
 

�ેસનોટ-૦૧                      તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

�દેશ અ�ય	
ી �તુ�દેશ અ�ય	
ી �તુ�દેશ અ�ય	
ી �તુ�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીએ ભાઇ વાઘાણીએ ભાઇ વાઘાણીએ ભાઇ વાઘાણીએ કરમસદ િહતકરમસદ િહતકરમસદ િહતકરમસદ િહતર	કર	કર	કર	ક    સિમિતના ઉપવાસિમિતના ઉપવાસિમિતના ઉપવાસિમિતના ઉપવાસીઓન ેસીઓન ેસીઓન ેસીઓન ેપારણા કરા યાપારણા કરા યાપારણા કરા યાપારણા કરા યા    
----------------------------------------------------------------    

કરમસદન ેરા!ીય દર"જો આપવાની માંગણીન ેઅમા(ં સમથ*ન છે કરમસદન ેરા!ીય દર"જો આપવાની માંગણીન ેઅમા(ં સમથ*ન છે કરમસદન ેરા!ીય દર"જો આપવાની માંગણીન ેઅમા(ં સમથ*ન છે કરમસદન ેરા!ીય દર"જો આપવાની માંગણીન ેઅમા(ં સમથ*ન છે ––––    
ી 
ી 
ી 
ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

રા"ય સરકાર ,વારા કે-.રા"ય સરકાર ,વારા કે-.રા"ય સરકાર ,વારા કે-.રા"ય સરકાર ,વારા કે-.    સસસસરકારન ેરકારન ેરકારન ેરકારન ેઆ અગંનેી દરખા0ત આ અગંનેી દરખા0ત આ અગંનેી દરખા0ત આ અગંનેી દરખા0ત મોકલવામાંમોકલવામાંમોકલવામાંમોકલવામાં    આવશેઆવશેઆવશેઆવશે    ––––    
ી 
ી 
ી 
ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

ભાજપા મી�ડયા સેલની યાદી જણાવ ેછે કે, આજરોજ ભાજપા �દેશ અ#ય$%ી &તુભાઇ વાઘાણીએ 
કરમસદ ખાતે છે,લા ૩ �દવસથી ઉપવાસ પર બેઠલેા કરમસદ િહતર$ક સિમિતના ઉપવાસીઓન ેપારણા કરા5યા 
હતા. આ �સંગે %ી &તુભાઇ વાઘાણીએ કરમસદ િહતર$ક સિમિતના સ8યોને ખા9ી આપતા જણા5યુ હતુ કે, 
કરમસદને રા:ીય દર;જો આપવાની માંગણીન ેઅમા<ં સમથ=ન છે. રા;ય સરકાર >વારા કે?@ સરકારને આ 
અંગેની દરખાAત તાBકાિલક મોકલી આપવામા ંઆવશે.  

%ી &તુભાઇ વાઘાણીએ પ9કારો સાથેની વાતિચત દરDયાન જણા5યુ હતુ કે, બહુ દુઃખની વાત છે કે, 
કFGેસીઓએ આ આંદોલનને પણ રાજકીય રંગ આપવાની કોશીષ કરી. કFGેસને સરદાર પટેલ િવશે બોલવાનો 
કોઇ અિધકાર નથી. અગાઉની કFGેસ સરકારોએ િવરાટ 5યિJતBવ એવા %ી સરદાર પટલેની હંમેશા અવગણના, 
અ?યાય અન ેઅપમાન જ કયુ= છે. દેશના ૫૦૦ થી વધુ રજવાડાઓ એકિ9ત કરીને ભારત દેશન ેઅખં�ડત કરનાર 
%ી સરદાર પટેલ સાહેબની �િતમા કે તૈલિચ9 પણ સસંદ પ�રષદમા ં કFGેસ ે મુકાવા દીધ ુ નહોતંુ. એકજ 
પ�રવારના ઇિ?દરા&, નહેL& અન ે રા&વ ગાંધી એમ, 9ણ-9ણ લોકોન ે કFGેસ >વારા ભારત રBન એવોડ= 
અપાયો. પરંતુ %ી સરદાર પટેલને ભારત રBન આપવાની દરકાર કFGેસે કરી નહોતી. %ી સરદાર પટેલ સાહેબન ે
તેમના મૃBયુ પછી ૪૧માં વષO િબન કFGેસી સરકારે ભારતરBન એવોડ= આPયો હતો. આવા તો અનેક અપમાનો-
અ?યાયો કFGેસ સરકારો >વારા કરવામાં આ5યા છે. 

%ી વાઘાણીએ જણા5યુ હતુ કે, %ી નરે?@ભાઇ મોદી અને ભાજપા સરકારોએ %ી સરદાર પટલેન ેહંમેશા 
માન-સ?માન આPયુ છે. કેવડીયા કોલોની ખાતે ૧૮૨ મીટરની Qચાઇ ધરાવતી િવRવની સૌથી Qચી �િતમા 
‘‘‘‘‘‘‘‘�ટે�ય ુઓફ યિુનટ�ટે�ય ુઓફ યિુનટ�ટે�ય ુઓફ યિુનટ�ટે�ય ુઓફ યિુનટ’’’’’’’’ બનાવીને િવRવમા ં %ી સરદાર પટલેનુ ં ગૌરવ વધ ે તેવું ઐિતહાિસક કામ કયુ= છે. કFGેસ ે
Jયારેય ગુજરાતી નેતૃBવને Aવીકાયુ= નથી. કFGેસ ેહંમેશા ગુજરાતી નેતૃBવની અવગણના અને અપમાન કયુ= છે. એ 
%ી સરદાર પટલે હોય, %ી મોરાર&ભાઇ દેસાઇ હોય કે %ી નરે?@ભાઇ મોદી હોય. ગુજરાતની જનતા કFGેસન ે
ઓળખી ચૂકી છે. તેથી જ સતત છWઠી વખત ભાજપાને ગુજરાતનું સુકાન સFPયુ છે.  

છે,લા 9ણ �દવસથી ચાલી રહેલા ઉપવાસનો આજે સુખદ્ અંત આવતા �દેશ અ#ય$%ી &તુભાઇ 
વાઘાણી, સાસંદ%ી �દલીપભાઇ પટલે, સાસંદ%ી લાલYસહ વડોદરીયા, Aથાિનક ધારાસ8યો તેમજ &,લા 
ભાજપા �મુખ%ી મહેશભાઇ પટેલ ેકરમસદવાસીઓનો આભાર મા?યો હતો.    

         

       (ડૉ. હષ=દ પટલે) 
�દેશ ક?વીનર - મી�ડયા િવભાગ  



 

�ેસનોટ-૦૨                      તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

બારડોલી ખાત ેબારડોલી ખાત ેબારડોલી ખાત ેબારડોલી ખાત ેકસાન ક�યાણ મહો�સવને ખૂ�લો મકૂતાકસાન ક�યાણ મહો�સવને ખૂ�લો મકૂતાકસાન ક�યાણ મહો�સવને ખૂ�લો મકૂતાકસાન ક�યાણ મહો�સવને ખૂ�લો મકૂતા    ભારભારભારભારતીય જનતા પાટ$ના %દશે %મખુતીય જનતા પાટ$ના %દશે %મખુતીય જનતા પાટ$ના %દશે %મખુતીય જનતા પાટ$ના %દશે %મખુ(ી (ી (ી (ી )તભુાઈ )તભુાઈ )તભુાઈ )તભુાઈ 
વાઘાણીવાઘાણીવાઘાણીવાઘાણી    

----------------------------------------------------------------    
વષ- વષ- વષ- વષ- ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ સુધીમા ંદશેના ખેડતૂોની આવક બમણી થાય ત ેમાટે વડા%ધાન(ીસુધીમા ંદશેના ખેડતૂોની આવક બમણી થાય ત ેમાટે વડા%ધાન(ીસુધીમા ંદશેના ખેડતૂોની આવક બમણી થાય ત ેમાટે વડા%ધાન(ીસુધીમા ંદશેના ખેડતૂોની આવક બમણી થાય ત ેમાટે વડા%ધાન(ી    નર4ે5ભાઇ મોદીનર4ે5ભાઇ મોદીનર4ે5ભાઇ મોદીનર4ે5ભાઇ મોદીએ અનેક એ અનેક એ અનેક એ અનેક 

કિૃષલ:ી યોજનાઓ કિૃષલ:ી યોજનાઓ કિૃષલ:ી યોજનાઓ કિૃષલ:ી યોજનાઓ અમલમા ંમકૂી છેઅમલમા ંમકૂી છેઅમલમા ંમકૂી છેઅમલમા ંમકૂી છે    ----    (ી (ી (ી (ી )તભુાઈ વાઘાણી)તભુાઈ વાઘાણી)તભુાઈ વાઘાણી)તભુાઈ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

કિૃષ િવષયક અનેક માિહતીસભર �ટો�સકિૃષ િવષયક અનેક માિહતીસભર �ટો�સકિૃષ િવષયક અનેક માિહતીસભર �ટો�સકિૃષ િવષયક અનેક માિહતીસભર �ટો�સ    <વારા ખેડતૂોને માિહતગાર કરાયા<વારા ખેડતૂોને માિહતગાર કરાયા<વારા ખેડતૂોને માિહતગાર કરાયા<વારા ખેડતૂોને માિહતગાર કરાયા    
----------------------------------------------------------------    

ખેડૂતોને અ[તન ખેતપ>ધિતઓ અને કૃિષ ઉBપાદન િવષયક માિહતી મળે, ટેકનોલો&ના સમ?વય થકી 
આવક બમણી થાય તેમજ �ગિતશીલ ખેડૂતો સાથ ેLબL વાતા=લાપ થાય તેવા આયશથી કે?@/રાજય સરકારના 
Gામ Aવરાજ અિભયાન અંતગ=ત ખેડૂત તાલીમ કે?@ બારડોલી ખાતે �કસાન ક,યાણ મહોBસવ-૨૦૧૮ન ે
ભારતીય જનતા પાટ]ના �દેશ �મુખ%ી &તુભાઈ વાઘાણીએ ખુ,લો મૂકયો હતો. 
      આ �સંગે %ી વાઘાણીએ જણા5યંુ હતંુ કે, ખેત ઉBપાદન ખચ= ઘટ ેઅન ેઉBપાદન બમ_ ંથાય તેવી આધુિનક 
ટેકનોલો& ખેડૂતો અપનાવે તે માટ ેરાજય અન ે કે?@ સરકાર અથાગ �યાસો કરી રહી છે. વષ= ૨૦૨૨ સુધીમા ં
દેશના ખેડૂતોની આવક બમણી થાય તે માટે વડા�ધાન%ી નરે?@ભાઇ મોદીએ અનેક કૃિષલ$ી યોજનાઓ 
અમલમાં મૂકી છે. દેશની વધતી જતી વAતીન ેખોરાક પુરો પાડવા માટે પાક ઉBપાદનમાં વધારો કરવો જLરી છે, 
જેથી સુરત િજ,લાના ખેડૂતો પોતાની આગવી સઝૂબુઝથી અ[તન પ#ધિતથી ખેતી કરીન ેઅ?યોન ેપણ �રેણા 
પુરી પાડે તેવો અનરુોધ તેમણે કયa હતો. 

આ �સગેં %ી વાઘાણીએ છે,લા પાંચ વષaમાં િજ,લામાં Yસચાઈ $ે9 ેકરવામાં આવેલા કાયaની િવગતો 
આપતા કbું કે, એક હcર કરોડના ખચO પાકી કેનાલોનું િનમા=ણ, ૫૫૦ કરોડના ખચO ઉdવહન Yસચાઈ યોજના 
તથા ૪૫૦ કરોડના ખચO કરજણ ડેમ આધા�રત Yસચાઈ યોજના જેવી અનેક યોજનાઓ >વારા ખડૂેતોની આવક 
વધે તેવા �યાસો કરવામાં આવી રbા છે. નવી પ#ધિતનો ઉપયોગ કરીને ખેડૂતોને વે,યુએ�ડશન પર ભાર મૂકવા 
અનુરોધ કયa હતો. પાણી એ તો પારસમિણ છે, Bયારે તેનો િવવેકપૂણ= ઉપયોગ કરવાનું જણાવીન ેરાજય સરકાર 
>વારા ‘‘‘‘સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાનસુજલામ સુફલામ જળ અિભયાનસુજલામ સુફલામ જળ અિભયાનસુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન’’’’ માં  જોડાવાનો સૌન ેઅનુરોધ કયa હતો.   

�કસાન ક,યાણ મહોBસવમાં શાકભા&ની ખેતી માટે રજવાડ ગામના ખડૂેત રંછીભાઈ ચૌધરી, રeગણ 
ખેતી માટે કાંટી ફિળયા-મઢીના જયેશભાઈ ચૌધરી, ભeડાની ખેતી માટ ે વાંકાનેર ગામના મિહલા ખેડૂત 
ભીખીબેન પટલે, િપયત હેઠળના ડાંગર જેવા પાકો માટે ઉવા ગામના યોગેશભાઈ પટેલ અને પશુપાલન માટે 
પારડી (વાંકાનેર) ના ગીતાબેન ચૌધરીન ેબAેટ આBમા ફામ=સ= એવોડ= એનાયત કરીને સ?માિનત કરવામાં આ5યા 
હતા.        

        (ડૉ. હષ=દ પટલે) 
�દેશ ક?વીનર - મી�ડયા િવભાગ 


