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અખબાર  યાદ                                                   તા. ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ 
 ખે તૂ તર કની ખરાઈ માટ ભાજપ સરકાર ૧૧૦ કરોડ િપયા અને તેમના પ રવારના ભાઈ-બહન-પાચં સ ય 

ગણીએ તો ૫૫૦ કરોડ િપયા ટલી માતબર રકમ ખે તૂોના ખ સામાથંી વ લૂશે. 
 કમોસમી વરસાદ (માવ ુ ં)મા ં૧૮ ટલા ંતા કુાના ખે તૂો સીધો ભોગ બ યા હોવા છતા ંસરકાર એકપણ િપયાની 

સહાય કુવી નથી. 

 ૃ િષ ે ુ ંયોગદાન ૧૫.૫ ટકા છે યાર ખે ૂતને મજ તૂ કરવાને બદલે ભાજપા સરકાર એક પછ  એક ખે ૂત, 

ખેતી અને ગામડાને તોડવાની યોજના આપી રહ  છે. 
 જુરાતના ડ પીમા ં ૃિષ ે ુ ંયોગદાન ૧૫.૫ ટકા છે યાર ખે તૂને મજ તૂ કરવાને બદલે ભાજપા સરકાર એક પછ  
એક ખે તૂ, ખેતી અને ગામડાને તોડવાની યોજના આપી રહ  હોવાના સરકાર  પ રપ ના આધાર સાથે આકરા હાર કરતા જુરાત 

દશ ક ેસ સિમિતના ુ ય વ તા ડૉ. મિનષ દોશીએ જણા ુ ંહ ુ ંક, ખે તૂ, ખેતી, ગામડા િવરોધી ભાજપા સરકારની નીિતને 
કારણે ખે તૂ મજ રૂ અને ભાજપાના મળિતયા મજ તૂ બની ર ા છે. ૫૪.૪૮ લાખ ખે તૂોને સીધી અસરકતા તા. ૩૧-૭-૨૦૨૦ ના 
પ રપ  અ વયે ‘‘ખે તૂ ખરાઈ માણપ ’’ માટ અરજદાર ૧ અર  માટ . ૨૦૦૦/- લેખે ફ  સબંિંધત જ લાના ‘‘ જ લા ઈ-
ઘરાફંડ’’ મા ંજમા કરાવવાની રહશે એટલે ક ખે તૂ તર કની ખરાઈ માટ ભાજપ સરકાર ૧૧૦ કરોડ િપયા અને તેમના પ રવારના 
ભાઈ-બહન-પાચં સ ય ગણીએ તો ૫૫૦ કરોડ િપયા ટલી માતબર રકમ ખે તૂોના ખ સામાથંી વ લૂશે, આ કટલે શે 
યાજબી? 

 રા યમા ંખેતીની આવક સતત ઘટ  રહ  છે અને બયારણ, ખાતર, જ ં નુાશક દવા સ હતના ખચા સતત વધી ર ા છે. 
ઊ ોગપિત – ઊ ોગ હૃો – કંપનીને મફત ર શન, તમામ કરવેરામા ં ટછાટ, વીજબીલ – કરરાહતો વી અનેક સવલતો અને 

ખે તૂોને સરકાર રાહત આપવાને બદલે ૫૫૦ કરોડ ટલી માતબર રકમ વ લૂવા જઈ રહ  છે. સરકાર ારા તા. ૧૦-૮-૨૦૨૦ ના 
રોજ ૃિષ, ખે તૂ ક યાણ અને સહકાર િવભાગ ારા ‘‘ ુ યમં ી કસાન સહાય યોજના’’ પણ વ  ુએક ખે તૂો સામે છેતરપ ડ  સમાન 
છે. સરકાર હર કરલ યોજના અ વયે તા. ૧૫ ઓ ટોબર થી ૧૫ નવે બર વ ચે કમોસમી વરસાદ (માવ ુ )ં થ  ુ મા ં૧૮ ટલા ં

તા કુાના ખે તૂો સીધો ભોગ બ યા હોવા ુ ં દુ સરકાર જણા ુ ંછે પણ, આજ દન ધુી સરકાર કમોસમી વરસાદ (માવ ુ)ં અ વયે 

એક પણ તા કુાના ખે ૂતોને કોઈ સહાય મળેલ નથી.  ભાજપ સરકારની ખે તૂ િવરોધી નીિતને લુી પાડ છે. 
 વષ ૨૦૦૮ ધુી ગામ રકડ મે અુલ થતા હતા એટલે ક તલાટ  હ તક આ કામગીર  હતી. ૨૦૦૮ પછ  ગામ ન નૂાઓ 
કો ટુરરાઈજ થતા ૭/૧૨ એટલે ક પાણીપ કની જવાબદાર  સરકારની હોવી જોઈએ મ ક તલાટ  / ામસેવક ારા ખે ૂતના 
પાકનો સવ કર  ા પાક ુ ંવાવેતર ક  ુછે તેની ન ધ કો ટુર રકડમા ંથવી જોઈએ તેના બદલે આ જવાબદાર  ખે તૂને સ પી 
દવામા ંઆવી છે. નાથી ખે તૂ તેઓએ વાવેતર કરલ પાકની ન ધ ૭/૧૨ મા ંકરવા ુ ં કૂ  ય અને આ  ુસતત ણ વષ ધુી 
બને તો તેઓની જમીન સરકાર  પડતર ગણી સરકાર હ તક લેવામા ંઆવે છે. આવા ક સા, રા યમા ંબને છે. થી રા ય સરકાર 
ગભંીરતાથી આ કામગીર  િનિ ત કરવી જોઈએ. 

 

(ડૉ. મિનષ એમ. દોશી) 
ન ધ : તા. ૩૧-૭-૨૦૨૦ના રા ય સરકારનો પ રપ  સામેલ છે.      ુ ય વ તા 


