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ક��સેક��સેક��સેક��સેનો આજે ફરી એકવખત ફીયા�કો કરવા બદલ ગજુરાતની શાણી જનતા અને સમજુ ખેડતુોનો આજે ફરી એકવખત ફીયા�કો કરવા બદલ ગજુરાતની શાણી જનતા અને સમજુ ખેડતુોનો આજે ફરી એકવખત ફીયા�કો કરવા બદલ ગજુરાતની શાણી જનતા અને સમજુ ખેડતુોનો આજે ફરી એકવખત ફીયા�કો કરવા બદલ ગજુરાતની શાણી જનતા અને સમજુ ખેડતુોનો ભાજપા વતી નો ભાજપા વતી નો ભાજપા વતી નો ભાજપા વતી 
આભાર માનઆભાર માનઆભાર માનઆભાર માનતા !ી "તભુાઇ વાઘાણીતા !ી "તભુાઇ વાઘાણીતા !ી "તભુાઇ વાઘાણીતા !ી "તભુાઇ વાઘાણી    

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

અક�માત ેનેતા થયલેા એવા રા&ીઅક�માત ેનેતા થયલેા એવા રા&ીઅક�માત ેનેતા થયલેા એવા રા&ીઅક�માત ેનેતા થયલેા એવા રા&ીય ક��સેના 'મખુ રાહુલ ગાધંીય ક��સેના 'મખુ રાહુલ ગાધંીય ક��સેના 'મખુ રાહુલ ગાધંીય ક��સેના 'મખુ રાહુલ ગાધંી    સિહત ક��સેના સિહત ક��સેના સિહત ક��સેના સિહત ક��સેના નેતાઓનેતાઓનેતાઓનેતાઓએ એ એ એ િવધાનસભાનીિવધાનસભાનીિવધાનસભાનીિવધાનસભાની    ચંૂટણી ચંૂટણી ચંૂટણી ચંૂટણી 
દર0યાન દર0યાન દર0યાન દર0યાન પણ પણ પણ પણ ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના પાટીદારપાટીદારપાટીદારપાટીદાર, , , , ઓબીસી તથા એસસીઓબીસી તથા એસસીઓબીસી તથા એસસીઓબીસી તથા એસસી----એસટી સમાજોએસટી સમાજોએસટી સમાજોએસટી સમાજોને છેતરવાની િન3ફળ ને છેતરવાની િન3ફળ ને છેતરવાની િન3ફળ ને છેતરવાની િન3ફળ કોશીષોકોશીષોકોશીષોકોશીષો    કરી હતીકરી હતીકરી હતીકરી હતી....    

----    !ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી    
------------------------------------------------------------------------    

િવધાનસભા ગહૃમા ંિવધાનસભા ગહૃમા ંિવધાનસભા ગહૃમા ંિવધાનસભા ગહૃમા ંચચા8ચચા8ચચા8ચચા8માંમાંમાંમાં    ભાગ લેવાને ભાગ લેવાને ભાગ લેવાને ભાગ લેવાને બદલે બદલે બદલે બદલે ક�ક�ક�ક��સે મા9ને મા9 પ:લીસીટી �ટંટ ;વારા ગુ�સે મા9ને મા9 પ:લીસીટી �ટંટ ;વારા ગુ�સે મા9ને મા9 પ:લીસીટી �ટંટ ;વારા ગુ�સે મા9ને મા9 પ:લીસીટી �ટંટ ;વારા ગુજરાતની જનતા અને જરાતની જનતા અને જરાતની જનતા અને જરાતની જનતા અને 
ખેખેખેખેડુડડુુડુતોતોતોતોનેનેનેને    વારવંાર છેતરવાની વારવંાર છેતરવાની વારવંાર છેતરવાની વારવંાર છેતરવાની િન3ફળિન3ફળિન3ફળિન3ફળ    કોશીકોશીકોશીકોશીષોષોષોષો    કરી રહી છેકરી રહી છેકરી રહી છેકરી રહી છે....    ----    !ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી    

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

ગજુરાતના ખેડતુોનેગજુરાતના ખેડતુોનેગજુરાતના ખેડતુોનેગજુરાતના ખેડતુોને    ક��સે ક��સે ક��સે ક��સે જવાજવાજવાજવાબ આપેબ આપેબ આપેબ આપે    ક ેશા માટે વષ< સુધી ક=ે>ની ક��સે સરકાર ેનમ8ક ેશા માટે વષ< સુધી ક=ે>ની ક��સે સરકાર ેનમ8ક ેશા માટે વષ< સુધી ક=ે>ની ક��સે સરકાર ેનમ8ક ેશા માટે વષ< સુધી ક=ે>ની ક��સે સરકાર ેનમ8દા ડમેનંુ કામ પણૂ8 થવા ન દીધુદા ડમેનંુ કામ પણૂ8 થવા ન દીધુદા ડમેનંુ કામ પણૂ8 થવા ન દીધુદા ડમેનંુ કામ પણૂ8 થવા ન દીધુ????    
----    !ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી    

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

ભુતકાળમા ંક��સેની સરકાર વખત ેખેડતુોના ભુતકાળમા ંક��સેની સરકાર વખત ેખેડતુોના ભુતકાળમા ંક��સેની સરકાર વખત ેખેડતુોના ભુતકાળમા ંક��સેની સરકાર વખત ેખેડતુોના ઉભા પાક સળગાવી દવેામા ંઆવતા હતાઉભા પાક સળગાવી દવેામા ંઆવતા હતાઉભા પાક સળગાવી દવેામા ંઆવતા હતાઉભા પાક સળગાવી દવેામા ંઆવતા હતા. . . . પોતાના 'Aનોની રજુઆત પોતાના 'Aનોની રજુઆત પોતાના 'Aનોની રજુઆત પોતાના 'Aનોની રજુઆત 
કરવા આવેલા કરવા આવેલા કરવા આવેલા કરવા આવેલા ખેડતુોને ક��સે સરકાર ેગોળીએ ધરબી દીધા હતાખેડતુોને ક��સે સરકાર ેગોળીએ ધરબી દીધા હતાખેડતુોને ક��સે સરકાર ેગોળીએ ધરબી દીધા હતાખેડતુોને ક��સે સરકાર ેગોળીએ ધરબી દીધા હતા. . . . આવીઆવીઆવીઆવી    ક��સેના મોઢેક��સેના મોઢેક��સેના મોઢેક��સેના મોઢે    ખેડતુોના િહતની વાત શોભતી ખેડતુોના િહતની વાત શોભતી ખેડતુોના િહતની વાત શોભતી ખેડતુોના િહતની વાત શોભતી 

નથીનથીનથીનથી....    ----    !ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી    
------------------------------------------------------------------------    

આજે ભાજપા સરકાર ેગામડાઓમા ંશાળાઆજે ભાજપા સરકાર ેગામડાઓમા ંશાળાઆજે ભાજપા સરકાર ેગામડાઓમા ંશાળાઆજે ભાજપા સરકાર ેગામડાઓમા ંશાળા, , , , આરોCયઆરોCયઆરોCયઆરોCય,,,,    રોડરોડરોડરોડ----ર�તાર�તાર�તાર�તા, , , , શરેીઓમાંશરેીઓમાંશરેીઓમાંશરેીઓમાં    પવેર :લોકપવેર :લોકપવેર :લોકપવેર :લોક, , , , પીવાના શDુધ પાણીપીવાના શDુધ પાણીપીવાના શDુધ પાણીપીવાના શDુધ પાણી, , , , ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ 
કલાક િવજળીકલાક િવજળીકલાક િવજળીકલાક િવજળી    જેવી જેવી જેવી જેવી તમામ પાયાની સુિવધાઓ પરુી પાડી છેતમામ પાયાની સુિવધાઓ પરુી પાડી છેતમામ પાયાની સુિવધાઓ પરુી પાડી છેતમામ પાયાની સુિવધાઓ પરુી પાડી છે. . . . તમારા શાસનમા ંતમ ેઆવી Gયવ�થાઓ કમે ઉભી ન કરી તમારા શાસનમા ંતમ ેઆવી Gયવ�થાઓ કમે ઉભી ન કરી તમારા શાસનમા ંતમ ેઆવી Gયવ�થાઓ કમે ઉભી ન કરી તમારા શાસનમા ંતમ ેઆવી Gયવ�થાઓ કમે ઉભી ન કરી 

શHયા શHયા શHયા શHયા ????    ----    !ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી!ી "તભુાઇ વાઘાણી    
------------------------------------------------------------------------    

'ધાનમ9ંી!ી નર=ે>ભાઇ મોદી એક પછી એક ખેડતુ િહતના િનણ8યો લઇ રIા છે'ધાનમ9ંી!ી નર=ે>ભાઇ મોદી એક પછી એક ખેડતુ િહતના િનણ8યો લઇ રIા છે'ધાનમ9ંી!ી નર=ે>ભાઇ મોદી એક પછી એક ખેડતુ િહતના િનણ8યો લઇ રIા છે'ધાનમ9ંી!ી નર=ે>ભાઇ મોદી એક પછી એક ખેડતુ િહતના િનણ8યો લઇ રIા છે. . . . ખેડતુોને ખેડતુોને ખેડતુોને ખેડતુોને પડતર મJુયથીપડતર મJુયથીપડતર મJુયથીપડતર મJુયથી    ડોઢ ગણો ડોઢ ગણો ડોઢ ગણો ડોઢ ગણો 
ભાવભાવભાવભાવ, , , , GયાGયાGયાGયાજબી ભાવે િબયારજબી ભાવે િબયારજબી ભાવે િબયારજબી ભાવે િબયારણ તથા ખાતરણ તથા ખાતરણ તથા ખાતરણ તથા ખાતર, , , , ઝીરો ટકા Gયાજે લોનઝીરો ટકા Gયાજે લોનઝીરો ટકા Gયાજે લોનઝીરો ટકા Gયાજે લોન    જેવી અનેક જેવી અનેક જેવી અનેક જેવી અનેક યોજનાઓ ;વારા ખેડતુોની આવક યોજનાઓ ;વારા ખેડતુોની આવક યોજનાઓ ;વારા ખેડતુોની આવક યોજનાઓ ;વારા ખેડતુોની આવક 

બમણી કરવા માટે ભાજપા સરકાર કLટબDધ છેબમણી કરવા માટે ભાજપા સરકાર કLટબDધ છેબમણી કરવા માટે ભાજપા સરકાર કLટબDધ છેબમણી કરવા માટે ભાજપા સરકાર કLટબDધ છે....    
------------------------------------------------------------------------    

આજરોજ �દેશ અ�ય�ી �તુભાઈ વાઘાણીએ ગુજરાત િવધાનસભા ખાતે માિહતી આપતા જણા#યુ હતુ કે, આજથી 
ગુજરાત િવધાનસભાના બે (દવસના સ)ની શ*આત થઇ છે. આજરોજ સ)ની શ*આતમાં ભારત ર/ન અને દેશના પૂવ1 
વડા�ધાન ��ધેય અટલ�ને તથા (દવંગત ધારાસ5યોને ��ધાંજલી આપતો �6તાવ મુ7યમં)ી�ી િવજયભાઇ *પાણીએ રજુ કય8 
હતો અને ગૃહના બધા ધારાસ5યોએ આ શોક �6તાવ 6વીકારી (દવંગતોને ��ધાંજલી અપ1ણ કરી હતી. આવતીકાલના 
િવધાનસભા સ)માં સાત જેટલા િવધેયકો પર ચચા1 થવાની છે. રા;યની ભાજપા સરકાર જનતાની સુખ-સમૃિ�ધ અને સુખાકારી 
માટેના કાય8 કરવા માટે ક(ટ<�ધ છે.  

�ી વાઘાણીએ જણા#યુ હતુ કે, આજે ક=>ેસની નકારા/મકતા ફરીથી ખુ@લી પડી છે. રા;યની જનતા પોતાના 
�િતિનિધઓને િવધાનસભામાં તેમના �Bનોના સમાધાન અને સુખાકારી માટેના િનણ1યો કરવા મોકલતી હોય છે. િવધાનસભા 
ગૃહમાં  આ  માટે  ચચા1માં ભાગ લેવાને બદલે ક=>ેસ મા)ને મા) પ<લીસીટી 6ટંટ Cવારા ગુજરાતની જનતાને વારંવાર છેતરવાની 
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કોશીષ કરી રહી છે. આવી છેતરામણી ક=>ેસની પોલ ફરી એકવાર ખુ@લી પડી ગઇ છે. તાજેતરમાં જ ગુજરાત િવધાનસભાની 
ચૂંટણી દરFયાન અક6માતે નેતા થયેલા એવા રાGીય ક=>ેસના �મુખ રાહુલ ગાંધી સિહત ક=>ેસના ઓગવાનોએ ગુજરાતના કેટલાક 
સમાજોને છેતરવાની િનHફળ કોશીષ કરી હતી. સૌ �થમ પાટીદાર સમાજને ઓબીસીમાંથી અનામત આપવાની ખોટી લાલચો 
આપી છેતરવાની કોશીષ કરી હતી. /યારબાદ ઓબીસી સમાજના સંમેલનોમાં જઇ ઓબીસી સમાજને પણ છેતરામણી લાલચો 
આપી સમથ1ન કરેલું. આજ રીતે એસ.સી.એસ.ટી. સમાજને પણ ખોટી બાંહેધરીઓ આપી છેતરવાની કોશીષ કરેલી. ‘‘ચોરને કહે 
ચોરી કર અને ઘરધણીને કહે Lગતો રહેજે’’ આ �કારની ક=>ેસની નીિતરીિત ગુજરાતની જનતાએ ઓળખી લીધી અને તેથી જ 
સતત છNઠી વખત ગુજરાતની જનતાને ક=>ેસને Lકારો આપી ફરીથી ભાજપા પર ભરોસો મુPયો છે.  

�ી વાઘાણીએ જણા#યુ હતુ કે, ગુજરાતના જુદા જુદા સમાજોને ઉRકેરવાના િનHફળ �યાસો બાદ હવે છે@લા ઘણા 
સમયથી હવે ક=>ેસ ગુજરાતના ખેડુતોને ઉRકેરવાની કોશીષ કરી રહી છે. ખેડુતોના હામી બનવાના ડોળ કરતી ક=>ેસ હવે નમ1દાના 
નામે ગુજરાતના ખેડુતોને છેતરી રહી છે. ક=>ેસના ગુજરાતના �ભારી અને નમ1દા િવરોધી એવા રા�વ સાતવને ખેડુતપુ) તરીકે 
સમ> ગુજરાતના ખેડુતો વતી હું પુછવા માંગુ છુ કે, તેમની નમ1દા બાબતની Sવીટ શું હતી ? શા માટે આ Sવીટ ડીલીટ કરી હતી 
? તે જનતા સમ Lહેર કરે. ક=>ેસના િવપના નેતા પણ નમ1દા િવરોધી મેધા પાટકરનું સમથ1ન કરે અને મેધા પાટકરને કારણે 
નમ1દા ડેમ પુરો થયો તેવા વાિહયાત િનવેદનો આપે તે ગુજરાતના ખેડુતોનું હળાહળ અપમાન છે. ક=>ેસની ગુજરાત િવરોધી અને 
ખેડુતો િવરોધી માનિસકતાને લીધે વષ8 સુધી નમ1દા ડેમનું કામ પુU ન થયુ. ગુજરાતની �વાદોરી સમાન નમ1દાનું કામ પૂણ1 થાય તે 
માટે ત/કાલીન મુ7યમં)ી અને દેશના �ધાનમં)ી�ી નરેVWભાઇ મોદીએ ૭૨ કલાકના ઉપવાસ કયા1, અનેક વખત કેVWની ક=>ેસ 
સરકારને રજુઆતો કરી પરંતુ ક=>ેસ સરકારે ડેમનું કાય1 પુણ1 થવા ન દીધુ. કેVWમાં ભાજપાની સરકાર બનતા જ �ધાનમં)ી�ી 
નરેVWભાઇ મોદીએ નમ1દા ડેમની Yચાઇ માટેની મંજુરી આપી /યારબાદ નમ1દા ડેમનું કામ પૂણ1 થયુ અને આજે ગુજરાતના ગામડે-
ગામડે અને ખેતરે-ખેતરે નમ1દા ડેમનું પાણી પહોચાડવામાં ભાજપા સરકાર સફળ રહી છે. ક=>ેસ ગુજરાતના ખેડુતોને જવાબ 
આપે  કે શા માટે વષ8 સુધી કેVWની ક=>ેસ સરકારે નમ1દા ડેમનું કામ પૂણ1 થવા ન દીધુ ?        
 �ી વાઘાણીએ જણા#યુ હતુ કે, ભુતકાળમાં ક=>ેસની સરકાર વખતે ખેડુતોના ઉભા પાક સળગાવી દેવામાં આવતા હતા. 
પોતાના �Bનોની રજુઆત કરવા આવેલા ખેડુતોને ક=>ેસ સરકારે ગોળીએ ધરબી દીધા હતા. આવી ક=>ેસના મોઢે ખેડુતોના 
િહતની વાત શોભતી નથી. ભાજપા સરકારે ખેડુતો માટે સુજલામ સુફલામ યોજના, સૌની યોજના, નમ1દા ડેમ, ખેડુતોને [સચાઇ 
માટે આઠ કલાક ગુણવ\ાયુPત િવજળી જેવી #યવ6થાઓ આપી /યારે ક=>ેસને પુછવા માંગુ છંુ કે, તમારા શાસન વખતે ખેડુતો 
માટે આવી કોઇ #યવ6થાઓ કેમ ઉભી ન કરી ? ક=>ેસના શાસનમાં ગામડાઓની શું દશા હતી ? આજે ભાજપા સરકારે 
ગામડાઓમાં શાળા, આરો]ય, રોડ-ર6તા, શેરીઓમાં પેવર <લોક, પીવાના શુ�ધ પાણી, ૨૪ કલાક િવજળી જેવી તમામ પાયાની 
સુિવધાઓ પુરી પાડી છે. તમારા શાસનમાં તમે આવી #યવ6થાઓ કેમ ઉભી ન કરી શPયા ?  
 �ી વાઘાણીએ જણા#યુ હતુ કે, �ધાનમં)ી�ી નરેVWભાઇ મોદી એક પછી એક ખેડુત િહતના િનણ1યો લઇ ર_ા છે. 
ખેડુતોને ટેકાનો ડોઢ ગણો ભાવ, #યાજબી ભાવે િબયારણ તથા ખાતર, ઝીરો ટકા #યાજે લોન જેવી અનેક યોજનાઓ Cવારા 
ખેડુતોની આવક બમણી કરવા માટે ભાજપા સરકાર ક(ટબ�ધ છે. /યારે હારની હતાશા માટે ક=>ેસ રઘવાયી થઇ હવે ખેડુતોના 
નામે આગામી ચૂંટણીની વેતરણી પાર કરવા માટેની કોશીષ કરી રહી છે. ક=>ેસના આજના દેખાવમાં ખેડુતો Pયાંય હતા જ નહી. 
મા)ને મા) આ ક=>ેસના કાય1કરોનું જ સંમેલન બની ગયુ હતુ. જેમાં ક=>ેસના પોતાના ચૂંટાયેલા અનેક જન�િતિનિધઓ પણ 
અળગા ર_ા હતા. જે દશા1વે છે કે, ક=>ેસના કાય1કરો અને જન�િતિનિધઓને પણ ક=>ેસ ઉપર ભરોસો ર_ો નથી. ક=>ેસનો 
આજે ફરી એકવખત ફીયા6કો કરવા બદલ ગુજરાતની શાણી જનતા અને સમજુ ખેડુતોનો ભાજપા વતી આભાર માનુ છંુ.   

    
 (ડૉ. હષ1દ પટેલ)    

�દેશ કVવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


