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 � નહરેમા ં૫૦ ટકા કરતા વધ ુ ખેડતૂોએ પાણી માટેના માગંણા પ#કો ભરેલા 

હશ ેત ેકેનાલમા ંજ પાણી આપવામા ંઆવશે  .તેવા મનઘડત િનણ-યથી હ/રો ખેડતૂોને 

ખેતી માટે િસંચાઈનુ ંપાણી મેળવવુ ંમ8ુકેલ બનશે .  

 ગજુરાતમા ંચ ૂટંણીલ;ી <િસિ> માટે કરોડો ?િપયાનુ ંપાણી કરી નમ-દા મહો@સવ 

ઉજવી રહલેી ભાજપ સરકારના સરદાર સરોવર િનગમ િલિમટેડ Cારા ખરીફ ઋતમુા ં

િસંચાઈ માટે ખેડૂત ભાઈઓ પાસેથી પાણી માટેના માગંણા પ#કની /હરેાત આપી છે .

� ખરેખર ખેડૂતો માટે પીવાનુ ં પાણી અને િસંચાઈ સિુવધા પરુી નહL પાડી સમM 

રાNયનુ ંઅિહત કયુQ હોવાનુ ંજણાવતા ંકRMસેના ં<દેશ <વSતા ડૉ  .િહમાશં ુપટેલ ેસીધો 

આરોપ મVૂો છે કે, ભાજપ સરકારે નમ-દાને ખેડૂતો માટે સાચા ં અથ-મા ં Wવાદોરી 

બનાવવાના ંબદલ ેનમ-દા કેનાલમાથંી પાણી માટે માગંણા પ#ક ભરાવવા એ ખેડતૂોની 

મ8કરી સમાન છે  . 

 સરકારી િતજોરીમાથંી </ના પરસેવાના કમાણીના કરોડો ?િપયા વડેફીન ેહમંેશા 

Xામક <ચારોથી </ને છેતરતા ભાજપ સરકારે નમ-દાનુ ંપાણી ખેડતૂોને મફત અને 

જોઈએ તટેલુ ંપાણી આપવુ ંજોઈએ અન ે�મા ંકોઈ ફોમ- ન ભરવાનુ ંકે ચાZ પણ નહL 

લેવાનો ખડેૂતોના િહતમા ં િનણ-ય લેવાનો હોય  . ભાજપ સરકારે નમ-દાને ખેડૂતો માટે 

સાચા ંઅથ-મા ંWવાદોરી બનાવવા આજિદન સધુી કોઈ જ <યાસ કયા- નથી  .ઉલટાનુ ં

આ નમ-દા કેનાલમાથંી સકંટ સમય ેપાણી લેનાર ખેડતૂોની પાણીની મોટર અન ેપાઈપો 

કેનાલમા ંફ[કી દેનાર ભાજપ સરકારે નમ-દા કેનાલ માટે જમીન આપનાર ખેડતૂોને જ 

�લમા ંપરૂવાની ધમકી આપી અિહત કયુQ છે  .ભાજપ સરકાર ખેડતૂોને ૦ ટકાએ લોન 

આપવાની મોટી મોટી વાતો અન ે/હરેાતો કરે છે .પરંત ુહકીકતમા ંત ેકેટલા ખેડતૂોને 

આપી અને કોને આપી ? એ /હરે કરે  . 
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 ગજુરાતની ભાજપ સરકારની ખેડૂત િવરોધી િનતીઓને કારણ ે હ/રો ખેડતૂોન ે

તેમના પાકવીમા છે\લા ં ઘણા ં વષ^થી ફાફંા મારે છે .ભાજપ સરકારે ગજુરાતમા ં

પાકવીમો મેળવવા માટે જ?રી પાણીપ#ક અન ે૭ -૧૨ મા ંપાકની િવગતો નRધવામા ં

આવતી નથી અન ેગજુરાતમા ંઅનેક િકaસાઓમાં ૬-૬ વષ- સધુી ખેડૂતોને કોઈ વળતર 

આપવામા ં આcયુ ં નથી. ખેડતૂોને તમેના િનયમ મજુબ મળતા ં લાભો પણ ભાજપ 

સરકારે અટકાવી રાdયા છે અને હ/રો ખેડતૂોના અિધકાર છીનવવાનુ ં કામ ભાજપ 

સરકાર કરી રહી છે  .સાથો સાથ ખેતપેદાશોના ટેકાના ભાવ કેટલા ંખેડતૂોએ લાભ લીધો 

એ પણ /હરે કરે .ખેડતૂોન ે� તમે /હરેાતો કરો છો .ઓ/રોની સબસીડી માટે )fો (

Cારા કેટલા ન ેઆપી .  

 ગજુરાતના ખડેતૂોએ મRઘી િવજળી, િસંચાઈ માટે પાણી ન મળવુ,ં િબયારણ અને 

ખાતરના કાળા બ/ર અને ખેતપેદાશોના પોષણ;મ ભાવો ન આપવાના કારણે 

ગજુરાતનો ખડેૂત આિથhક રીતે પાયમાલી તરફ ધકેલાઈ ગયો છે  .ગજુરાતના ખેડૂતોની 

િહતની દુહાઈ દેતા મdુયમ#ંીjી અન ેભાજપ સરકારે ગજુરાતના કેટલા ખેડતૂોનુ ં દેવુ ં

કેટલ◌ંુ માફ કયુQ તે /હરે કરે  . 

 ખેડતૂ િવરોધી માનિસSતા ધરાવતી કેlm અન ે ગજુરાતની ભાજપ સરકાર 

ખેડતૂોન ેલોલીપોપ આપવાને બદલ ેતેમના હn અને અિધકાર આપ ેઅન ેઆવા ખેડતૂ 

િવરોધી િનણ-યો પરત ખoચે  .      
 

 

 
 

         (ડૉ. િહમાશં ુપટેલ) 

          મો. ૯૮૨૫૦૨૭૭૨૧  
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