
 
 

અખબાર  યાદ                                                            તા. ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ 
 

 

 ભાજપ સરકાર ારા મળિતયાઓના ં ખ સા ભરવા બટાકાના ંભાવમા ંઉઘાડ  ૂટં 

 ખે ૂતો પાસેથી ૮૦ - ૧૦૦ િપયે મણ ખર દાયેલા ંબટાકા અ યાર કલોના ંભાવે વેચી ખે તૂોને કરાતા ં

અ યાય સામે આ ોશ : ડૉ. હમાં  ુપટલ 
 

 

 ખે ૂતો પાસેથી બૂ જ સ તા ંભાવે બટાકા અને ુ ંગળ  ખર દયા પછ  અ યાર  સાથે ઉઘાડ  ૂટં 

ચલાવીને ભાજપ સરકાર ારા વેપાર ઓ અને તેમના ં મળિતયાઓને તગડો નફો રળ  આપવામા ં આવી 

રહયો હોવા ુ ંક ેસના ં દશ મહામં ી ડૉ. હમાં  ુપટલે જણા ુ ંછે. તેમણે સીધો આરોપ કૂતા ંક ુ ંછે ક, 

ખે ૂતો માટ છેતરામણી અને લલચાવતી યોજનાઓ હર કરતી ભાજપ સરકાર વા તવમા ંએજ ટો અને 

વેપાર ઓના ં ખ સા ભર  રહ  છે. 

          જુરાત દશ ક ેસના ંમહામં ી ડૉ. હમાં  ુપટલે જણા ુ ંછે ક, ખે ૂત િવરોધી નીિત ધરાવતી ભાજપ 

સરકાર એકતરફ કસાનોના ંરોષથી બચવા માટ લાલચ આપીને છેતરિપડ  સમાન યોજનાઓ હર કર  રહ  

છે. તો બી  તરફ કસાનો પાસેથી મફતના ભાવે ખર દાયેલા બટાકા અ યાર લેુટ ન કરતા ં પણ વ  ુ

ઝડપે ભાવ વધારા સાથે વેચાઈ ર ા છે.  માટ સ તા ંઅને સરળતાથી ઉપલ ધ થતા ં બટાકા અને 

ુગંળ  ભાજપના ં રાજમા ં ુ લભ બની ગયા ં છે. તેના ં માટ ભાજપની ખાનગીકરણ, નફાખોર  અને 

મળિતયાઓને સાચવવાની ટ નીિત જવાબદાર છે. 

              ડૉ. હમા ં  ુપટલે વ મુા ંજણા ુ ંછે ક, ખે ૂતો પાસેથી માંડ ૮૦ - ૧૨૦ િપયે એક મણ ખર દાયેલા ં

બટાકા અને ુ ંગળ  અ યાર ૮૦થી ૧૦૦ િપયે કલો મળ  ર ા છે. મા ં કો ડ ટોરજ ક ગોડાઉનમા ં

બટાકાનો સં હ કરનાર વેપાર ઓ તેમજ મળિતયાઓના ં ખ સા ભરવા ં માટ ભાજપ સરકાર ણે ુ લો 

પરવાનો આપી દ ધો છે. ખે ૂતો અને સમા ય માનવીને ૂટં  રહલી ભાજપ સરકારને નવરા ીના ંતહવારોમા ં

મા ંજગદંબા પણ માફ નહ  કર એમ જણાવતા ંતેમણે ઉમે  ુછે ક, કોરોના મહામાર  સાથે અિત ૃ ટમા ંઆિથક 

ભ સમા ં કુાયેલા ખે ૂતો તેમજ સમા ય નો રોષ આગામી ૂટંણીઓમા ં ભાજપને સણસણતો જવાબ 

આપશે. 
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