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વષ�મા ંમોદ� સરકારની ટોચની િસ��ઓ અને �ગિત 
 
1.  અથ�ત�ંને મજ�તૂ બના��ુ ં 
 
�જુરાતના ��ુયમ�ંી હોવા છતા,ં નર��� મોદ�એ પોતાને આિથ�ક �દોલનના મહાન ટ�ક�દાર તર�ક� સા�બત કયા� હતા. નર��� 
મોદ�ની િસ��ઓની ટોચ પર મજ�તૂ અથ�ત�ં છે. 
તેમના ને��ૃવ હ�ઠળ, �જુરાત દ�શમા ંસૌથી સ��ૃ રા�યોમા�ં ુ ંએક બ��ુ ંઅને તેમણે ઘણી િવદ�શી કંપનીઓ અને સરકારો સાથ ે
સોદા કયા�. નર��� મોદ� મોટા �તર� તેની �િત�ૃિતમા ંસફળ ર�ા છે. �પાનના િવદ�શમા ં�થમ �લુેટ ��નમા ંરોકાણ કર�ને તેમના 
િવદ�શી �વાસોએ ઘ�ુ ંરોકાણ ક�ુ� છે. જો ક� િવ�મા ંધીમી �ગિત બતાવ ેછે, તો ભારતીય અથ�ત�ં 7% થી વ� ુદર સાથ ેઆગળ 
વધી ર�ુ ંછે, � તેને ભિવ�ય માટ� સૌથી હકારા�મક સકં�તો પૈક��ુ ંએક બનાવ ેછે. 
 
2.  �ધુાર�લા �તરરા���ય સબંધંો 
 
િવદ�શ નીિત ટોચની મોદ� િસ��ઓમાનંી એક છે. 
 
ઘણા િવદ�શી �વાસો માટ� નર��� મોદ�ની િવરોધ કરવામા ંઆવી છે. નર��� મોદ� અને બરાક ઓબામા, તેમ છતા,ં કોઈ પણ 
�ય��ત આ હક�કતને અવગણશ ેનહ� ક� તેમની �સુાફર�એ દ�શ માટ� ઘણા બધા િમ�ો બના�યા છે. બરાક ઓબામા સાથનેા ગરમ 
�ુડંાઓ િવશ ેઅથવા �પાનના વડા �ધાન િશ�ઝો એબે સાથ ેગગંા આરતીમા ંહાજર� આપતા, નર��� મોદ�એ િવ�ના સૌથી મોટા 
રાજ�ાર�ઓ સાથ ેિમ� બના�યા છે. તે તેના ગિતશીલ ને��ૃવને કારણે છે ક� �એુઈએ પા�ક�તાન �ાયો�જત આતકંવાદ સામ ે
��ુલી ર�તે વાત કર� હતી. ભારતે બા�ંલાદ�શ, નેપાળ અને અફઘાિન�તાન �વા દ�શોમા ંનાણાકં�ય સહાયને િવ��તૃ કર� છે અને 
તેના પ�રણામે �ાદ�િશક �ભાવમા ંવધારો થયો છે. ઉપરાતં, દ��ણ એિશયાઈ ઉપ�હ શ� કરવાથી આગામી એિશયન 
�પુરપાવર બનવાની ભારતની યોજનાઓમા ંલાબંા માગ� આવશ.ે 
 
3. ગભંીર ��ુાઓ પર વલણમા ંફ�રફાર 
 
અગાઉના પાછલા વડા �ધાનોની આગેવાની હ�ઠળ, ભારતને શાિંત �ળવવા પર �યાન ક����ત કર�ને ર�ણા�મક દ�શ માનવામા ં
આવ�ુ ંહ� ુ.ં સવંદેનશીલ ��ુાઓને પહ�ચી વળવા નર��� મોદ�એ વ� ુઆ�મક માગ� બતા�યો છે. પા�ક�તાન કબ�મા ંઆવલેા 
કા�મીરમા ંસ��યેલી હડતાલ �વી ઘટનાઓ અને પા�ક�તાનના પાયાને ન�ટ કરવા �વી ઘટનાઓ અમને ઝાખંી આપે છે. 
ઉપરાતં, સરકાર અ�ુણાચલ �દ�શ અને દલાઇ લામાને લગતા િવિવધ ��ુાઓ પર ચીની સરકાર સાથ ેસામ સામે આવી છે. 
 
�ીલકંાની છે�લી રા��પિતની � ૂટંણીઓ ભારતીય ટોચના ને��ૃવ �ારા �ભાિવત થવા માટ� અફવા હતી. �િત��યાઓની કાળ� 
લીધા વગર, ભારતે ઇઝરાઇલને ��ુલો ટ�કો આ�યો છે અને બનંે દ�શ સરં�ણ અને તકનીકન ેલગતા ઘણા સોદા પર એક સાથ ે
કામ કર� ર�ા છે. આવી બી� ઘટના તા�તરમા ંજ ડોકલામ �ટ��ડઓફના િન�કષ� પર આવી હતી, �યા ંભારતે તેના �િતરોધન ે
દશા���ુ ંહ� ુ ંઅને ચીનના દબાણ સામે છોડવાનો ઇનકાર કય� હતો. આણે ભારતની �તરરા���ય છબીને મજ�તૂ કર� અને 
સા�બત ક�ુ� ક� ભારત હવ ેતેના વલણ અને િવ�ને લેવા�ુ ંશ� કર� દ��ુ ંછે અને ભારતભરના દ�શો આગામી સમયથી આવી કોઈ 
સમ�યામા ંભારતને સામેલ કરવા માટ� તૈયાર હોવા જોઈએ. 
 
 
 
 
 
 
4. �ત�રક �રુ�ા 
 



2/20/2019 Modi_BJP_Achievements2019_guj - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1dXMSzNbTzrxqoSrGd-7zkGKlHLAeqEEW3_7Z_69R0fw/edit 2/4

વધાર� છે, છતા ંસરહદનો તણાવ હ� પણ ચા� ુર�ો છે અને પા�ક�તાન �ારા સતત ��ુિવરામના ઉ�લઘંનો થયા છે, પ�રણામે 
સૈિનકોના િનયિમત �નહાિન અને માઓવાદ�ઓ �વા �ત�રક ધમક�ઓ, ભારત �હાદ� આતકંવાદ�ઓના �ત�રક ભાગોન ે
�રુ��ત કરવામા ંલાબંી ર�તો લા�યો છે. છે�લા થોડા વષ�મા,ં �રુ�ા દળો �ારા પકડાયેલા આતકંવાદ�ઓની સ�ંયામા ંમોટો 
ઘટાડો થયો છે અને ઘણી યોજનાઓ �ૂર કરવામા ંઆવી છે. સા�ંદાિયક �હ�સા એક મહ�વ�ણૂ� �તર પર આવી ગઈ છે અને છેવટ�, 
દ�શ ��ુય �વાહના ��ુા પર �યાન ક����ત કરવા માટ� આ�રુ છે. 
 
5. ભારત અને �ડ�જટલ ઇ��ડયામા ંબનાવો 
 
નર��� મોદ� સરકાર� સામા�ય લોકો પર સીધી અસર કરવા માટ� ઘણી બધી પહ�લ કર� છે. ભારતમા ંમેકસીએ તેમની યોજનાઓ 
શ� કરવાની ખાતર� કરવા માટ� મેક ઇન ઇ��ડયાની ઘોષણા કરવામા ંઆવી હતી, �ના પ�રણામે રોજગાર ઊ�ુ ંથ�ુ ંઅને 
અથ�ત�ંમા ંફાળો આ�યો. ભારતમા ંમેકએ એક મહાન વગે ભેગો કય� છે અને ઘણા દ�શોએ એફડ�આઈ અને રોજગાર�ને �ો�સાહન 
આપવા માટ� સબંિંધત રા�ય સરકારો અને ક��� સરકાર સાથ ેસોદા કયા� છે. 
 
ઉપરાતં, �ડ�જટલ ઇ��ડયા �વા પહ�લથી ભિવ�ય માટ�નો માગ� મોકળો થયો છે અને લાખો નાગ�રકો ��ુય �વાહના અથ�ત�ંમા ં
લા�યા છે. ઉપરાતં, 20-રાય �ધુીમા ંતમામ ગામોમા ં�ોડબે�ડ કને��ટિવટ��ુ ંવચન આપનારા ઈ-વઝેનો �મોશન, ભિવ�યમા ં
સફળતામા ંએક મહાન ઉ��ેરક સા�બત થશ.ે 
 
6�વ�છ છબી ધરાવતી સરકાર 
 
ભારતમા,ં રાજકારણને ઘણી વખત ��ટાચારના સમાનાથ� તર�ક� ગણવામા ંઆવ ેછે. જો ક� અગાઉની સરકાર સીડ����ુ, 
કોલગેટ અને 2 � �પે��મ �વા કૌભાડંો માટ� મોટ� ટ�કા હ�ઠળ આવી હતી, વત�માન સરકાર� આવા �કારના ��ટાચારના 
આરોપોનો સામનો કરવો પડ�ો નથી અને રાજકારણીઓએ �િતબ�તા સાથ ેકામ ક�ુ� છે અને તે એક મોટ� મોડ� િસ�� છે. 
 
વડા �ધાને તેમના કાય�કાળમા ંએક �દવસની ર� ન લઈને એક ઉદાહરણ સાથ ેતેમની ટ�મ�ુ ંને��ૃવ ક�ુ� છે. ઉપરાતં, 
બીકો�સના �િતબધં �વા પહ�લને કારણે સામા�ય નાગ�રકો અને સરકાર વ�ચે જોડાણ વ��ુ ંછે. �ષુમા �વરાજ અને �રુ�શ �� ુ
�વા મ�ંીઓ વારંવાર �્િવટર પર લોકો સાથ ેવાતચીત કર� છે અને તેમના ��ોના જવાબ આપતા હોય છે, નર��� મોદ� પણ 
સામા�ય ��ુાઓ પર ચચા� કરવા િનયિમત મેન ક� બાટ �ો�ામ ધરાવ ેછે. 
 
7. �વ�છ ભારત 
 
�યાર� આ પહ�લની ઘોષણા કરવામા ંઆવી �યાર� ઘણા લોકો આ હક�કત પર હાસંી ઉડાવતા હતા ક� સરકાર આવા નાના ��ુાન ે
�બૂ મહ�વ આપી રહ� છે. જો ક�, છે�લા દોઢ વષ�મા,ં આ �ણે વગે પકડ�ો છે અને મોટા શહ�રોએ �વ�છતાના મહ�વને સમજવા�ુ ં
શ� ક�ુ� છે. ર��વ ે�ટ�શન અને �હ�ર �થળો �તૂકાળ કરતા વ� ુ�પ�ટ ર�તે �વ�છ છે અને સામા�ય જનતા તેને એક સા��ૂહક �ણ 
બનાવવા માટ� સકંળાયેલા છે �યા ંદર�કન ેતેમની ફરજો િવશ ે�ણ છે. 
 
8. �એસટ� 
 
��ુસ અને સિવ�સીઝ ટ��સ, �ને �વત�ંતા પછ�ની સૌથી મોટ� કર �ાિંત તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે તેને આખર� મ�ૂંર કરવામા ં
આ��ુ ંછે અને 1 લી �ુલાઇથી અમલમા ંઆવશ.ે સરકાર� �િુનિ�ત ક�ુ� છે ક� નવા �ધુારાને લોકો સમ� શકાય તેવા કર ક�સને 
�ળવી રાખશ ેનહ�. માલસામાન અને સેવાઓ પરના કરના દર �ગેની એક તા�તરની અહ�વાલ બતાવ ેછે ક� મોટા ભાગની 
વ��ઓુ �એસટ� પછ� સ�� ુ ંબનશ ેઅને તેણે સરકારના ઉ�ે�યોમા ંફર�થી લોકોનો િવ�ાસ �થાિપત કય� છે. �એસટ� પહ�લા, 
સરકાર� નીચલા �લેબમા ંઆવકવરેાના દરમા ં10% થી 5% ઘટાડો કય� હતો, � મ�યમ વગ�ના ઘણા લોકો પર અસર કર� છે. 
 
9. �ામીણ ભારત પર ખાસ �યાન ��ુય 
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મ�ંી ઉ�વાલા યોજના વત�માન સરકાર �ારા સૌથી વ� ુ�શસંા કરવામા ંઆવલેી યોજનાઓમાનંી એક છે. �ામીણ મ�હલાઓને 
�વ�છ ઊ�� પહ�ચાડવા માટ� મદદ કરવા માટ� ક��� સરકાર� સામા�ય સદ�યોને તેમની સબિસડ� છોડવાની માગણી કર�ને, 
�યાપક �પે �શસંા કર� છે. �ૃિષ િસ�ચાઈ યોજના, વડા�ધાન આવાસ યોજના અને �કુ�યા સમાિધ યોજના �વી યોજનાઓ 
�ામીણ વ�તીને તેમના �વનધોરણમા ંવધારો કરવા માટ� સીધો �યાન ક����ત કરવામા ંઆવી છે. 
 
તા�તરમા,ં સરકાર� 100% ભારતીય ગામોના િવ�તુકરણની પણ �હ�રાત કર� છે. �વત�ંતા પછ� 70 વષ�થી વ� ુસમય લા�યો 
હોવા છતા,ં નર��� મોદ� વડા �ધાન બ�યા તે પહ�લા ં18,000 થી વ� ુગામો વીજળ� વગર ગામડાઓમા ંહોવા�ુ ં�યાનમા ં
રાખીને, તે કોઈ નાની પરા�મ નથી. 
 
10.આયોગ 
 
ભારતભારતને �વત�ંતા મળ� �યારથી, આયોજન પચં �ારા ક���ીય �તર� ઘ�ુ ંઆયોજન અને અમલ કરવામા ંઆવી હતી. મોદ� 
સરકાર� આયોજન પચંને પછાડ�ુ ંઅને નીિત આયોગ ર�ૂ ક�ુ�, � યોજનાના ��ુાઓ પર રા�યોન ેસમાન શ��ત આપવા�ુ ંવચન 
આપે છે. ઉપરાતં, સરકાર� વષ� 2017 થી પાચં વષ�ની યોજનાઓ છોડ� દ�ધી છે અને હવ ે�પ�ટ એજ�ડા અને હ��ઓુ સાથ ે
3-વષ�ની યોજના અને 15-વષ�ની યોજનાઓ હશ.ે નીિત આયોગ તમામ િવભાગોમા ંરોજગાર�ને �ો�સાહન આપવા માટ� સાહિસકો 
અને એમએસએમઈને ટ�કો આપે છે. નીિત આયોગ સીઇઓ અને જવાબદાર �િતિનિધઓ સાથ ેકોપ�ર�ટ એ��ટટ� તર�ક� કામ કર� 
છે. 
 
અગ�યના ��ુાઓ પર ખડતલ વલણ 
 
સ�ામા ંનવી સરકાર સાથ,ે સવંાદની રાજકારણ સમા�ત થઈ રહ� હોવા�ુ ંજણાય છે. ક��� સરકાર �ારા લેવામા ંઆવતી પહ�લ 
પછ�, ��ુીમ કોટ� ��પલ તલાકની ગેરબધંારણીય �હ�રાત કર� અને સરકારને 6 મ�હનાની �દર કાયદો લાવવા જણા��ુ.ં આ 
િનણ�યમા ંિમ� સમી�ાઓ જોવા મળ� છે, ��ુ�લમ મ�હલાઓ સરકારના ��ુલા ટ�કામા ંઆવ ેછે તેમજ િવરોધ પ� ફર� સરકારનો 
િવરોધ કરવાનો �યાસ કર� છે. જો ક�, એક વ�� ુસા�બત થઈ છે ક� આ િનણ�યોને ખીલની જ�ર છે અને વત�માન સરકાર પાસે 
�રૂતી છે. 
 
આ છે�લા ચાર વષ�મા ંમોદ� સરકારની ક�ટલીક િસ��ઓ હતી. જોક� આગામી ક�ટલાક વષ�મા ંસબંોિધત કરવા માટ� ઘણા ંવધાર� 
��ુાઓ છે, સરકાર� નાગ�રકોમા ંતેમની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓને સમજવા �ારા ચો�સપણે આશાની લાગણી ઉભી કર� છે. 
ચાલો આશા રાખીએ ક� સરકાર બાક�ની �દુતમા ં�ા�ત કરવા�ુ ંચા� ુરાખશ.ે 
 
12. સામા�જક ક�યાણ યોજનાઓ �ક�લ પર 
 
મોદ� સરકાર� મહ�વાકા�ંી સમાજ ક�યાણ યોજનાઓ હાથ ધરવા અને તેમને ટાઈમલાઈન હ�ઠળ �ક�લ પર પહ�ચાડવા માટ� તેના 
વલણ દશા��યા છે. �ધાનમ�ંી જન ધન યોજના (પીએમ�ડ�વાય) ના અમલીકરણની ગિતએ �િતબ�તા હોય તો સરકાર �ુ ં
�ા�ત કર� શક� તે માટ� બહાર આવ ેછે. 
 
પીએમ�ડ�વાય એ િવ�ના સૌથી મોટા નાણાક�ય સમાિવ�ટ કાય��મ છે, �નો હ�� ુસમાજના નબળા અને હાસંી િવભાગોને બ��ક�ગ 
િસ�ટમમા ંલાવવા અને તેમને સીધા જ તેમના બ�ક ખાતાઓમા ંસરકાર તરફથી નાણાક�ય લાભો �ા�ત કરવામા ંસ�મ બનાવ�ુ ં
છે.  
 
પી.એમ.�.ડ�.વાય. ખાતર� કર� છે ક� િસ�ટમમા ંપરંપરાગત �લક�જ અને ��ટાચાર સ�ંણૂ�પણે �ૂર કરવામા ંઆવ ેછે, આથી સ�ંણૂ� 
લાભ લાભાથ�ને પહ�ચાડ� છે. મે 2018 �ધુીમા ંયોજના હ�ઠળ 31.60 કરોડ લાભાથ�ઓ આવર� લેવાયા છે. બચત ખાતા 
ખોલવાના પ�રણામે એકિ�ત �ુલ થાપણ �. 81,203.59 કરોડ છે. �. 23.80 કરોડને �પે ડ��બટ કાડ� મ�યા છે અને હવ ેએટ�એમ 
ઍ�સેસ કર� શક� છે. 
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13. રા���ય આરો�ય �રુ�ા યોજના (એન.એચ.પી.એસ.) 
 
આ વષ� લ�ચ કરવામા ંઆવલેી મોદ� સરકારની એક મોટ� પહ�લ છે? એન.એચ.પી.એસ. ગભંીર બીમાર�ઓ માટ� �ુ�ંુબ દ�ઠ �. 5 
લાખ �ધુીની હ��થક�ર કવર ઓફર કરવાનો છે. �. 10,000 કરોડના બ�ટ સાથ,ે યોજનાનો હ�� ુસમાજના આિથ�ક ર�તે નબળા 
વગ�ના 10 કરોડ પ�રવારો અથવા 50 કરોડ લોકોને આવર� લેવાનો છે. 
 
ગર�બને ઉ�ચ �ણુવ�ાવાળ� આરો�ય સભંાળ સેવાઓ �રૂ� પાડવા ઉપરાતં, આ યોજના દ�શમા ંઆરો�ય સભંાળ માળખા પર 
પ�રવત�ન�મ અસર પણ કરશ.ે 
 
14. બી�પીને એક પાન-ઇ��ડયા પાટ�મા ંપ�રવત�ન 
 
આપ�ુ,ં �વત�ંતાના સમયથી, ભાજપના અગાઉના અવતાર જન સઘં, પોતાને એક મજ�તૂ રાજક�ય પ� તર�ક� �થાિપત કરવા 
સઘંષ� કય� હતો �ણે ક��ેસ પાટ�ને સમ� ભારતના ધોરણે પડકારવા માટ� સ�મ છે. ભાજપ, �તૂ�વૂ� વડા �ધાન અટલ �બહાર� 
વાજપેયીના ને��ૃવ હ�ઠળ, એક ટકાઉ પડકાર �રૂો પાડવાની ન�ક આવી ગયો હતો પરં� ુ�ૂંક સમયમા ંજ ક��ેસ પ� 
�ભાવશાળ� રાજક�ય દળ તર�ક� પોતા�ુ ં�થાન ફર�થી ગોઠવી શ�ો. 
 
સમ� ભારતના રાજક�ય દળ તર�ક� ભાજપ�ુ ં�નુજ�વન 2014 ની સામા�ય � ૂટંણીઓ દરિમયાન નર��� મોદ�ને વડા 
�ધાનપદના ઉમેદવાર તર�ક� પસદં કરવામા ંઆ��ુ.ં પ�ના ને��ૃવની આગેવાની લઈને અને �પુીએ સામેની � ૂટંણીની 
��હૂરચનાને �દશામાન કરવાથી ભારતીય રાજકારણમા ંિનણા�યક �ણ બની ગ�ુ.ં 
 
તેમની નાટક�ય િવજય, મજ�તૂ ને��ૃવ, �પ�ટ સદં�શા�યવહાર અને નોન-નો�સ�સ અ�ભગમએ એક સ�મ અમલદારશાહ�ને 
સ��ય સ��ય �ય��તમા ંઉ�સા�હત કરવામા ંમદદ કર� છે. તેમના ને��ૃવ હ�ઠળ સમ� સરકાર આ� ��ટાચાર ��ુત �િત�ઠા 
ભોગવ ેછે. તે એવા દ�શ માટ� મોટ� િસ�� છે �યા ંવષ�થી ��ટાચાર સ�ંથાગત થઈ ગયો છે. 
 
�પુીએ -2 હ�ઠળ, ભારત કોઈ પણ ��હૂા�મક �દશા અથવા મજ�તૂ ઘર��ુ ં�યેયો િવના એક રા��ને લાગ�ુ ંહ� ુ ં� પ�રવત�નશીલ 
અને હ� એક�પ હ� ુ.ં વડા �ધાન મોદ� અન ેતેમની પાટ�એ તે ધારણાને સફળતા�વૂ�ક �પાતં�રત કર� દ�ધી છે. િવિવધ, અને 
ઘણી વખત િવરોધાભાસી રસ ધરાવતા રાજક�ય ર�તે િવભા�જત દ�શમા,ં ગિતશીલ ભારતની ક�પનામા ંલોકોમા ંઆ�મિવ�ાસ 
અને ગૌરવની ભાવના અને મોદ�નો આ�મિવ�ાસ સમજવામા ંસમથ� છે. તે એક મોટ� િસ�� છે. 
 
 


