એક સવાગી કાય મ હાથ ધરાશે
અને તેના િવચાર વારા ામિવ તારોને શહેરી સુિવધાઓ દાન કરાશે. આ યોજનામાં
ગામડાનું મૂળ વાતાવરણ

ળવી રાખવામાં આવશે.

જવાબદાર અને યાપક 'રા ીય ઊ

નીિત' ઘડાશે.

ઘરો અને ઉ ોગો માટે ગેસ ઉપલ ધ બનાવવા માટે ગેસ ીડ થાપવામાં આવશે.
ગામીણ તર સુધી નેશનલ ઓિ ટકલ ફાઇબર નેટવક થાપવામાં આવશે અને
હેર થળોને વાઇ ફાઈ ઝોન બનાવાશે.
હાઇ પીડ ેન(બુલેટ ેન) નેટવકનો િહરક ચતુભુજ ોજે ટ.
કૃિષ રેલવે નેટવક થપાશે, યા ાધામોને રેલવે નેટવકથી આવરી લેવાશે અને યૂહા મક નવા
રેલ નેટવક થાપવામાં આવશે.
મોટા પાયે સ તા દરે આવાસ(હાઉ સગ) કાય મ લવાશે. જે થી દરેક કુટુંબને આઝાદ
ભારતની 75મી જયંતી સુધીમાં પોતાનું પાકું ઘર હોય.
ભાવવધારો રોકવા પગલાં
કાળાબ ર અને સં હખોરી ડામવા કડક પગલાં લેવામાં આવશે અને ખાસ કોટની થાપના
કરાશે.
ભાવસપાટી િ થરતા ભંડોળ રચવામાં આવશે.
એફસીઆઈ ( ડ કોપ રેશન ઑફ ઈિ ડયા)ની કામગીરીમાં ફેરફારો લાવીને તેના વારા
અનાજ ખરીદી, સં હ અને િવતરણ વધુ કાય મ બનાવાશે.
એક 'રા ીય કૃિષ બ ર' િવકસાવાશે.

ાચાર સામે લડત
ાચારને ડામવા માટે એવી િસ ટમ થાિપત કરાશે કે જે નાથી
થઈ

ાચારની તકો જ નાબુદ

ય.

ઈ ગવન સને ટેકનોલો

વડે સ મ બનાવાશે - નાગ રકોએ સરકારી કચેરીઓમાં વારંવાર

ધ કા ખાવા ન પડે એવી યવ થા કરાશે.
િસ ટમ આધા રત, નીિત આધા રત શાસન - તેને પારદશક બનાવવામાં આવશે.

તમામ તરે

યાઓ અને કાયવાહીનું સરળીકરણ - નાગ રકો, સં થાઓ અને સંગઠનો પર

િવ વાસ વધે એવી યવ થા.

રોજગાર અને ઉ મશીલતા
યૂહા મક રીતે, કાપડ ઉ ોગ, ઈ ા

ચર, આવાસ અને પયટન જે વા કામદારલ ી

ે ોનો િવકાસ કરાશે.
કૃિષમાં પરંપરાગત રોજગારનો પાયો મજબૂત બનાવાશે અને તેને સંલ ન ઉ ોગો લાવીને
તેમજ રટેલ ે નું આધુિનકીકરણ કરાશે.
રોજગાર િવિનમય કે ોનું કાર કદ કે ોમાં પ રવતન કરાશે.

મિહલાઓને રા ઘડતરમાં થાન
સંસદ અને રા ય િવધાનસભામાં 33% આર ણ લાવવા માટે બંધારણીય સુધારો પસાર
કરાશે.
દકરીઓને બચાવવા તેમજ તેના િશ ણ માટે રા ીય અિભયાન - બેટી બચાઓ - બેટી
પઢાઓ શ કરાશે.
મિહલાઓ માટે ખાસ આઈટીઆઈ થાપવામાં આવશે, વતમાન આઈટીઆઈ સં થાઓમાં
મિહલા િવભાગની રચના કરવામાં આવશે.
એિસડ હુ મલાનો ભોગ બનતી યુવતીઓ માટે ખાસ ક યાણ ફંડ થાપીને તેને સંબંિધત
તમામ તબીબી ખચની કાળ
તેને કો મે ટક રક

લેવામાં આવશે. જે માં ભોગ બનેલી યુવતીની સારવાર અને

ટીવ સજરી માટે ભંડોળ ફાળવવમાં આવશે.

પોલીસ ટેશનોમાં મિહલાઓ માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ સજવામાં આવશે અને મિહલા

પોલીસની સં યા િવિવધ તરે વધારવામાં આવશે.

અનુસૂિચત

િતિત-જન િત અને અ ય પછાત વગને સામાિજક યાય અને

અિધકારો
સામાિજક યાયના િસ ધાંતોને અનુસરીને સામાિજક યાય અને સામાિજક સમરસતા
(સંવા દતા) વ ચે સેતુ સાધવામાં આવશે.
તમામ તરે અ પૃ યતા સંપૂણ રીતે દૂર કરવા માટેની િતબ ધતા.
અનુસૂિચત

િત-જન િત અને અ ય પછાત વગમાં િશ ણ અને સાહિસકતાનું માણ

વધારવાને સવ ચ અ તા અપાશે
અનુસૂિચત

િત-જન િત અને અ ય પછાત વગ માટેની િવિવધ યોજનાઓને પૂરતું

ભંડોળ ફાળવવામાં આવશે અને તેનો યો ય રીતે ઉપયોગ થાય તેની તકેદારી લેવાશે.
એક િમશન મોડ ોજે ટ વડે તેઓને આવાસ, િશ ણ, આરો ય ઉપલ ધ કરવામાં આવશે
અને કૌશ ય િવકાસના કાય મો હાથ ધરાશે.
આ દવાસીઓ માટે િશ ણ નેટવકની થાપના કરાશે અને તેઓને પૂરતા માણમાં
આવાસ, પાણી, આરો ય સુિવધા અને માગ તેમજ ઊ

જોડાણ મળી રહે તેની તકેદારી

લેવાશે.
આ દવાસીઓને જમીન િવમુખ કરાય નિહ કે તેની તકેદારી લેવાશે.

લઘુમતી વગને
વગને સમાન તકો
રા ીય મદરેસાઓના આધુિનકીકરણનો કાય મ શ કરવામાં આવશે
લઘુમતી શૈ િણક િસ ટમોને મજબુત બનાવાશે અને સં થાઓને આધુિનક બનાવાશે.
લઘુમતી વગની જનતા આપણા કુટીર અને લઘુ ઉ ોગનો મુ ય આધાર છે તે બાબતને
યાનમાં રાખીને તેઓમાં પરંપરાગત કલાકારીગરી અને ઉ ોગસાહિસક કુશળતાને

િવકસાવાશે.
ગુનાખોરી અથવા શોષણને થાન ન હોય એવું શાંિતપૂણ અને સિહસલામત વાતાવરણ
થાપવામાં આવશે.

નીચલા મ યમ વગના
વગના સપના સાકાર થશે
શૈ િણક િશ યવૃિ અને શૈ િણક સુિવધાઓ મળશે. તબીબી વીમો અને ગુણવ ાસભર
આરો ય સેવાઓ મળશે. મ યમ આવક ધરાવતા પ રવારોને આવાસ યોજનાથી સાંકળી
લેવાશે.

હેર પ રવહન િસ ટમો કાય મ બનાવાશે.

આતંકવાદને જરાપણ સાંખી નિહ લેવાય
આતંકવાદ-િવરોધી યવ થાને ફરી અમલમાં લાવીને, એનઆઈએની ભૂિમકા મજબૂત
બનાવશે. આતંકવાદીઓને સંબંિધત કેસોની યાયી સુનાવણી માટે ખાસ િસ ટમ લવાશે.
આતંકવાદ સંલ ન માિહતીના મૂ યાંકન માટે ખાસ કે

બનાવવા માટે રા ીય સુર ા

પ રષદમાં સુધારો કરાશે.
ગુ તચર માિહતીને એક કરવાની િસ ટમ સુધારીને તેને સંપૂણપણે આધુિનક બનાવવામાં
આવશે.

વ ર નાગ રકોના લાભાથ
કરવેરામાં વધારાની છુ ટછાટો અપાશે. તેઓની મૂડી પર

ચા યાજદર આપીને નાણાકીય

આધાર પૂરો પાડવામાં આવશે.
તેઓના અનુભવના પ રપાકનો દેશિહતમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

િવકલાંગજનો માટે
'િવકલાંગતા ધરાવતી યિ તઓ માટે ખાસ ખરડો' લાવવામાં આવશે.
સમ દેશમાં દરેક િવકલાંગ યિ તની ઓળખ માટે વેબ આધા રત અપંગતા ન ધણી
િસ ટમ થાપવામાં આવશે.

યુવાપે
ાપેઢીની મદદથી ભારત અણનમ બનશે
રા ીય યુવા સલાહકાર પ રષદ થાપીને 'િવકાસ માટે યુવા' નામથી ખાસ કાય મ શ
કરવામાં આવશે.
નાવી ય અને સાહિસકતાને ો સાહન આપવા 'િજ લા તરે અમલ અને વેગક' કાય મ
રા ીય તરે હાથ ધરવામાં આવશે.
ખેલકૂદને ો સાહન આપવા માટે 'રા ીય રમતગમત િતભા શોધ િસ ટમ' લાવવામાં
આવશે.
આરો ય સેવાઓ સરળતાથી ઉપલ ધ બનાવવી,
બનાવવી, ગુણવ ા સુધારણા અને મૂ ય ઘટાડવાનું
યેય
'બધા ભારતીયોના િખ સાને પરવડે એટલી ઓછી કમતે આરો યસેવાની ખાતરી'
નવી આરો ય નીિત અને નેશનલ હે થ એ યોર સ િમશન.
તબીબી સેવાઓને સુ ઢ બનાવવા માટે મોબાઇલ ફોનના સવ યાપક લેટફોમનો ઉપયોગ
કરવામાં આવશે અને 'નેશનલ ઈ-હે થ ઑથો રટી' થાપવામાં આવશે.
દરેક રા યમાં AIIMS જે વી સં થા થાપવામાં આવશે.
વષ 2019માં ગાંધી ની 150 મી જ મ જયંિત સંગે ' વ છ ભારત' કાય મ શ કરાશે.

કરમાળખાનું સરળીકરણ
કરદાતાઓને ક ન પડે એવું સાનુકૂળ વાતાવરણ પૂ ં પાડવામાં આવશે અને કરમાળખાનું
સરળીકરણ કરીને તેને તકસંગત બનાવવામાં આવશે.

કૃિષને
ષને ઉ પાદક,
પાદક, વૈ ાિનક અને નફાકારક બનાવાશે
ખેડૂતો માટે ઉ પાદન ખચ પર ઓછામાં ઓછા 50% નફાની ખાતરી રહે એવી યવ થા
કરાશે.
ાદેિશક કસાન ટીવી ચેનલ થપાશે, એપીએમસી કાયદામાં સુધારણા કરાશે. પાક વીમા
યોજના અમલમાં મૂકાશે.
જમીન વપરાશ માટેની રા ીય નીિત અપનાવવામાં આવશે

ઉ ોગોને
ોગોને અ યાધુ
યાધુિનક અને પધા મક બનાવાશે
ભારતમાં ' યાપાર'ને સરળ બનાવવા માટે સાનુકૂળ અને સ ય વાતાવરણનું િનમાણ
કરવામાં આવશે.
િ થર સ ા સિહત લોિજિ ટ સ ઇ ા કચરની ખાતરી અપાશે.
મ ટી ા ડ રટેલ ે માં સીધા િવદેશી મૂડીરોકાણને પરવાનગી નિહ અપાય.
કુ ટર, લઘુ અને મ યમ ઉ ોગોના ે ના આધુિનકીકરણ માટે ટેકનોલો ના વધુ સારી રીતે
ઉપયોગ સાથે સ ય સામા ય િધરાણ અપાશે.

ામિવકાસ
ગામડાઓને બધી મોસમમાં રોડ જોડાણ મળી રહે તેની તકેદારી લેવાશે.
'તમામ ખેતરને પાણી' સૂ હેઠળ 'વડા ધાન ામ સચાઈ યોજના' લાગુ કરાશે.

અસંગ ઠત ે
અસંગ ઠત ે માં કામદારો માટે ખાસ ઓળખપ અપાશે, સમ પત કામદાર બે ક થપાશે,
િવશેષ પે શન અને આરો ય વીમા યોજના લવાશે
લુહાર, સુથાર, વણકર, હ મ મોચી અને કુંભાર વગની કુશળતા વધારવા ખાસ પગલાં
લેવાશે.

ભૂતપૂવ સૈિનકો
ભૂતપૂવ સૈિનકોની સમ યાઓના સમાધાન માટે ખાસ પંચની રચના કરાશે.
િહમાલયની

ળવણી માટે ખાસ ભંડોળ થપાશે.

િહમાલયન ટે નોલો

બાબતે િવશેષ કે ીય યુિનવ સટી થાપવામાં આવશે.

અ ય ન ધપા પગલાં
િમશન મોડ ોજે ટ હેઠળ 50 વાસી સ કટ બનાવવામાં આવશે. જે માં પુરાત વીય અને
હે રટેજ, સાં કૃિતક અને આ યાિ મક, િહમાલય, રણ દેશ, સાગરકાંઠા અને આરો યને
લગતી સ કટનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
'નેશનલ મ ટી - કીલ િમશન' શ કરવામાં આવશે.

વસિતવધારા િનયં ણ પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવશે અને તેને િમશન મોડ ો ામ તરીકે
હાથ ધરવામાં આવશે.

સં કૃિત અને વારસાનું જતન
બંધારણના માળખામાં રહીને અયો યામાં રામમં દરના િનમાણની તમામ શ યતાઓ િવશે
િવચારણા કરવામાં આવશે.
'સેતુ-સમુ મ ચેનલ' પર કોઈ પણ િનણય લેતી વખતે િવશાળ થો રયમ ધરાવતા રામ-સેતુના
યૂહા મક મહ વને યાનમાં લેવામાં આવશે
ગાય અને ગોવંશને ર ણ તેમજ તેના ઉછે રને ો સાહન આપવામાં આવશે.
યુિનફોમ િસિવલ કોડ આધુિનક સમય સાથે સુસંગત બને એ રીતે અમલી બનાવાશે.
સં થાકીય સુધારણા
વડા ધાનની કચેરી હેઠળની યો ય સં થા હેઠળ વિહવટી સુધારણાનો અમલ કરાશે..
અસરકારક લોકપાલની થાપના કરવામાં આવશે.
ઈ- ામ અને િવ વ ામ યોજનાઓ શ કરવામાં આવશે.
યાયાલયો અને યાયાધીશો સં યા બમણી કરાશે અને યાયતં માં તમામ તરે ફા ટ ેક
કોટ થપાશે.

સરકારની
સરકારની એકમા
એકમા િવચારધારા - 'ભારત થમ'
થમ'
સરકારનુ
સરકારનું એકમા
એકમા શા

- 'ભારતીય બંધારણ'
ારણ'

સરકારની
સરકારની એકમા સ ા - 'ધ પીપલ ઓફ પાવર'
પાવર'
સરકારની
સરકારની એકમા

ાથના 'જન ક યાણ'
યાણ'

સરકારનુ
સરકારનું એકમા સૂ 'સૌનો સાથ,
સાથ, સૌનો િવકાસ'
િવકાસ'

અમારો સંક પ
મુ ત, પારદશક અને િસ ટમો-આધા રત સરકાર
સ ય, જનતા-તરફી સુશાસન

એક ભારત - ે ભારત

ભાજપ લાવો
દેશ બચાવો

અબકી બાર
મોદી સરકાર

