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રા�ીય પછારા�ીય પછારા�ીય પછારા�ીય પછાત વત વત વત વગ� આયોગન ેગ� આયોગન ેગ� આયોગન ેગ� આયોગન ેસવંૈધાિનકસવંૈધાિનકસવંૈધાિનકસવંૈધાિનક    દર�જો અપાવવાદર�જો અપાવવાદર�જો અપાવવાદર�જો અપાવવા    બદલ �ધાનમ�ંીબદલ �ધાનમ�ંીબદલ �ધાનમ�ંીબદલ �ધાનમ�ંી ી નરે!"ભાઇ મોદી તથા ી નરે!"ભાઇ મોદી તથા ી નરે!"ભાઇ મોદી તથા ી નરે!"ભાઇ મોદી તથા    કે!" સરકારન ેલાખ લાખ કે!" સરકારન ેલાખ લાખ કે!" સરકારન ેલાખ લાખ કે!" સરકારન ેલાખ લાખ 
અિભનંદન અિભનંદન અિભનંદન અિભનંદન ––––     ી  ી  ી  ી 'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી    
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દેશના પછાત વગ�ના કરોડો લોકોન ે!યાય અપાવવા તેમજ તેદેશના પછાત વગ�ના કરોડો લોકોન ે!યાય અપાવવા તેમજ તેદેશના પછાત વગ�ના કરોડો લોકોન ે!યાય અપાવવા તેમજ તેદેશના પછાત વગ�ના કરોડો લોકોન ે!યાય અપાવવા તેમજ તેમને િવકાસપથ પર આગળ વધારવાનામને િવકાસપથ પર આગળ વધારવાનામને િવકાસપથ પર આગળ વધારવાનામને િવકાસપથ પર આગળ વધારવાના    પોતાના વચનન ેપોતાના વચનન ેપોતાના વચનન ેપોતાના વચનન ે
�ધાનમ�ંી ી�ધાનમ�ંી ી�ધાનમ�ંી ી�ધાનમ�ંી ીએ પણૂ� કયુ� છેએ પણૂ� કયુ� છેએ પણૂ� કયુ� છેએ પણૂ� કયુ� છે....    ––––     ી  ી  ી  ી 'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી    
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સમતામૂસમતામૂસમતામૂસમતામૂલક સમાજલક સમાજલક સમાજલક સમાજનું િનમા�ણ એ ભાજપાની હમંશેાથી �િતબ3ધતા રહી છેનું િનમા�ણ એ ભાજપાની હમંશેાથી �િતબ3ધતા રહી છેનું િનમા�ણ એ ભાજપાની હમંશેાથી �િતબ3ધતા રહી છેનું િનમા�ણ એ ભાજપાની હમંશેાથી �િતબ3ધતા રહી છે....    ––––     ી  ી  ી  ી 'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી    
--------------------------------------------------------------------------------    

૧૯૫૫૧૯૫૫૧૯૫૫૧૯૫૫મા ંકાકા કાલેલકર સિમિતનુ ંગઠન થયંુ 8યારથી દેશના ગરીબ તમેજ પછાત વગ9ની આ માંગ હતીમા ંકાકા કાલેલકર સિમિતનુ ંગઠન થયંુ 8યારથી દેશના ગરીબ તમેજ પછાત વગ9ની આ માંગ હતીમા ંકાકા કાલેલકર સિમિતનુ ંગઠન થયંુ 8યારથી દેશના ગરીબ તમેજ પછાત વગ9ની આ માંગ હતીમા ંકાકા કાલેલકર સિમિતનુ ંગઠન થયંુ 8યારથી દેશના ગરીબ તમેજ પછાત વગ9ની આ માંગ હતી. . . . પરંત ુપરંત ુપરંત ુપરંત ુક:;સેની ક:;સેની ક:;સેની ક:;સેની 
સરકારોએ ગરીબ અને પછાત સમાજોની ભલાઇ સરકારોએ ગરીબ અને પછાત સમાજોની ભલાઇ સરકારોએ ગરીબ અને પછાત સમાજોની ભલાઇ સરકારોએ ગરીબ અને પછાત સમાજોની ભલાઇ માટે =યારેય કોઇ ન=કર કાય� કયુ� નહીમાટે =યારેય કોઇ ન=કર કાય� કયુ� નહીમાટે =યારેય કોઇ ન=કર કાય� કયુ� નહીમાટે =યારેય કોઇ ન=કર કાય� કયુ� નહી. . . .     
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આ આયોગ પછાત વગ9ના સરં>ણઆ આયોગ પછાત વગ9ના સરં>ણઆ આયોગ પછાત વગ9ના સરં>ણઆ આયોગ પછાત વગ9ના સરં>ણ, , , , ક@યાણ અને ક@યાણ અને ક@યાણ અને ક@યાણ અને િવકાસ માટે કાય�રત રહશેેિવકાસ માટે કાય�રત રહશેેિવકાસ માટે કાય�રત રહશેેિવકાસ માટે કાય�રત રહશેે    તથાતથાતથાતથા    સામા'ક તથા શ>ૈિણક પછાત વગ9ને સશ=ત સામા'ક તથા શ>ૈિણક પછાત વગ9ને સશ=ત સામા'ક તથા શ>ૈિણક પછાત વગ9ને સશ=ત સામા'ક તથા શ>ૈિણક પછાત વગ9ને સશ=ત 
બનાવી તમેન ે!યાય અપાવવાનુ ંબનાવી તમેન ે!યાય અપાવવાનુ ંબનાવી તમેન ે!યાય અપાવવાનુ ંબનાવી તમેન ે!યાય અપાવવાનુ ંકાકાકાકાય� ય� ય� ય� કરશેકરશેકરશેકરશે....    ––––     ી  ી  ી  ી 'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી'તભુાઇ વાઘાણી    
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ભાજપા �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ રા#ીય પછાત વગ& આયોગને સંવૈધાિનક દર-જો અપાવવા બદલ માનનીય 
�ધાનમં1ી�ી નરે23ભાઇ મોદીને તથા કે23 સરકારને અિભનંદન આપતા જણા5યુ હતુ કે, દેશના પછાત વગ&ના કરોડો લોકોને 2યાય 
અપાવવા તેમજ તેમન ેિવકાસપથ પર આગળ વધારવાના પોતાના વચનને �ધાનમં1ી�ીએ પૂણ& કયુ& છે. સૌના સાથ સૌના િવકાસના 
મં1 સાથે પછાત વગ=ના િવકાસ માટેનું આ એક ઐિતહાિસક પગલુ છે.  

�ી વાઘાણીએ જણા5યુ હતુ કે, વષ= સુધી કે23માં સ@ા પર રહેલી કABેસે ગરીબોના નામે મત લઇ મા1 Cિતવાદની રાજનીિત 
કરી પરંતુ દેશના પછાત તેમજ ગરીબ વગ&ના કDયાણ માટે કશુંય કયુ& નહી. પછાત વગ& આયોગને સંવૈધાિનક દર-જો આપતુ આ બીલ 
ગયા વખતે લોકસભામાં પસાર થયેલ હતુ પરંતુ કABેસની મેલી મુરાદને લીધે રા-ય સભામાં આ બીલ પસાર થઇ શFયુ નહોતું. કABેસની 
હંમેશાની આ નીિત-રીિત રહી છે. ૧૯૫૫માં કાકા કાલેલકર સિમિતનું ગઠન થયંુ Jયારથી દેશના ગરીબ તેમજ પછાત વગ=ની આ માંગ 
હતી. પરંતુ કABેસની સરકારોએ ગરીબ અને પછાત સમાજોની ભલાઇ માટે Fયારેય કોઇ નFકર કાય& કયુ& નહી.  

�ી વાઘાણીએ જણા5યુ હતુ કે, સમતામૂલક સમાજનું િનમા&ણ એ ભાજપાની હંમેશાથી �િતબ�ધતા રહી છે. સમાજના 
છેવાડાના માનવીનો િવકાસ એ ભાજપાનું લKય રLુ છે. હવે આ બીલ રા-ય સભામાં પણ પસાર થઇ જવાથી  રા#ીય પછાત  વગ& 
આયોગને  સંવૈધાિનક દર-જો  �ાMત થયો છે. આ  આયોગ પછાત  વગ=ના  સંર�ણ, 
કDયાણ અને િવકાસ માટે કાય&રત રહેશે. તેમજ સામા�ક તથા શૈ�િણક પછાત વગ=ને સશFત બનાવી તેમને 2યાય અપાવવાનું કાય& 
કરશે.  

�ી વાઘાણીએ અંતમાં ગુજરાત ભાજપાના સૌ કાય&કરો તથા સામા�ક સંNથાઓને આહવાન કરતાં જણા5યુ હતુ કે, સમાજના 
બધા વગ=ના સ2માનપૂવ&ક, ગરીમાપૂવ&ક તથા સોહાદ&પૂણ& �વન િનવા&હ માટેના આ મહJવપૂણ& એવા રા#ીય પછાત વગ& આયોગ બાબત ે
ઉપયોગી Cણકારી ગુજરાતના તમામ િવNતારોના ગરીબ તથા પછાત વગ=ને પહોચાડી તેમના �વન ઉJથાનમાં સહભાગી બની નવા 
ભારતના િનમા&ણની સંકDપનાને સાકાર બનાવીએ.    

    

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
�દેશ ક�વીનર,    મીડીયા િવભાગ 
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ખેડતૂોનેખેડતૂોનેખેડતૂોનેખેડતૂોને    ૨ ૨ ૨ ૨ કલાક વધ ુવીજળી આપવાના િનણ�યકલાક વધ ુવીજળી આપવાના િનણ�યકલાક વધ ુવીજળી આપવાના િનણ�યકલાક વધ ુવીજળી આપવાના િનણ�ય    કરવા કરવા કરવા કરવા બદલબદલબદલબદલ    મુ�યમં�ી ીમુ�યમં�ી ીમુ�યમં�ી ીમુ�યમં�ી ી    િવજયભાઇ #પાણીિવજયભાઇ #પાણીિવજયભાઇ #પાણીિવજયભાઇ #પાણી    તથા તથા તથા તથા રા%ય સરકારન ેઅિભનદંનરા%ય સરકારન ેઅિભનદંનરા%ય સરકારન ેઅિભનદંનરા%ય સરકારન ેઅિભનદંન    

    ––––    ભરત પં(યાભરત પં(યાભરત પં(યાભરત પં(યા    
--------------------------------------------------------------------------------    

૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪માં જ ,-ાચારના મગરમ0છોન ેદેશની જનતાએ કે45માં જ ,-ાચારના મગરમ0છોન ેદેશની જનતાએ કે45માં જ ,-ાચારના મગરમ0છોન ેદેશની જનતાએ કે45માં જ ,-ાચારના મગરમ0છોન ેદેશની જનતાએ કે45 સરકાર સરકાર સરકાર સરકાર    અન ેઅન ેઅન ેઅન ે૧૭ ૧૭ ૧૭ ૧૭ રા%યોમાંથી રા%યોમાંથી રા%યોમાંથી રા%યોમાંથી દૂર કયા� છેદૂર કયા� છેદૂર કયા� છેદૂર કયા� છે    તેથીતેથીતેથીતેથી    સ7ા વગર તરફડસ7ા વગર તરફડસ7ા વગર તરફડસ7ા વગર તરફડતી ક9:ેસતી ક9:ેસતી ક9:ેસતી ક9:ેસ    
જુ;ઠા આ=ેજુ;ઠા આ=ેજુ;ઠા આ=ેજુ;ઠા આ=ેપો કરી રહી છે પો કરી રહી છે પો કરી રહી છે પો કરી રહી છે ––––    ભરત પં(યાભરત પં(યાભરત પં(યાભરત પં(યા    
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જે લોકોએ જે લોકોએ જે લોકોએ જે લોકોએ ગેરરીતી કરી છે ગેરરીતી કરી છે ગેરરીતી કરી છે ગેરરીતી કરી છે અનેઅનેઅનેઅને    %યાં પણ ,-ાચાર થયો છે તેની સામે %યાં પણ ,-ાચાર થયો છે તેની સામે %યાં પણ ,-ાચાર થયો છે તેની સામે %યાં પણ ,-ાચાર થયો છે તેની સામે સરકાર સરકાર સરકાર સરકાર કડકકડકકડકકડક    એકશન લઇ રહી છેએકશન લઇ રહી છેએકશન લઇ રહી છેએકશન લઇ રહી છે,,,,    ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ લોકોની ધરપકડ કરવામાં લોકોની ધરપકડ કરવામાં લોકોની ધરપકડ કરવામાં લોકોની ધરપકડ કરવામાં 
આવી છેઆવી છેઆવી છેઆવી છે    અન ેહજુ અન ેહજુ અન ેહજુ અન ેહજુ આગળ કાય�વાહી ચાલી રહી છેઆગળ કાય�વાહી ચાલી રહી છેઆગળ કાય�વાહી ચાલી રહી છેઆગળ કાય�વાહી ચાલી રહી છે    ––––    ભરત પં(યાભરત પં(યાભરત પં(યાભરત પં(યા    

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

મુ�યમં�ી ી િવજયભાઇ #પાણીએ મુ�યમં�ી ી િવજયભાઇ #પાણીએ મુ�યમં�ી ી િવજયભાઇ #પાણીએ મુ�યમં�ી ી િવજયભાઇ #પાણીએ ખેડૂખેડૂખેડૂખેડૂતોના તોના તોના તોના િહતમાં િહતમાં િહતમાં િહતમાં ઐિતહાિસક િનણ�ય લઇઐિતહાિસક િનણ�ય લઇઐિતહાિસક િનણ�ય લઇઐિતહાિસક િનણ�ય લઇ    ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ લાખ ટન મલાખ ટન મલાખ ટન મલાખ ટન મગગગગફફફફળી ળી ળી ળી ૯૦૯૦૯૦૯૦૦ ૦ ૦ ૦ #િપયાના ટેકાના ભાવ ેખરીદી #િપયાના ટેકાના ભાવ ેખરીદી #િપયાના ટેકાના ભાવ ેખરીદી #િપયાના ટેકાના ભાવ ેખરીદી 
છેછેછેછે    તેથી તેથી તેથી તેથી ક9:ેસના પેટમાં તેલ રેડાયુ છે ક9:ેસના પેટમાં તેલ રેડાયુ છે ક9:ેસના પેટમાં તેલ રેડાયુ છે ક9:ેસના પેટમાં તેલ રેડાયુ છે ––––    ભરત પં(યાભરત પં(યાભરત પં(યાભરત પં(યા    

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

ભાજપા �દેશ �વ'તા(ી ભરત પં*યાએ િવપ,ના નેતા પરેશભાઇ ધાનાણીએ કરેલા આ,ેપોનું ખંડન કરી �3યાઘાત આપતા 
જણા5યુ હતુ કે, ૨૦૧૪માં જ 78ાચારના મગરમ:છોને દેશની જનતાએ કે�< સરકારમાંથી દૂર કયા� છે તેમજ દેશના ૧૭ જેટલા 
રા?યોમાંથી ક@Aેસને દૂર કરી છે. સBા વગર તરફડતી ક@Aેસ જુDઠા આ,ેપો કરી રહી છે. જે Fદવસે ગુજરાતની જનતા મીFડયા Gવારા 
પોલીસ અિધકારી તથા સરકારી અિધકારી Gવારા કરવામાં આવેલ વીFડયોAાફી તથા પંચનામાની �FIયા જોઇ રહી હતી તે જ Fદવસે ક@Aેસના 
િવપ,ના નેતા જુDઠા આ,ેપો કરી રJા હતા. મુKયમંLી(ી િવજયભાઇ Mપાણી અને કૃિષમંLી(ી આર.સી.ફળદુની સૂચનાથી ભાજપા સરકાર 
Gવારા એકશન લેવાતા હતા. તે એકશનને જુDઠા આ,ેપમાં ફેરવવા ક@Aેસ �યાસ કરી રહી હતી. 
 (ી પં*યાએ જણા5યુ હતુ કે, મુKયમંLી(ી િવજયભાઇ Mપાણીએ Pહેરાત કરી હતી કે સમA ઘટનામાં કોઇપણ પાટQના કે કોઇ પણ 
ચમરબંધી હશે તો પણ તેને છોડવામાં નહી આવે. કૃિષમંLી (ી ફળદુ સાહેબે પણ તંLને કડકમાં કડક પગલા લેવા સૂચના આપી છે. જે 
લોકોએ ગેરરીતી કરી છે તે ?યાં પણ 78ાચાર થયો છે તેની સામે કડક એકશન લઇ રહી છે. પોલીસ તંL Gવારા ૨૨ લોકોની ધરપકડ કરવામાં 
આવી છે અને હજુ આગળ કાય�વાહી ચાલી રહી છે. ખેડૂતોના િહતમાં રા?ય સરકારે ૧૦ લાખ ટન મગફળી ૯૦૦ Mિપયાના ટેકાના ભાવે 
ખરીદી છે. સરકાર ખેડૂતિહતના એક પછી એક પગલાઓ લઇ રહી છે તથા કUયાણકારી યોજનાઓ આપી રહી છે તેની �િતિત ખેડૂતો કરી 
રJા છે તેથી ક@Aેસના પેટમાં તેલ રેડાયુ છે. 3યારે બીજે Vયાન દોરવા સરકારની િનWપ, અને કડક કાય�વાહી સામે આ,ેપો કરી ખોટો 7મ 
ઉભો કરવાનો િનરથ�ક �યાસ ક@Aેસ કરી રહી છે.  

(ી પં*યાએ જણા5યુ હતુ કે, મીFડયામાં મગફળી બાબતનંુ જે ઓFડયો 'લીપ ફરી રહી છે તે બાબતે મુKયમંLી(ી, કૃિષ મંLી(ી તથા 
ભાજપા સરકાર સંપૂણ� ગંભીર અને કડક છે. આ ઓFડયો 'લીપમાં કોઇપણના 78ાચારને ચલાવી નહી લેવાય તે �કારની તથા બચવા માટે 
સરકારને ભલામણ કરવાની થઇ રહેલી વાતથી જ �િતત થાય છે કે આરોપીઓને સરકારના કડક પગલાની બીક લાગી છે.  

િવપ,ના નેતા(ીને ક@Aેસના ભયંકર ભૂતકાળની યાદ અપાવતા (ી પં*યાએ જણા5યુ હતુ કે, ક@Aેસના સમયમાં ખેડૂત માટે વીજળી, 
ખાતર, પાણીની કેવી પFરિYથિત હતી, ખાતરમાં કેવો 78ાચાર થતો હતો, ખેડૂતોને ૧૮-૧૮ ટકાના 5યાજે લોન મળતી હતી, ખેડૂતોને 
ગોળીએ દેનાર, ખેડૂતોના નામે 78ાચાર કરનાર તથા ખેડૂતોને વીમાનો એકપણ Mિપયો ન આપનાર ક@Aેસના નેતાઓ હવે ખેડૂતોના િહતની 
વાત કરી રJા છે તે હાYયાYપદ લાગે છે. ભાજપા સરકારમાં ખેડૂતોને અકYમાત વીમો, પાકવીમો, Zસચાઇ માટે પાણી, સYતા ભાવે ખાતર, 
ખેડૂતોને શુ�ય ટકા 5યાજે લોન તેમજ તાજેતરમાં જ �ધાનમંLી(ી નરે�<ભાઇ મોદીએ એમએસપી યોજનાની Pહેરાત કરી. જે અંતગ�ત 
કૃિષપેદાશોના પડતર મુUયોના દોઢ ગણા ટેકાના ભાવની Pહેરાત કરવામાં આવી છે. મુKયમંLી(ી િવજયભાઇ Mપાણીએ પણ ખેડૂતિહતલ,ી 
એવી સૂય�શિ'ત Fકસાન યોજના (Yકાય) ની Pહેરાત કરી Fકસાનોને બચત સાથે વધારાની આવક ઉભી કરવાની તક આપી છે. હવેથી 
ગુજરાતના ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં જ સૂય�શિ'તથી વીજ ઉ3પાદન કરશે અને વધારાની વીજળી સરકાર વેચી કમાણી કરી શકશે તે �કારની 
ઐિતહાિસક યોજનાનો �ારંભ થઇ ચૂ'યો છે. 3યારે ક@Aેસ માL જુDઠ આ,ેપો અને નકારા3મક િનવેદનોથી દૂર રહી �Pકાય�માં જોડાય તેવી 
અપીલ (ી પં*યાએ અંતમાં કરી રહી. 

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



 

�ેસનોટ-૦૩               તા. ૦૭.૦૮.૨૦૧૮ 

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

ગુજરાત િવધાનસભાના પૂવ� અVય,(ી તથા પૂવ� કેબીનેટ મંLી(ી રમણલાલ વોરાએ એક અખબારી યાદીમાં જણા5યું કે, ગજુરાતની 
અનુસૂિચત Pિત-અનુસૂિચત જનPિતની વYતીના ધોરણે થતી બજેટની જોગવાઇઓના િવMVધમાં આગામી Fદવસોમાં ક@Aેસ આંદોલન 
કરવા જઇ રહી છે, તેવા સમાચારો �ા^ત થયા છે, જેને અમો વખોડી કાઢીએ છીએ અને ક@Aેસકાળની સાચી િYથિતનંુ િનMપણ કરવા 
માંગીએ છીએ,  

પંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજના    કુલ ખચ� કુલ ખચ� કુલ ખચ� કુલ ખચ� ((((કરોડમાંકરોડમાંકરોડમાંકરોડમાં))))    ટટટટકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણે    
છDઠી પંચવષQય યોજના (૧૯૮૦ થી ૧૯૮૫) ૯૫.૩૫ ૩.૭૦ 

સાતમી પંચવષQય યોજના (૧૯૮૫ થી ૧૯૯૦) ૧૫૯.૯૦ ૨.૮૬ 

આઠમી પંચવષQય યોજના (૧૯૯૨ થી ૧૯૯૭) ૩૮૦.૯૫ ૨.૯૭ 

    ૬૩૬૬૩૬૬૩૬૬૩૬....૧૯૧૯૧૯૧૯    ૩૩૩૩....૦૬૦૬૦૬૦૬    

પંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજના    કુલ ખચ� કુલ ખચ� કુલ ખચ� કુલ ખચ� ((((કરોડમાંકરોડમાંકરોડમાંકરોડમાં))))    ટટટટકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણે    
નવમી પંચવષQય યોજના (૧૯૯૭ થી ૨૦૦૨) ૮૪૯.૬૪ ૩.૭૫ 

દસમી પંચવષQય યોજના (૨૦૦૨ થી ૨૦૦૭) ૨૦૩૭.૬૬ ૫.૨૩ 

અગીયારમી પંચવષQય યોજના (૨૦૦૭ થી ૨૦૧૨) ૫૨૫૧.૪૯ ૫.૧૮ 

    ૮૧૩૮૮૧૩૮૮૧૩૮૮૧૩૮....૭૯૭૯૭૯૭૯    ૪૪૪૪....૭૨૭૨૭૨૭૨    

� ભા.જ.પ. સરકારની Lણ વષQય યોજનામાં ૮૧૩૮ કરોડ ૭૯ લાખ 

� ક@Aેસ શાસનમાં ૬૩૬ કરોડ ૧૯ લાખ 

પંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજનાપંચવષDય યોજના    કુલ ખચ� કુલ ખચ� કુલ ખચ� કુલ ખચ� ((((કરોડમાંકરોડમાંકરોડમાંકરોડમાં))))    ટટટટકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણેકાવારી જોગવાઈ Hમાણે    
બારમી પંચવષQય યોજના (૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭) ૧૩૫૮૫.૨૮ ૫.૦૪ 

� Lણ પંચવષQય યોજનામાં ક@Aેસ શાસનમાં ૬૩૫ ૧૯ કરોડ સરેરાશ ૩.૬ ટકા ખચ� 
� Lણ પંચવષQય યોજનામાં ભાજપ શાસનમાં ૮૧ ૩૮,૭૯ કરોડ સરેરાશ ૪.૭૨ ટકા ખચ� 
� ભા.જ.પ. શાિસત સરકારમાં કુલ ૨ ૧૭૨૪.૦૭ કરોડ અને સન ૨૦૧૬-૧૭ માં કુલ જોગવાઇ ૬.૦૮ ટકા કરેલ છે. 

રાજય સરકારે વYતીના ધોરણે બજેટ જોગવાઇ કરવી જોઇએ, તે િનaવવાદ વાત છે, પરંતુ માL જોગવાઇ કયbથી નિહ ચાલે 
અમલીકરણ થાય તે પણ મહ3વનંુ છે, બજેટમાં ફાળવેલ પુરતા નાણા વપરાય તોજ સાચા લાભાથQને લાભ થાય એટલે જ ભાભાભાભાજજજજ૫૫૫૫,,,,    સરકારમાં સરકારમાં સરકારમાં સરકારમાં 
સન ેસન ેસન ેસન ે૨૦૧૬૨૦૧૬૨૦૧૬૨૦૧૬----૧૭૧૭૧૭૧૭ના બજેટમાં ના બજેટમાં ના બજેટમાં ના બજેટમાં ૬૬૬૬::::૦૮૦૮૦૮૦૮    ની ઐિતહાિસક જોગવાઇ રાજયમાં Hથમ વખત થઇ છેની ઐિતહાિસક જોગવાઇ રાજયમાં Hથમ વખત થઇ છેની ઐિતહાિસક જોગવાઇ રાજયમાં Hથમ વખત થઇ છેની ઐિતહાિસક જોગવાઇ રાજયમાં Hથમ વખત થઇ છે.... 

ઉપરોકત આંકડાકીય માિહતી સંપૂણ� રાજય સરકારે �િસVધ કરેલ બાબતો છે, આ ઉપરથી ક@Aેસ અને ભાજપ સરકારની કામગીરીની 
સમી,ા જોવા મળે છે. ક9:ેસ ેક9:ેસ ેક9:ેસ ેક9:ેસ ે૩ ૩ ૩ ૩ ટકાથી વધારેટકાથી વધારેટકાથી વધારેટકાથી વધારે    જોગવાઇ કરી જ નથી પછી ખચ�ની વાત તો દૂર રહીજોગવાઇ કરી જ નથી પછી ખચ�ની વાત તો દૂર રહીજોગવાઇ કરી જ નથી પછી ખચ�ની વાત તો દૂર રહીજોગવાઇ કરી જ નથી પછી ખચ�ની વાત તો દૂર રહી,,,, ભાજપ સરકારમાં િવદેશ અcયાસ, 
કો.પાયલોટ, સાયકલ, ટયુશન ફી, ટેબલેટ, સમરસ હોYટેલ ઉપરાંત બાબાસાહેબના કુટુંબના બધા જ સcયોના નામે સરકારી યોજનાઓ 
ભાજપ સરકારની દેન છે. 

ક9:ેસ મા� અનસુૂિચત જનOિતના લોકોન ેભડકાવીન ેવોટ બPકની રાજનીિત કરી રહીક9:ેસ મા� અનસુૂિચત જનOિતના લોકોન ેભડકાવીન ેવોટ બPકની રાજનીિત કરી રહીક9:ેસ મા� અનસુૂિચત જનOિતના લોકોન ેભડકાવીન ેવોટ બPકની રાજનીિત કરી રહીક9:ેસ મા� અનસુૂિચત જનOિતના લોકોન ેભડકાવીન ેવોટ બPકની રાજનીિત કરી રહી    છેછેછેછે. . . . ખામ થીયરીન ેનામે સ7ા મેળવી તે જ ખામ થીયરીન ેનામે સ7ા મેળવી તે જ ખામ થીયરીન ેનામે સ7ા મેળવી તે જ ખામ થીયરીન ેનામે સ7ા મેળવી તે જ 
વગQનુ ંઅિહત કામ ક9:ેસ ેકયુR છેવગQનુ ંઅિહત કામ ક9:ેસ ેકયુR છેવગQનુ ંઅિહત કામ ક9:ેસ ેકયુR છેવગQનુ ંઅિહત કામ ક9:ેસ ેકયુR છે. 

ક@Aેસ પોતાના ભ5ય ભૂતકાળ જોઇ લે, બંધારણીય હ'કો આપવામાં િનWફળ રહેલી ક@Aેસે અનુસુિચત Pિત અનુસૂિચત PનPિત કે 
બ,ીપંચ વગ�ની 'યારેય Zચતા કરી નથી. ક@Aેસે માણસ નિહ મત જોયા છે, બાબાસાહેબને dવન પય��ત અને Yવગ�વાસ પછી પણ 
અપમાનીત કરવાવાળી ક@Aેસ ચંૂટણી આધાFરત મતોનંુ રાજકારણ કરી િનવેદનો કરે છે અને આંદોલનોના કાય� Iમ આપવાથી ભલુ નિહ થાય. 
સાચા િવપ, તરીકે સુચનો કરો, લોકોનંુ ભલુ થાય તેવા �Pિહતના કામો સરકારી યોજનાઓ થકી કરો તેમાં સૌનંુ ભલું છે, બાકી દિલત, 
પીFડત, શોિષત અને ગરીબવગ� ક@Aેસને ઓળખી ગયો છે. ગુજરાતના ગરીબો હવે છેતરવાના નથી તે ક@Aેસ સમdને ચાલે. 

    

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



 

�ેસનોટ-૦૪                 તા. ૦૭.૦૮.૨૦૧૮ 

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

�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં�દશે અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામાં        
આવતી કાલ ેઆવતી કાલ ેઆવતી કાલ ેઆવતી કાલ ે�દેશ કાયા�લય �દેશ કાયા�લય �દેશ કાયા�લય �દેશ કાયા�લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાતેખાતેખાતેખાતે    �દશે ભાજપાની�દશે ભાજપાની�દશે ભાજપાની�દશે ભાજપાની    બેબબેેબેઠકો યો%શેઠકો યો%શેઠકો યો%શેઠકો યો%શે    

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

ભાજપા �દેશ મી�ડયા સેલની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, �દેશ અ%ય&'ી (તુભાઇ 
વાઘાણીની અ%ય&તામાં તથા �દેશ સંગઠન મહામં1ી'ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની ઉપિ4થિતમાં આવતી 
કાલે �દેશ કાયા6લય ‘‘'ી કમલમ્’’ ખાતે સાંજે ૪.૦૦ કલાકે �દેશ ભાજપાના હો:ેદારો તથા �દેશ 
મોરચાના �મુખ'ીઓની બેઠક યો=શે. આ અગાઉ બપોરે ૨.૦૦ કલાકે �દેશ ભાજપાના મુ>ય લોકોની 
બેઠક યો=શે. 

આ બેઠકોમાં ભાજપાના આગામી કાય6?મો તેમજ િવિવધ સંગઠનાAમક બાબતો િવશે ચચા6 
િવચારણા કરવામાં આવશે.  

 

 (ડૉ. હષ6દ પટેલ)    
�દેશ કFવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


