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

ક સે પોતાની િન ફળતા છુપાવવા માટ ેદશેના ખેડતૂોન ેગરેમાગ દોરી રહી છે – ી તભુાઇ વાઘાણી 
---------------- 

રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી અન ેનાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટલે પણ રા યના ખેડતૂન ેસંપણૂ 
અન ેસચોટ ણકારી રહ ેત ેસિુનિ ચત કરશ ે– ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
બ ેહે ટર ક ેતથેી ઓછી જમીન ધરાવતા ખેડતૂોન ેછ હ ર િપયા ધાનમં ી કિૃષ સ માન િનિધ તરીક ેઆપવાની 

જોગવાઈ કરી ત ે માણ ેખેડતૂોન ેપઢેી-દર-પઢેી લાભ મળતો રહશે ે
– ી તભુાઇ વાઘાણી 

---------------- 
ભાજપા દેશ અ ય  ી તુભાઈ વાઘાણી પ કારો સાથે વાતચીત કરતા જણા યંુ હતંુ કે, ક ેસના રા ીય અ ય  અન ે

ક ેસના નેતાઓને રા ય અને કે ની ચૂંટણીઓમાં એ કારો આ યો છે યારે ક ેસનું મોવડીમંડળ ખડેૂતોન ે ગેરમાગ દોરવાનુ ં
કાય કરી રહી છે  

ી વાઘાણીએ જણા યંુ હતંુ કે દેશના યશ વી ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીએ દશેના ખડેૂતો માટે જે પ રણામલ ી કાય કયા 
છે યારે ક ેસ પોતાની િન ફળતા છુપાવવા માટે દશેના ખડેૂતોને ગેરમાગ દોરી રહી છે 

આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીની સરકારે બજેટમાં હેરાત કરી છે કે બે હે ટર કે તેથી ઓછી જમીન ધરાવતા 
ખેડૂતોન ેછ હ ર િપયા ધાનમં ી કૃિષ સ માન િનિધ તરીકે આપવાની જોગવાઈ કરી તે માણે ખડેૂતોન ેપેઢી-દર-પેઢી લાભ મળતો 
રહેશે. ક ેસ પાટ  એવું કહી રહી છે કે રોજના ૧૭ િપયા આપવા એક ખેડૂતોનું અપમાન છે તે વાત ત ન પાયાિવહોણી છે. 

ક ેસે દેશમાં ૫૫ વષ જેટલું શાસન કયુ તે દરિમયાન ખડેૂતોના િહતમાં એકપણ વાર કસાન િનિધ જેવી સહાય કરી નથી અન ે
યારે આઝાદીના આટલા વષ  પછી પણ ી નરે ભાઈ મોદી દેશના ખડેૂતોને સહાય આપીને આ રાિશની હેરાત કરી ર ા છે યારે 

ક ેસ આ સહન કરી શકતી નથી. દશેના ગરીબ દિલત પી ડત-શોિષત અને મ યમ વગ માટે ધાનમં ી ીએ જે કારે સહાય હેર કરી 
છે તે ઐિતહાિસક છે. રા યનો ખેડૂતન ે ધાનમં ી કસાન યોજના િવશે સંપૂણ ણકારી મળી રહે તે માટે કૃિષ િવભાગ મહેસુલ 
િવભાગ વારા આ યોજનાના ફોમ ભરવાની શ આત થઇ ચૂકી છે. રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી અને નાયબ મુ યમં ી 

ી નીિતનભાઇ પટેલ પણ રા યના ખડેૂતને સંપૂણ અને સચોટ ણકારી મળી રહે તે સુિનિ ચત કરશે. 
ધાનમં ી ી નરે  ભાઇ મોદીનો આ િનણય ખેડૂતો માટે સમૃિ ધની શ આત લાવનારો છે તેમ જણાવતાં ી વાઘાણીએ 

જણા યંુ હતંુ કે, ખેડૂતને પૂરતું ઉ પાદન થાય કે ન થાય તો પણ ધાનમં ી કસાન સ માન િનિધ આપવામાં આવશે. 
ી વાઘાણીએ જણા યંુ હતંુ કે કેટલાક કહેવાતા નેતાઓ ક ેસના બનીને ફ ત ભાજપને ટાગટ કરીને ક ેસને લાભ કરાવવાની 

વાત કરશે પરંતુ જનતા આ તી ાિતમાં પ યા િસવાય દશેની જનતા અને રા યની જનતા ભાજપાને એકવાર આશીવાદ આપશે. 
વંશ પરંપરાગત રાજનીિત કરતી ક ેસની જનતા ઓળખી ગઈ છે. 

ી તુભાઈ વાઘાણી અંતમા ંજણા યંુ હતંુ કે, ૧૨ ફે ુઆરીના રોજ રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ અમદાવાદથી ‘મેરા 
પરીવાર - ભાજપા પરીવાર’ અિભયાનનો ારંભ કરાવશે. જે અંતગત સાંસદો, ધારાસ યો તથા લાના મુખ ીઓ પોતાના ઘરે 
ભાજપાનો વજ ફરકાવશે તથા અ ય કાયકરો જનતાની વ ચે ૨૫ લાખ જેટલો ઘરોએ જઇને ટીકર તથા વજ ફરકાવશે. 

 
 

(ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


