
 

�ેસનોટ-૦૧           તા. ૦૩.૦૮.૨૦૧૮ 
--------------------------------------------------------------------------------    

મગફળી મામલે ક��ેમગફળી મામલે ક��ેમગફળી મામલે ક��ેમગફળી મામલે ક��ેસ મગરના આસ મગરના આસ મગરના આસ મગરના આસુંસુસંુંસું    સારવાનુ ંઅન ેસારવાનુ ંઅન ેસારવાનુ ંઅન ેસારવાનુ ંઅન ેજુ�ઠા આ�ેપો કરવાનુ ંબધં કરેજુ�ઠા આ�ેપો કરવાનુ ંબધં કરેજુ�ઠા આ�ેપો કરવાનુ ંબધં કરેજુ�ઠા આ�ેપો કરવાનુ ંબધં કરે    ----    �ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી    
--------------------------------------------------------------------------------    

મુ$યમં&ી�ી િવજયભાઇ (પાણીમુ$યમં&ી�ી િવજયભાઇ (પાણીમુ$યમં&ી�ી િવજયભાઇ (પાણીમુ$યમં&ી�ી િવજયભાઇ (પાણીએ એ એ એ મગફમગફમગફમગફળી ખરીદીનો ઐિતહાિસક િનણ.ય લઇ બ/ર ભાવ (િપયા ળી ખરીદીનો ઐિતહાિસક િનણ.ય લઇ બ/ર ભાવ (િપયા ળી ખરીદીનો ઐિતહાિસક િનણ.ય લઇ બ/ર ભાવ (િપયા ળી ખરીદીનો ઐિતહાિસક િનણ.ય લઇ બ/ર ભાવ (િપયા ૬૦૦ ૬૦૦ ૬૦૦ ૬૦૦ હોવા હોવા હોવા હોવા 
છતાં છતાં છતાં છતાં ૯૦૦ ૯૦૦ ૯૦૦ ૯૦૦ (િપયાના ભાવે ખેડતૂોની અદંા(િપયાના ભાવે ખેડતૂોની અદંા(િપયાના ભાવે ખેડતૂોની અદંા(િપયાના ભાવે ખેડતૂોની અદંાજે જે જે જે ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ લાખ ટન મગફળીની ખરીદી કરીલાખ ટન મગફળીની ખરીદી કરીલાખ ટન મગફળીની ખરીદી કરીલાખ ટન મગફળીની ખરીદી કરી    અન ેઅન ેઅન ેઅન ે૩૮૩૮૩૮૩૮૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ કરોડથી વધ ુકરોડથી વધ ુકરોડથી વધ ુકરોડથી વધ ુ

(િપયાની ચૂ(િપયાની ચૂ(િપયાની ચૂ(િપયાની ચૂકવણી સીધાકવણી સીધાકવણી સીધાકવણી સીધા    જજજજ    ખેડતૂોના બ<ક ખાતામાં ખેડતૂોના બ<ક ખાતામાં ખેડતૂોના બ<ક ખાતામાં ખેડતૂોના બ<ક ખાતામાં કરી દીધી છેકરી દીધી છેકરી દીધી છેકરી દીધી છે....    ----    �ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી    
--------------------------------------------------------------------------------    

મગફળી ખરીદી એ કોઇ કૌભાંડ નથીમગફળી ખરીદી એ કોઇ કૌભાંડ નથીમગફળી ખરીદી એ કોઇ કૌભાંડ નથીમગફળી ખરીદી એ કોઇ કૌભાંડ નથી    પરંતુ ભાજપા સરકારની ખેડતૂોના િહપરંતુ ભાજપા સરકારની ખેડતૂોના િહપરંતુ ભાજપા સરકારની ખેડતૂોના િહપરંતુ ભાજપા સરકારની ખેડતૂોના િહત માટેત માટેત માટેત માટેની ઉદાહરણ(પની ઉદાહરણ(પની ઉદાહરણ(પની ઉદાહરણ(પ    ઉ@મ ઉ@મ ઉ@મ ઉ@મ 
કામગીરીકામગીરીકામગીરીકામગીરી    છેછેછેછે....    

----    �ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી    
--------------------------------------------------------------------------------    

આઝાઆઝાઆઝાઆઝાદી બાદ વષC સધુી ખેડતૂોનુંદી બાદ વષC સધુી ખેડતૂોનુંદી બાદ વષC સધુી ખેડતૂોનુંદી બાદ વષC સધુી ખેડતૂોનું    શોશોશોશોષષષષણણણણ    કરી કરી કરી કરી ખેડતૂોન ેપાયમાલ કરી દનેારા લોકોખેડતૂોન ેપાયમાલ કરી દનેારા લોકોખેડતૂોન ેપાયમાલ કરી દનેારા લોકોખેડતૂોન ેપાયમાલ કરી દનેારા લોકો    આજે આજે આજે આજે ખેડૂખેડૂખેડૂખેડૂતોના નામે મા&ન ેતોના નામે મા&ન ેતોના નામે મા&ન ેતોના નામે મા&ન ે
મા&મા&મા&મા&    રાજEકય નૌટંકી કરી રFા છેરાજEકય નૌટંકી કરી રFા છેરાજEકય નૌટંકી કરી રFા છેરાજEકય નૌટંકી કરી રFા છે....    ----    �ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી    

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

મગફળી ખરીદીની મગફળી ખરીદીની મગફળી ખરીદીની મગફળી ખરીદીની સમ� GEHયા ખૂબ સારી રીતે પારદશ.કતાથી કરવામાં આવી છેસમ� GEHયા ખૂબ સારી રીતે પારદશ.કતાથી કરવામાં આવી છેસમ� GEHયા ખૂબ સારી રીતે પારદશ.કતાથી કરવામાં આવી છેસમ� GEHયા ખૂબ સારી રીતે પારદશ.કતાથી કરવામાં આવી છે. . . . તેમ તેમ તેમ તેમ છછછછતાંયતાંયતાંયતાંય    Iયાંય પણ Iયાંય પણ Iયાંય પણ Iયાંય પણ 
કોઇપણ Gકારની ગરેરીતી કે બદેરકારી સામે આવશ ેતો તેની સામે કડકમાં કડક પગલા લેવા માટે સરકાર મIકમ છેકોઇપણ Gકારની ગરેરીતી કે બદેરકારી સામે આવશ ેતો તેની સામે કડકમાં કડક પગલા લેવા માટે સરકાર મIકમ છેકોઇપણ Gકારની ગરેરીતી કે બદેરકારી સામે આવશ ેતો તેની સામે કડકમાં કડક પગલા લેવા માટે સરકાર મIકમ છેકોઇપણ Gકારની ગરેરીતી કે બદેરકારી સામે આવશ ેતો તેની સામે કડકમાં કડક પગલા લેવા માટે સરકાર મIકમ છે    

----    �ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી    
--------------------------------------------------------------------------------    

ભાજપા �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા"યુ હતુ કે, મગફળી મામલે ક+,ેસ મગરના આસંુ 
સારવાનંુ અને જુ0ઠા આ�ેપો કરવાનંુ બંધ કરે. મગફળી ખરીદી એ કોઇ કૌભાંડ નથી પરંતુ ભાજપા સરકારની 
ખેડૂતોના િહત માટેની ઉદાહરણ;પ ઉ<મ કામગીરી છે. ગયા વષ? ગુજરાતમાં મગફળીનો મબલખ પાક થયો હતો 
@યારે બAરમાં મગફળીનો ભાવ ઘટીને ૬૦૦ ;િપયા સુધી પહોચી ગયો હતો. તહેવારો ન�ક હતા તેથી ખેડૂતો 
Dચિતત હતા. @યારે મુEયમંFી�ી િવજયભાઇ ;પાણી અને ભાજપા સરકારે મગફળી ખરીદીનો ઐિતહાિસક 
િનણHય લઇ બAર ભાવ ;િપયા ૬૦૦ હોવા છતાં ૯૦૦ ;િપયાના ભાવે ખેડૂતોની અંદાજે ૧૦ લાખ ટન 
મગફળીની ખરીદી કરી અને ૩૮૦૦ કરોડથી વધુ ;િપયાની ચૂકવણી સીધા જ ખેડૂતોના બJક ખાતામાં કરી 
ખેડૂતોની Dચતા દૂર કરી દીધી હતી. આ પૈકીની ૪.૫૦ લાખ ટન મગફળી રાNય સરકાર Oવારા વેપારીઓને વેચી 
પણ દેવામાં આવી છે. જેમાં કોઇપણ �કારની ફQરયાદ આવી નથી. જે દશાHવે છે કે, સમ, �QRયા ખબૂ સારી રીતે  

..૨.. 



 

..૨.. 
પારદશHકતાથી કરવામાં આવી છે. તેમ છતાંય Sયાંય પણ કોઇપણ �કારની ગેરરીતી કે બેદરકારી સામે 

આવશે તો તેની સામે કડકમાં કડક પગલા લેવા માટે સરકાર મSકમ છે. પેઢલા તથા માળીયા-હાટીના બાબતે જે 
ફQરયાદ મળી છે. તે અનુસંધાને રાNય સરકારે તા@કાિલક પગલાઓ લઇ ચાર લોકોની ધરપકડ પણ કરી છે. 
ભૂતકાળના આગ લાગવાના બનાવમાં પણ ધરપકડો થઇ છે અને તેની તપાસ સી.આઇ.ડી. Rાઇમ Oવારા થઇ છે.  

�ી વાઘાણીએ જણા"યુ હતુ કે, ગુજરાત અને દશેભરમાં પંચાયતથી લઇ પાલાHમેUટ સુધી ખેડૂતોએ અને 
દેશની જનતાએ ક+,ેસને Aકારો આપી દીધો છે @યારે અકારણ આંદોલનો કરી, અરાજકતા ફેલાવવાના હીન 
�યાસો ક+,ેસ કરી રહી છે. ભૂતકાળમાં ખેડૂતોને ગોળી વVધી દેનારા લોકો, ખેડૂતોના ઉભા પાક બાળી નાખનારા 
લોકો, આઝાદી બાદ વષX સુધી ખેડૂતોનંુ શોષણ કરી ખેડૂતોને પાયમાલ કરી દેનારા લોકો આજે ખેડૂતોના નામ ે
માFને માF રાજQકય નૌટંકી કરી રYા છે. ક+,ેસે ભૂતકાળમાં Sયાંય પણ કોઇપણ રાNયમાં આટલી મોટી ખરીદી 
ખેડૂતો પાસેથી કરેલી હોય તો Aહેર કર.ે 

�ી વાઘાણીએ જણા"યુ હતુ કે, ગુજરાતમાં ક+,ેસના શાસનમાં ગંુડારાજ હતુ, ખેડૂતો થરથર Zુજતા હતા. 
ગામડાના લોકોની ફQરયાદ પણ પોલીસ લતેી નહોતી. ક+,ેસની સરકારમાં ક+,ેસના મંFીઓના બંગલા ગંુડાઓના 
આ�ય[થાન બની ગયા હતા. ગામડાઓમાં રોડ-ર[તા, આરો\ય, િશ�ણ, પીવાનંુ શુ�ધ પાણી, િવજળી જેવી 
કોઇપણ પાયાની સુિવધાઓ પણ નહોતી. ભાજપાના શાસન અને ક+,ેસના શાસન વ]ચેનો તફાવત ગુજરાતની 
જનતા સૂપેરે Aણી ચૂકી છે. ગુજરાતની જનતા અને ખેડૂતો શાણા અને સમજુ છે. તેથી જ છે^લા ૨૨ વષXથી 
ગુજરાતમાં ક+,ેસને સ<ાની બહાર રાખી છે @યારે સ<ા વગર વલખા ંમારતા ક+,ેસીઓ ઉપવાસના નામે નાટકો 
કરવાનંુ બંધ કરે. 
 

 (ડૉ. હષHદ પટેલ)    
�દેશ કUવીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 
 

 



 

�ેસનોટ-૦૨            તા. ૦૩.૦૮.૨૦૧૮ 
-------------------- 

ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવH અ�ય� તથા પૂવH કેબીનેટ મંF�ી રમણલાલ વોરાએ એક અખબારી યાદીમાં 
જણા"યું કે, ગુજરાતની અનસુિૂચત /િતઅનસુિૂચત /િતઅનસુિૂચત /િતઅનસુિૂચત /િત----અનસુિૂચત જન/િતનીઅનસુિૂચત જન/િતનીઅનસુિૂચત જન/િતનીઅનસુિૂચત જન/િતની વ[તીના ધોરણે થતી બજેટની જોગવાઈઓના 
િવ;�ધમાં આગામી Qદવસોમાં ક+,ેસ આંદોલન કરવા જઈ રહી છે, તેવા સમાચારો �ાcત થયો છે, જેને અમો 
વખોડી કાઢીએ છીએ અને ક+,ેસની સાચી િ[થિતનંુ િન;પણ કરવા માંગીએ છીએ. 

બંધારણ �માણે એસ.સી.ના ૭ ટકા �માણે અને આQદAિતના ૧૫ ટકા �માણે વ[તીના ધોરણે બજેટ 
ફાળવવું જોઇએ. ૬0ઠી પંચવષeય યોજના ૧૯૮૦ થી ૧૯૮૫ દરfયાન ખાસ અનુસૂિચત Aિતઓ માટેની 
અંગભૂત યોજનામાં ૩.૭૦ ટકા જોગવાઇ, સાતમી પંચવષeય યોજના ૧૯૮૫ થી ૧૯૯૦ દરfયાન ૨.૮૬ ટકા 
જોગવાઇ અને ૧૯૯૨ થી ૧૯૯૭ માં ૨.૯૭ ટકા જોગવાઇ કરવામાં આવી હતી. ભૂતકાળમાં ક+,ેસના શાસન 
દરિમયાન પંદર વષHમાં માF એક જ વખત ૭ ટકાને બદલે ૩.૭૦ ટકા વધારેમાં વધારે બજેટની જોગવાઇ 
કરવામાં આવેલ હતી. માF જોગવાઇ કરેલ હતી. કેટલા નાણા વ૫રાયા તેનો કયારેય િહસાબ આcયો નથી. ક+,ેસે 
કયારેય અનુસૂિચત Aિત કે જનAિતના બંધારણીય હSકો અને તે �માણે તેમના માટેની બજેટની જોગવાઈ 
કયારેય કરી ન હતી. ૨.૮૬ થી ૨.૯૭ ટકા જોગવાઈ કરવાવાળી ક+,ેસ આજે વ[તીના ધોરણ ેબજેટની માંગણી 
કરી રહી છે, @યારે કોઈપણ રાજય સરકાર ેવ[તીના ધોરણ ેબજેટની જોગવાઇ કરવી જોઇએ, ત ેિનgવવાદ વાત 
છે અને માF જોગવાઇ કય?થી નહV ચાલે તે �માણે યોજનાનંુ અમલીકરણ કરી પૂરતા નાણા પણ વાપરવા 
જોઇએ. ક+,ેસ પોતાનો ભૂતકાળ જોઇ લે અને પછી આગામી Qદવસોમાં આંદોલનની શ;આત કરે. ડૉ. 
બાબાસાહેબ આંબેડકરને કાયમી ધોરણે અUયાય કરનાર અને Sયારેય દિલતો અને આQદવાસીઓની Dચતા નહV 
કરવાવાળી ક+,ેસ આ વગXનંુ કયારેય ભલુ કયુh નથી માF વોટબJક આધાQરત િનવેદનો અને આંદોલનો કરી ૨હી 
છે. @યારે ગુજરાતની અનુસૂિચત Aિત, જનAિત અને બ�ીપંચના લોકો આ વાત ખુબ સારી રીતે Aણે છે. 
"KHAM'' (ખામ) થીયરીને નામે સ<ા મેળવી આ જ વગXને અUયાય કરવાવાળી ક+,ેસ પોતાનો ભૂતકાળ જોઇ 
લે. િવપ� તરીક ેસારા સુચનો કરી લોકોનંુ ભલું થાય ત ેQદશામાં હાલની રાજનીિત ક+,ેસના આગેવાનોએ કરવી 
જોઇએ. 
 

 (ડૉ. હષHદ પટેલ)    
�દેશ કUવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


