
 

�ેસનોટ                                                                       તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૮  
----------------------------------------------------    

�ધાનમ�ંી	ી નરે�ભાઇ મોદીના નેત�ૃવ હઠેળની �ધાનમ�ંી	ી નરે�ભાઇ મોદીના નેત�ૃવ હઠેળની �ધાનમ�ંી	ી નરે�ભાઇ મોદીના નેત�ૃવ હઠેળની �ધાનમ�ંી	ી નરે�ભાઇ મોદીના નેત�ૃવ હઠેળની ભાજપાભાજપાભાજપાભાજપા    સરકારસરકારસરકારસરકાર    �વારા �વારા �વારા �વારા     
ખેતપદેાશોના પડતરખેતપદેાશોના પડતરખેતપદેાશોના પડતરખેતપદેાશોના પડતર    મૂમમૂૂમૂ#યના #યના #યના #યના દોદોદોદોઢ ગણા ઢ ગણા ઢ ગણા ઢ ગણા ટેકાના ભાવની )હરેાતટેકાના ભાવની )હરેાતટેકાના ભાવની )હરેાતટેકાના ભાવની )હરેાત    

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

દશેના ઇિતદશેના ઇિતદશેના ઇિતદશેના ઇિતહાસમા ંસૌ �થમ વખત ખેડૂહાસમા ંસૌ �થમ વખત ખેડૂહાસમા ંસૌ �થમ વખત ખેડૂહાસમા ંસૌ �થમ વખત ખેડૂતિહત માટેના આ ઐિતહાિસક તિહત માટેના આ ઐિતહાિસક તિહત માટેના આ ઐિતહાિસક તિહત માટેના આ ઐિતહાિસક અને સંવેદનશીલ અને સંવેદનશીલ અને સંવેદનશીલ અને સંવેદનશીલ િનણ1ય બદલ િનણ1ય બદલ િનણ1ય બદલ િનણ1ય બદલ     
����ધાનમ�ંી	ી નરે�ભાઇ મોદીને ધાનમ�ંી	ી નરે�ભાઇ મોદીને ધાનમ�ંી	ી નરે�ભાઇ મોદીને ધાનમ�ંી	ી નરે�ભાઇ મોદીને લાખ લાખ અિભનંદનલાખ લાખ અિભનંદનલાખ લાખ અિભનંદનલાખ લાખ અિભનંદન    ––––    	ી 	ી 	ી 	ી 3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી    

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

૨૦૨૨ ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ ૨૦૨૨ સુધીસુધીસુધીસુધીમા ંદશેમા ંદશેમા ંદશેમા ંદશેના ખેડતૂોની આવક ડબલ કરવાની 8દશામા ંઆ એક મહ�વપણૂ1 કદમના ખેડતૂોની આવક ડબલ કરવાની 8દશામા ંઆ એક મહ�વપણૂ1 કદમના ખેડતૂોની આવક ડબલ કરવાની 8દશામા ંઆ એક મહ�વપણૂ1 કદમના ખેડતૂોની આવક ડબલ કરવાની 8દશામા ંઆ એક મહ�વપણૂ1 કદમ    

––––    	ી 	ી 	ી 	ી 3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------    

દશેના દશેના દશેના દશેના કિૃષ ;ે�ની ઉનિત માટે કિૃષ ;ે�ની ઉનિત માટે કિૃષ ;ે�ની ઉનિત માટે કિૃષ ;ે�ની ઉનિત માટે ભાજપા સરકાર �વારા ભાજપા સરકાર �વારા ભાજપા સરકાર �વારા ભાજપા સરકાર �વારા એક પછી એક >ાિંતકારી િનણ1યો એક પછી એક >ાિંતકારી િનણ1યો એક પછી એક >ાિંતકારી િનણ1યો એક પછી એક >ાિંતકારી િનણ1યો લેવાલેવાલેવાલેવાયીયીયીયી    ર?ા છેર?ા છેર?ા છેર?ા છે    

––––    	ી 	ી 	ી 	ી 3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------    

ભાજપા સરકાર ેબીજથી લઇને બ)ભાજપા સરકાર ેબીજથી લઇને બ)ભાજપા સરકાર ેબીજથી લઇને બ)ભાજપા સરકાર ેબીજથી લઇને બ)ર સુધી ખેડતૂોની ર સુધી ખેડતૂોની ર સુધી ખેડતૂોની ર સુધી ખેડતૂોની કાળ3 લીધીકાળ3 લીધીકાળ3 લીધીકાળ3 લીધી    છેછેછેછે    ––––    	ી 	ી 	ી 	ી 3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------    

ક@Aસેના હયૈામા ંખેડતૂો માટે સહજે પણ હમદદC હોય ક@Aસેના હયૈામા ંખેડતૂો માટે સહજે પણ હમદદC હોય ક@Aસેના હયૈામા ંખેડતૂો માટે સહજે પણ હમદદC હોય ક@Aસેના હયૈામા ંખેડતૂો માટે સહજે પણ હમદદC હોય તો 8કસાનતો 8કસાનતો 8કસાનતો 8કસાનિહતિહતિહતિહતની ની ની ની આ )હરેાતને આ )હરેાતને આ )હરેાતને આ )હરેાતને વખોડવાવખોડવાવખોડવાવખોડવાનંુ પાપ ન કર ેતો સાDંનંુ પાપ ન કર ેતો સાDંનંુ પાપ ન કર ેતો સાDંનંુ પાપ ન કર ેતો સાDં    
––––    	ી 	ી 	ી 	ી 3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી    

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

ખેડતૂોની વાતો કરતા ખેડતૂોની વાતો કરતા ખેડતૂોની વાતો કરતા ખેડતૂોની વાતો કરતા રાહુલ ગાધંી ક ેજેનેરાહુલ ગાધંી ક ેજેનેરાહુલ ગાધંી ક ેજેનેરાહુલ ગાધંી ક ેજેને    એકરએકરએકરએકર, , , , વીઘાવીઘાવીઘાવીઘા    ક ેગૂંક ેગૂંક ેગૂંક ેગૂંઠામા ંપણ ખબર પડતી નથીઠામા ંપણ ખબર પડતી નથીઠામા ંપણ ખબર પડતી નથીઠામા ંપણ ખબર પડતી નથી    ત ેખેડતૂોનો શુ ંઉFધાર કરશ ેત ેખેડતૂોનો શુ ંઉFધાર કરશ ેત ેખેડતૂોનો શુ ંઉFધાર કરશ ેત ેખેડતૂોનો શુ ંઉFધાર કરશ ે????        
––––    	ી 	ી 	ી 	ી 3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી    

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

નમ1નમ1નમ1નમ1દા યોજનાદા યોજનાદા યોજનાદા યોજના, , , , સુજલામ સુફલામ યોજનાસુજલામ સુફલામ યોજનાસુજલામ સુફલામ યોજનાસુજલામ સુફલામ યોજના    ક ેક ેક ેક ેસૌની યોજના જેવી 8કસાનિહતની યોજનાઓમા ંસૌની યોજના જેવી 8કસાનિહતની યોજનાઓમા ંસૌની યોજના જેવી 8કસાનિહતની યોજનાઓમા ંસૌની યોજના જેવી 8કસાનિહતની યોજનાઓમા ંપણ ક@Aસેેપણ ક@Aસેેપણ ક@Aસેેપણ ક@Aસેે    શા માટે શા માટે શા માટે શા માટે 
હમંશેાહમંશેાહમંશેાહમંશેા    રોડા નાJયા રોડા નાJયા રોડા નાJયા રોડા નાJયા ????    ––––    	ી 	ી 	ી 	ી 3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી    

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

મJુયમ�ંી	ી િવજયભાઇ Dપાણીને ગજુરાત િહત માટેનામJુયમ�ંી	ી િવજયભાઇ Dપાણીને ગજુરાત િહત માટેનામJુયમ�ંી	ી િવજયભાઇ Dપાણીને ગજુરાત િહત માટેનામJુયમ�ંી	ી િવજયભાઇ Dપાણીને ગજુરાત િહત માટેના    સફળ સફળ સફળ સફળ ઇઝરાયલે ઇઝરાયલે ઇઝરાયલે ઇઝરાયલે �વાસ બદલ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન�વાસ બદલ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન�વાસ બદલ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન�વાસ બદલ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન    

––––    	ી 	ી 	ી 	ી 3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી3તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------    

કે��ની ભાજપા સરકાર �વારા ખેતપેદાશોના ટેકાના ભાવની કરવામાં આવેલી �હેરાતને આવકારતા �દેશ અ�ય !ી 
"તુભાઇ વાઘાણીએ જણા(યુ હતુ કે, ૨૦૨૨ સુધીમા ં દેશના ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવાની 0દશામાં આ એક મહ1વપૂણ2 
કદમ છે. ખેડૂતોની ઉ�નિત માટેની 7વામીનાથન કિમ0ટની ભલામણોનો 7વીકાર કરી કૃિષ  ;ેની ઉ�નિત માટે ભાજપા  
સરકાર  �વારા  એક  પછી  એક  <ાંિતકારી  િનણ2યો  લેવાયી  ર=ા  છે.        બજેટમાં  આપેલા  વચનને  પૂણ2  કરતાં  આજે 

..૨.. 



 

..૨.. 
કે��ીય કેબીનેટ �વારા ખેતપેદાશોના પડતર મૂ?યના દોઢ ગણા ટેકાના ભાવની �હેરાત કરવામાં આવી છે. દેશના ઇિતહાસમા ં
સૌ �થમ વખત ખેડૂતિહત માટેના આ ઐિતહાિસક અને સંવેદનશીલ િનણ2ય બદલ �ધાનમં;ી!ી નરે��ભાઇ મોદીને લાખ 
લાખ અિભનંદન. 

!ી વાઘાણીએ જણા(યુ હતુ કે, દેશના ખેડૂતોની �ગિત, સમૃિ�ધ અને ખુશહાલી માટે ભાજપા સરકાર હંમેશા 
ક0ટબ�ધ રહી છે. કDEેસના શાસનમાં છ - છ દાયકાઓ સુધી ખેડૂતો માટે જે કાયG નથી થયા તે તમામ ખેડૂતિહત માટેના કાયG 
ભાજપા સરકારે મા; ચાર જ વષ2માં કયા2 છે. Hસચાઇ માટે હ�રો કરોડનંુ બજેટ હોય કે વષG જુની તમામ Hસચાઇ 
યોજનાઓને પૂણ2 કરવાનંુ કાય2 હોય, નીમકોટેડ યુ0રયા �વારા ખેડૂતોને સમયસર સ7તું ખાતર આપવાની વાત હોય, સોઇલ 
હે?થ કાડ2 કે પછી પાક વીમા યોજના હોય આવી અનેક 0કસાનલ ી યોજનાઓના સફળ અમલીકરણ �વારા ક�ે�ની ભાજપા 
સરકારે બીજથી લઇને બ�ર સુધી ખેડૂતોની કાળ" લીધી છે. કે�� સરકારના ખેતપેદાશોના પડતર મૂ?યના દોઢ ગણા ટેકાના 
ભાવ આપવાના િનણ2ય બદલ ગુજરાતના ખેડૂતો અને ગુજરાતની જનતા વતી કે�� સરકારને લાખ લાખ અિભનંદન આપુ 
છંુ. 

!ી વાઘાણીએ જણા(યુ હતુ કે, ખેડૂતિહતના આ સૌથી મોટા િનણ2યને કDEેસ તનેી નકારા1મક માનિસકતાને લીધ ે
આવકારી નહી શકે પરંતુ જો કDEેસના હૈયામાં ખેડતૂો માટે સહેજ પણ હમદદL હોય તો 0કસાનિહતની આ �હેરાતને 
વખોડવાનંુ પાપ ન કરે તો સાMં. ઉNકેરાટ અને વેરઝેરની રાજનીિત કરનાર કDEસેને ��ના �Pનોમાં કે તેના સમાધાનમા ં
કોઇપણ �કારનો રસ નથી તે �� �ણે છે. જ�મથી જ કમા�ડર સુર ા સાથે મોટા થયેલા રાહુલ ગાંધી કે જેને એકર, વીઘા ક ે
ગૂંઠામાં પણ ખબર પડતી નથી, જેને વાવણી, લણણી ક ેઉપજ િવશે પણ કોઇ �ણકારી નથી તે ખેડૂતોનો શું ઉ�ધાર કરશે ? 
કDEેસ જનતાને જવાબ આપે, નમ2દા યોજના, સજુલામ સુફલામ યોજના કે સૌની યોજના જેવી 0કસાનિહતની 
યોજનાઓમાં પણ કDEેસ શા માટે હંમેશા રોડા નાSયા ? કDEેસના સમયમાં ખેડતૂોને ઝીરો ટકા (યાજે પાક િધરાણ શા માટે 
અપાતું નહોતું ? કDEસેના સમયમાં શા માટે ટેકાના ભાવે ખરીદી નહોતી થતી? કDEેસના સમયમાં ખેડૂતોને ખાતર પણ મળતુ ં
નહોતુ, ખેતપેદાશોના ભાવ મળતા નહોતા, ખેડૂતોને કોઇપણ �કારની સહાય મળતી નહોતી, આઝાદીના છ - છ દાયકા પછી 
પણ દેશનો ખેડૂત પોતાને લાચાર અનુભવી ર=ો હતો. કે�� સરકારના આજના આ િનણ2યથી ખેડૂત અને ખેતી બંને સમૃ�ધ 
બનશે.  

!ી વાઘાણીએ જણા(યુ હતુ કે, તાજેતરમાં જ મુSયમં;ી!ી િવજયભાઇ Mપાણીએ પૂણ2 કરેલ ઇઝરાયેલ દેશનો �વાસ 
ગુજરાતના િહતમાં ખૂબ જ સફળ ર=ો છે. 7માટ2 સીટી - સેઇફ સીટી, ડેટા એનાલીસીસ, એડવા�સ સોTટવરે, સી.સી.ટીવી 
સવUલ�સ, Eીન હાઉસ ટેકનોલો", ડી"ટલ ફામVગ ટેકનોલો" વગેરે જેવા  ;ેો માટે ઇઝરાયેલ સાથે કરારો કરવામાં આ(યા 
છે. જે ગજુરાતના સવાWગી િવકાસ માટે મહ1વના બની રહેશે. ઇઝરાયેલની Hસચાઇ, Eીન હાઉસ ટેકનોલો" અને ડી"ટલ 
ફામVગ ટેકનોલો" આગામી સમયમાં ગુજરાતના કૃિષ  ે; માટે ગેમ ચે�જર સાબીત થશે. ઇઝરાયેલ �વારા ડી"ટલ ફામVગ 
માટેના ૧૦૦ જેટલા યુનીટ ગુજરાતને ભેટ આપવાની �હેરાત કરવામાં આવી છે જે આવકાય2 છે. મુSયમ;ંી!ી િવજયભાઇ 
Mપાણીને ગુજરાત િહત માટેના સફળ �વાસ બદલ ખૂબ ખૂબ અિભનંદન.     

                   (ડૉ. હષ2દ પટેલ)    
�દેશ ક�વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


