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ક��સે અ�ય
ક��સે અ�ય
ક��સે અ�ય
ક��સે અ�ય
ની એસટી બાબતની અ�ાનતા ખ�ુલી પડી ગઇ છેની એસટી બાબતની અ�ાનતા ખ�ુલી પડી ગઇ છેની એસટી બાબતની અ�ાનતા ખ�ુલી પડી ગઇ છેની એસટી બાબતની અ�ાનતા ખ�ુલી પડી ગઇ છે....    એસટીના દરો પાલા!મ#ેટ કે એસટીના દરો પાલા!મ#ેટ કે એસટીના દરો પાલા!મ#ેટ કે એસટીના દરો પાલા!મ#ેટ કે 
િવધાનસભામાં ન)કી નથી થતા પરંિવધાનસભામાં ન)કી નથી થતા પરંિવધાનસભામાં ન)કી નથી થતા પરંિવધાનસભામાં ન)કી નથી થતા પરંતુ એસટી કાઉ#સીલ ન)કી કરે છે તુ એસટી કાઉ#સીલ ન)કી કરે છે તુ એસટી કાઉ#સીલ ન)કી કરે છે તુ એસટી કાઉ#સીલ ન)કી કરે છે ––––    ,ી ,ી ,ી ,ી તુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણી    

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

પહલેા બે0#કગ સેકટરમાં જુદા જુદા 2કારપહલેા બે0#કગ સેકટરમાં જુદા જુદા 2કારપહલેા બે0#કગ સેકટરમાં જુદા જુદા 2કારપહલેા બે0#કગ સેકટરમાં જુદા જુદા 2કારનાનાનાના    અનકે અનકે અનકે અનકે ટ)ેસીસ હતાટ)ેસીસ હતાટ)ેસીસ હતાટ)ેસીસ હતા. . . . ટ)ેસ પર ટ)ેસ વસુલાતો હતોટ)ેસ પર ટ)ેસ વસુલાતો હતોટ)ેસ પર ટ)ેસ વસુલાતો હતોટ)ેસ પર ટ)ેસ વસુલાતો હતો. . . . પરંતુ હવે પરંતુ હવે પરંતુ હવે પરંતુ હવે 
એએએએસટી આવતા ટ)ેસનુ ંભારણ ઓછંુ થયુસટી આવતા ટ)ેસનુ ંભારણ ઓછંુ થયુસટી આવતા ટ)ેસનુ ંભારણ ઓછંુ થયુસટી આવતા ટ)ેસનુ ંભારણ ઓછંુ થયુ    છેછેછેછે    ––––    ,ી ,ી ,ી ,ી તુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણી    

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

2ધાનમ5ંી,ી2ધાનમ5ંી,ી2ધાનમ5ંી,ી2ધાનમ5ંી,ી    નરે#6ભાઇ મોદીનરે#6ભાઇ મોદીનરે#6ભાઇ મોદીનરે#6ભાઇ મોદીએ એ એ એ 27નુ ં27નુ ં27નુ ં27નુ ં‘‘‘‘‘‘‘‘વન નશેન વન ટ)ેસવન નશેન વન ટ)ેસવન નશેન વન ટ)ેસવન નશેન વન ટ)ેસ’’’’’’’’નુ ંસપન ુએસટીના અમલીકરણ ;વારા નુ ંસપન ુએસટીના અમલીકરણ ;વારા નુ ંસપન ુએસટીના અમલીકરણ ;વારા નુ ંસપન ુએસટીના અમલીકરણ ;વારા 
પણુ! કયુ! છેપણુ! કયુ! છેપણુ! કયુ! છેપણુ! કયુ! છે    ––––    ,ી ,ી ,ી ,ી તુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણી    

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

૨૦૨૨ ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ સુધીમાં ખડુેતોની આવસુધીમાં ખડુેતોની આવસુધીમાં ખડુેતોની આવસુધીમાં ખડુેતોની આવક બમણી થાય તે માટ ે2ધાનમ5ંીક બમણી થાય તે માટ ે2ધાનમ5ંીક બમણી થાય તે માટ ે2ધાનમ5ંીક બમણી થાય તે માટ ે2ધાનમ5ંી,ી નરે#6,ી નરે#6,ી નરે#6,ી નરે#6 મોદીએ અનકે કૃિષ મોદીએ અનકે કૃિષ મોદીએ અનકે કૃિષ મોદીએ અનકે કૃિષલ
ી લ
ી લ
ી લ
ી 
યોજનાઓ યોજનાઓ યોજનાઓ યોજનાઓ અમલમાં મકુી છેઅમલમાં મકુી છેઅમલમાં મકુી છેઅમલમાં મકુી છે    ––––    ,ી ,ી ,ી ,ી તુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણી    
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ગુગગુુગુજરાતની ભાજપા સરકારોની ખડુેતિહતજરાતની ભાજપા સરકારોની ખડુેતિહતજરાતની ભાજપા સરકારોની ખડુેતિહતજરાતની ભાજપા સરકારોની ખડુેતિહતલ
ી નીિતઓન ેકારણે લ
ી નીિતઓન ેકારણે લ
ી નીિતઓન ેકારણે લ
ી નીિતઓન ેકારણે ગજુરાતનો ખડુેત સમ�ૃધ અન ેખશુહાલ ગજુરાતનો ખડુેત સમ�ૃધ અન ેખશુહાલ ગજુરાતનો ખડુેત સમ�ૃધ અન ેખશુહાલ ગજુરાતનો ખડુેત સમ�ૃધ અન ેખશુહાલ 
બ#યો છેબ#યો છેબ#યો છેબ#યો છે    ––––    ,ી ,ી ,ી ,ી તુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણી    
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ક��સેના ક��સેના ક��સેના ક��સેના િવપ
ના નતેાિવપ
ના નતેાિવપ
ના નતેાિવપ
ના નતેાએ એ એ એ ગજુરાતના ખડુેતોન ેજવાબ આપવો જોઇએ કેગજુરાતના ખડુેતોન ેજવાબ આપવો જોઇએ કેગજુરાતના ખડુેતોન ેજવાબ આપવો જોઇએ કેગજુરાતના ખડુેતોન ેજવાબ આપવો જોઇએ કે, , , , કે#6માં વષAથી ક�કે#6માં વષAથી ક�કે#6માં વષAથી ક�કે#6માં વષAથી ક��સેની સરકારો �સેની સરકારો �સેની સરકારો �સેની સરકારો 
હતી તેણે આટલા વષA સુધી ખડુેહતી તેણે આટલા વષA સુધી ખડુેહતી તેણે આટલા વષA સુધી ખડુેહતી તેણે આટલા વષA સુધી ખડુેતોતોતોતોના ફાયદાના ફાયદાના ફાયદાના ફાયદા    માટ ેમાટ ેમાટ ેમાટ ેશુ ંકયુ! શુ ંકયુ! શુ ંકયુ! શુ ંકયુ! ????    ––––    ,ી ,ી ,ી ,ી તુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણી    

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

ક��ેક��ેક��ેક��ેસના સમયમાં ખડુેતોની િDથિત દયાસના સમયમાં ખડુેતોની િDથિત દયાસના સમયમાં ખડુેતોની િDથિત દયાસના સમયમાં ખડુેતોની િDથિત દયાજનકજનકજનકજનક    હતી તેમજ ગામડાઓ ભયભીત હતાહતી તેમજ ગામડાઓ ભયભીત હતાહતી તેમજ ગામડાઓ ભયભીત હતાહતી તેમજ ગામડાઓ ભયભીત હતા    ––––    ,ી ,ી ,ી ,ી તુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ક��સેક��સેક��સેક��સે    પાસેપાસેપાસેપાસે    જનતાનુ ંજનતાનુ ંજનતાનુ ંજનતાનુ ંસમથ!ન નથી કે સમથ!ન નથી કે સમથ!ન નથી કે સમથ!ન નથી કે સંગઠન નથી તેસંગઠન નથી તેસંગઠન નથી તેસંગઠન નથી તેથી થી થી થી �ાિત�ાિત�ાિત�ાિત----7િત7િત7િત7િત    વFચ ેવFચ ેવFચ ેવFચ ેઝઝઝઝગગગગડાઓ ડાઓ ડાઓ ડાઓ કરાકરાકરાકરાવવાના હીન 2યાસો વવાના હીન 2યાસો વવાના હીન 2યાસો વવાના હીન 2યાસો 
કયા! અન ેહવેકયા! અન ેહવેકયા! અન ેહવેકયા! અન ેહવે    ચૂંચૂચંૂંચૂંટણીઓ નક આવે છે Jયારે ખેટણીઓ નક આવે છે Jયારે ખેટણીઓ નક આવે છે Jયારે ખેટણીઓ નક આવે છે Jયારે ખેડુતોન ેઉKકેરવા જુLઠાણાઓ ફેલાવી રMા છેડુતોન ેઉKકેરવા જુLઠાણાઓ ફેલાવી રMા છેડુતોન ેઉKકેરવા જુLઠાણાઓ ફેલાવી રMા છેડુતોન ેઉKકેરવા જુLઠાણાઓ ફેલાવી રMા છે        

––––    ,ી ,ી ,ી ,ી તુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણીતુભાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------------------------------    

ભાજપા �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ આજરોજ �દેશ કાયા&લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે 
ઇલે-.ોિનક મી0ડયા સાથેની વાતચીત દર4યાન ક56ેસના અિમતભાઇ ચાવડાના બે89કગ સેવા પર �એસટી 
બાબતે  કરેલા  િનવેદનની  �િત0;યા આપતાં  જણા=યુ  હતુ કે,  મને  લાગે  છે  કે  ક56ેસના   �દેશ  અ�ય�  

//૨// 



 

//૨// 
અિમતભાઇ ચાવડાને  �એસટી  બાબતે કોઇ િવશેષ Bાન કે માિહતી નથી લાગતી. તેઓને ખબર હોવી 
જોઇએ કે �એસટીના દરો પાલા&મે9ટ કે િવધાનસભામાં ન-કી નથી થતા પરંતુ �એસટી કાઉ9સીલ ન-કી કરે 
છે. ક56ેસ સરકાર વખતે બે89કગ �ેFે સવGસ ટે-સ લેવાતો હતો જે ઉHોગો અને વેપારીઓને મજરે મળતો 
નહોતો. તેને બદલે હવે �એસટીમાં તે મજરે મળે છે જેથી વેપારીઓનું ભારણ ઓછુ થયુ છે. પહેલા બે89કગ 
સેકટરમાં જુદા જુદા �કારના અનેક ટે-સીસ હતા. ટે-સ પર ટે-સ વસુલાતો હતો. પરંતુ હવે �એસટી 
આવતા ટે-સનું ભારણ ઓછંુ થયુ છે. �ધાનમંFી�ી નરે9Jભાઇ મોદીએ �Kનું ‘‘વન નેશન વન ટે-સ’’નુ ં
સપનુ �એસટીના અમલીકરણ Lવારા પુણ& કયુ& છે. 

�ી વાઘાણીએ જણા=ય ુ હતુ કે, િનતનવા જુMઠાણાઓ ફેલાવવા તેમજ ગપગોળા ચલાવવા તે 
ક56ેસની જુની આદત છે. ક56ેસ પાસે જનતાનું સમથ&ન નથી કે સંગઠન નથી તેથી Bાિત-Kિત વPચ ે
ઝગડાઓ કરાવવાના હીન �યાસો કયા& અને હવે ચૂંટણીઓ ન�ક આવે છે Sયારે ખેડુતોને ઉTકેરવા 
જુMઠાણાઓ ફેલાવી રUા છે. ક56ેસ સરકારનો િવરોધ કરાનારા ખેડુતોને ગોળીએ વVધી દેવામાં આ=યા હતા. 
ક56ેસના સમયમાં ખેડુતોની િWથિત દયાજનક હતી તેમજ ગામડાઓ ભયભીત હતા. ખેડુતોના ઉભા પાક 
લણી લેવામાં આવતા હતા. ખેડુતો બીચારા લાચાર હતા. Xયારે ગુજરાતની ભાજપા સરકારોની 
ખેડુતિહતલ�ી નીિતઓન ેકારણે ગુજરાતનો ખેડુત સમૃ�ધ અને ખુશહાલ બ9યો છે. 

�ી વાઘાણીએ જણા=યુ હતુ કે, ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડુતોની આવક બમણી થાય તે માટ ે�ધાનમંFી�ી 
નરે9J મોદીએ અનેક કૃિષલ�ી યોજનાઓ અમલમાં મુકી છે. ખતેઉSપાદન ખચ& ઘટ ેઅને ઉSપાદન બમZં 
થાય તેવી આધુિનક ટેકનોલો� ખેડુતો અપનાવે તે માટે કે9J સરકાર અને રાXય સરકાર Lવારા અથાગ 
�યSનો કરવામાં આવી રUા છે. મુ[યમંFી�ી િવજયભાઇ \પાણી તથા નાયબ મુ[યમંFી�ી નીિતનભાઇ 
પટેલના અથાગ �યSનો અને સફળ આયોજનને કારણે ૧૯૯૫માં ગુજરાતમાં 8સચીત જમીન જે ફ-ત ૩૫ 
લાખ હેકટર હતી તે હવે ૭૧ લાખ હકેટરથી વધુ છે. આજે ગુજરાત ખેતપેદાશોની િનકાસમાં દેશમાં �થમ 
નંબર પર છે. ગુજરાતના આઠ લાખથી વધુ ખેડુતોએ ટપક પ�ધિતનો લાભ લીધો છે. જેના લીધે તેમની 
આવકમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. �ધાનમંFી�ી નરે9Jભાઇ મોદી અને ગુજરાતની જનતાની અડીખમ 
ક0ટબ�ધતાને લીધે અનેક દાયકાઓની �િત�ા પછી નમ&દા ડેમ �ોજે-ટનુ ં કામ પૂણ& થય ુ છે. જેનો લાભ 
ગુજરાતના ખેડુતોને મળશે. 

�ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા=યુ હતુ કે, ક56ેસના િવપ�ના નેતા ચૂંટણીઓ ન�ક આવે છે Sયારે 
ખેડુતોને ઉTકેરવા જુMઠાણાઓ ફેલાવે તે શરમજનક છે. ક56ેસના �ી પરેશભાઇ ધાનાણીએ ગુજરાતના 
ખેડુતોને જવાબ આપવો જોઇએ કે, કે9Jમાં વષ`થી ક56ેસની સરકારો હતી તેણે આટલા વષ` સુધી ખેડુતોના 
ફાયદા માટે શું કયુ& ? શા માટે ક56ેસની સરકારમાં ખેડુતો આSમહSયા કરતા હતા ? આ સવાલોનો જવાબ 
ખેડુતોને આપવાન ેબદલે વાહીયાત િનવેદનો Lવારા મી0ડયામાં રહેવા માટેના ક56ેસના આ હીન �યાસો હવે 
ખુbલા પડી ગયા છે. ક56સેની ખેડુત િવરોધી નકારાSમક માનિસકતાને ગુજરાતના ખેડુતો સારી રીતે ઓળખે 
છે.       

             (ડૉ. હષ	દ પટેલ) 
�દેશ ક�વીનર - મી�ડયા િવભાગ 
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લોલોલોલોકસભાની ચંૂટણીઓ કસભાની ચંૂટણીઓ કસભાની ચંૂટણીઓ કસભાની ચંૂટણીઓ નનનન�ક આવી રહી છે તેથી ખોટા જુ�ઠાણાઓ અન ેઆ�ેપબા� કરી ખડેતુોન ે�ક આવી રહી છે તેથી ખોટા જુ�ઠાણાઓ અન ેઆ�ેપબા� કરી ખેડતુોન ે�ક આવી રહી છે તેથી ખોટા જુ�ઠાણાઓ અન ેઆ�ેપબા� કરી ખેડતુોન ે�ક આવી રહી છે તેથી ખોટા જુ�ઠાણાઓ અન ેઆ�ેપબા� કરી ખેડતુોન ે
ઉ$કેરવાનુ ંક%&સેનુ ંઆ ષ(યંઉ$કેરવાનુ ંક%&સેનુ ંઆ ષ(યંઉ$કેરવાનુ ંક%&સેનુ ંઆ ષ(યંઉ$કેરવાનુ ંક%&સેનુ ંઆ ષ(યં****    છેછેછેછે    ––––    +ી આર+ી આર+ી આર+ી આર....સીસીસીસી....ફળદુફળદુફળદુફળદુ    
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ગજુરાતમાં ભાજગજુરાતમાં ભાજગજુરાતમાં ભાજગજુરાતમાં ભાજપાનીપાનીપાનીપાની    સરકારસરકારસરકારસરકાર    અનકે ખેડુઅનકે ખેડુઅનકે ખેડુઅનકે ખેડુતલ�ી િનણ3યો લઇ ખેડતુોની મુ$કેતલ�ી િનણ3યો લઇ ખેડતુોની મુ$કેતલ�ી િનણ3યો લઇ ખેડતુોની મુ$કેતલ�ી િનણ3યો લઇ ખેડતુોની મુ$કેલીલીલીલીઓ દરુ કરવા કાય3ઓ દરુ કરવા કાય3ઓ દરુ કરવા કાય3ઓ દરુ કરવા કાય3રત છેરત છેરત છેરત છે        
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બ5રમાં મગફળીના બ5રમાં મગફળીના બ5રમાં મગફળીના બ5રમાં મગફળીના ૬૦૦ ૬૦૦ ૬૦૦ ૬૦૦ 8િપયા ભાવ ચાલતા હતા 9યારે ગજુરાત સરકારે ખેડતુોની આઠ લાખ ટન 8િપયા ભાવ ચાલતા હતા 9યારે ગજુરાત સરકારે ખેડતુોની આઠ લાખ ટન 8િપયા ભાવ ચાલતા હતા 9યારે ગજુરાત સરકારે ખેડતુોની આઠ લાખ ટન 8િપયા ભાવ ચાલતા હતા 9યારે ગજુરાત સરકારે ખેડતુોની આઠ લાખ ટન 
જેટલી જેટલી જેટલી જેટલી મમમમગફળી ગફળી ગફળી ગફળી ૯૦૦ ૯૦૦ ૯૦૦ ૯૦૦ 8િપયાના ભાવે ખરીદવાનું8િપયાના ભાવે ખરીદવાનું8િપયાના ભાવે ખરીદવાનું8િપયાના ભાવે ખરીદવાનું    ઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસક    કાય3 કયુ3 છેકાય3 કયુ3 છેકાય3 કયુ3 છેકાય3 કયુ3 છે    ––––    +ી આર+ી આર+ી આર+ી આર....સીસીસીસી....ફળદુફળદુફળદુફળદ ુ   
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ગજુરાતની ગજુરાતની ગજુરાતની ગજુરાતની ����વાદોરીવાદોરીવાદોરીવાદોરી    સમાસમાસમાસમાન નમ3દા યોજનાન નમ3દા યોજનાન નમ3દા યોજનાન નમ3દા યોજનાન ેન ેન ેન ે૫૦૫૦૫૦૫૦----૫૦૫૦૫૦૫૦    વષCવષCવષCવષC    સધુી સધુી સધુી સધુી ક%&સે ેશા માટે લટકાક%&સે ેશા માટે લટકાક%&સે ેશા માટે લટકાક%&સે ેશા માટે લટકાવી રાખી વી રાખી વી રાખી વી રાખી ????        
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ભાજપા �દેશ કાયા	લય ‘‘(ી કમલમ્’’ ખાત ેઆજરોજ રા-યના કૃિષમં0ી(ી આર.સી.ફળદએુ 
ઇલે67ોિનક મી�ડયા સાથનેી વાતચીત દરિમયાન જણા;યુ હતુ કે, લોકસભાની ચંૂટણીઓ ન?ક આવી રહી 
છે તેથી ખોટા જુAઠાણાઓ અને આDેપબા? કરી ખેડુતોને ઉGકેરવાનંુ કHIસેનંુ આ ષJયં0 છે. ગુજરાતમાં 
ભાજપાની સરકાર અનેક ખેડુતલDી િનણ	યો લઇ ખેડુતોની મુGકલેીઓ દુર કરવા કાય	રત છે. ભારતના 
�ધાનમં0ી અને ગુજરાતના તLકાિલન મુMયમં0ી(ી નરે�Nભાઇ મોદીની કૃિષ Dે0 �Lયેની દુરંદેશી અને 
�િતબOધતાને લીધે છેPલા દોઢ દાયકાથી ગુજરાતનો કૃિષ િવકાસ દર ૧૧ ટકા જેટલો રRો છે. ભૂતકાળમાં 
ગુજરાતમાં કૃિષ ઉLપાદન ૯૦૦૦ કરોડ Tિપયા હતું, જે વત	માનમાં ૧,૨૬,૦૦૦ કરોડ Tિપયા થઇ ગય ુ
છે. ૧૯૯૫-૯૬માં મગફળી ઉLપાદન ૧૦.૩૨ લાખ મે7ીક ટન હતુ, જે આજે વધીને ૩૨ લાખ ટન પર 
પહોVયુ છે. 

(ી ફળદુએ જણા;યુ હતુ કે, મુMયમં0ી(ી િવજયભાઇ Tપાણી તથા (ી નીિતનભાઇ પટેલના 
નેતૃLવમાં  ગુજરાતની  ભાજપા  સરકારે  કૃિષિહતલDી  નીિતઓને  આગળ  વધારતા  ખેડુતોને  ૮ કલાક  

//૨// 



 

//૨// 
અWખિલત િવજળી આપવી, ભૂંડ-રોઝના 0ાસથી પાકને થતું નુકશાન અટકાવવા ખેતર ફરતે વાડ કરવા 
માટે કુલ ૩૬૦ કરોડની જોગવાઇ, ખેત ઓYરો તથા 76ેટર કે મીની 7ે6ટરની ખરીદી માટે સબસીડી, 
ખેડુતોને વીજ જોડાણો, Zીપ ઇરીગેશન માટ ે ૫૦ થી ૮૬ ટકા સુધીની સબસીડી, નમ	દાના નીર 
સૌરા\માં ખેતર-ેખેતરે પહોચાડવા માટે ‘સૌની યોજના’ ]વારા સૌરા\ના ૧૧૫ ડેમો ભરવા વગેરે જેવા 
અનેક કાય^ હાથ ધરવામાં આ;યા છે. બYરમાં મગફળીના ૬૦૦ Tિપયા ભાવ ચાલતા હતા Lયારે ગુજરાત 
સરકારે ખેડુતોની આઠ લાખ ટન જેટલી મગફળી ૯૦૦ Tિપયાના ભાવે ખરીદવાનંુ ઐિતહાિસક કાય	 કયુ	 
છે.  

(ી ફળદુએ જણા;યુ હતુ કે, કHIેસની માનિસકતા જ ખેડુત િવરોધી રહી છે. કે�Nની કHIેસ સરકાર 
]વારા તેની ખેડુત િવરોધી અને ગુજરાત િવરોધી માનિસકતાને લીધે વષ^ સુધી નમ	દા ડેમનંુ કાય	 પૂણ	 થવા 
દીધુ નહોતું. ખેડુતોને ઉGકેરી રાજકીય રોટલા શેકવા માંગતા કHIેસીઓને હંુ પુછવા માંગુ છુ કે, યપુીએ 
સરકારના ૧૦ વષ	ના શાસનમાં ખેડુતો માટ ે કHIેસે શંુ કયુ ̀ ? કHIેસના શાસનમાં હYરો ખડુેતોની 
આLમહLયા શા માટે થઇ ? ક�ેNની કHIેસ સરકારે ખેડુતોને ફાયદો થાય તેવા કયા કયા પગલા લીધા ? 
ગુજરાતની ?વાદોરી સમાન નમ	દા યોજનાને ૫૦-૫૦ વષ^ સુધી કHIેસે શા માટે લટકાવી રાખી ? આ 
સવાલોનો જવાબ કHIેસે જનતાને આપવો જોઇએ. 

(ી ફળદએુ અંતમાં જણા;યુ હતુ ક,ે �ધાનમ0ંી(ી નરે�Nભાઇ મોદીના નેતૃLવ હેઠળની ક�ેN 
સરકાર તેમજ ગુજરાતની ભાજપા સરકાર ખેડુતોની સમૃિOધ અને સુખાકારી માટે ક�ટબOધ છે. ૨૦૨૨ 
સુધીમાં ખેડુતોની આવક બમણી થાય તે માટે ભાજપા સરકાર અનેક યોજનાઓના માOયમ ]વારા 
મ6કમતાથી આગળ વધી રહી છે. ગુજરાતનો શાણો અને સમજુ ખેડુત કHIેસની bcાચાર અને સdાલDી 
નકારાLમક માનિસકતાને સારી રીતે સમજે છે.           
 

         (ડૉ. હષ&દ પટેલ) 
�દેશ ક9વીનર - મી0ડયા િવભાગ 


