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અખબાર યાદ                                                                તા.૧૭.૧૧.૨૦૧૮ 

 

ગજુરાતની ભાજપની સરકારની ખેડતૂ િવરોધી, ભ્ર ટ અન ે અણ આવડતવળી 
અણઘડ નીિતના કારણે નાફેડ ારા ગજુરાતમાથંી મગ, અડદ, તવુરે તેમજ મગફળી        

(શીંગ)ની ચાલ ુવષેર્ એટલે કે, ૨૦૧૮/૨૦૧૯મ ખરીદી નિહ કરવાનો િનણર્ય.  ખેડતૂો માટે 
અિતશય નકુશાન કારક આ િનણર્ય કરતો નાફેડનો તા:૧૫/૧૧/૨૦૧૮નો ભારતના કૃિષ 
મતં્રાલયને લખાયેલો પત્ર પ્રસે અને મીડીયાન ેઆપીન ેશિક્તિસંહ ગોિહલે જણા યુ ંહત ુ ંકે, 
ગજુરાતની ભાજપની સરકારના ંભ્ર ટ અન ેઅણઘડ વહીવટનો ભોગ ગજુરાતના ખેડૂતો 
બ યા છે. નાફેડ ારા પોતાના પત્રમા ં પ ટ લખાયુ ં છે કે, ગજુરાત સરકારે વષર્ 
૨૦૧૭/૧૮ મા ં  ખરીદી ગજુરાત ટેટ વેર હાઉિસંગ કોપ રેશન મારફત કરી હતી તનેા 
ગોડાઉનોની સાય ટીફીક તપાસમા ંબહાર આ યુ ંછે કે, ગોડાઉનોની ગણુવ ા જાળવવામા ં
આવી નહતી. ગોડાઉનો માટેની િનધાર્િરત પ્રિક્રયા કે  પરુવઠાની સલામતી અને 
જાળવણી માટે હોય છે તેને જાળવવામા ંઆવી ન હતી. ગોડાઉનોમા ંઆગ લાગવાના 
બનાવો બ યા હતા એટલુ ંજ નિહ પરંત ુજ થામા ંભેળસળે કરવાના િક સાઓ પણ બહાર 
આ યા છે. એવુ ંપણ યાન ેઆ યુ ંછે કે, કોઈપણ પરુતી કાળજી કે સલામતીના પગલા ં
લેવામા ંઆ યા નહોતા. અિતશય ગભંીર રીતે ટાફની અછત પણ જોવા મળી હતી. 
ગજુરાત સરકારે ભાડે રાખેલા ગોડાઉનો કે યાથંી ખરીદી કરવાની હતી એવા એિરયાથી 
અિતશય દુર અને કેટલાક કી સાઓમા ંતો  ૩૦૦ કી.મી.ની દુરી પર ભાડે ગોડાઉનો  
રાખવામા ંઆ યા હતા ના કારણે નાફેડ ારા ગોડાઉનમા ંસગં્રિહત માલની યોગ્ય તપાસ 
(scientific appropriation) શક્ય ના હતી. નાફેડ ારા ગજુરાત સરકારની ઉપરોક્ત 
દશાર્વલેી અનકે િન ફળતાઓ ઉજાગર કરીન ે જણા યુ ં છે કે નાફેડ હવ ે ગજુરાતમાથંી 
ખેડૂતોની ખેત પેદાશ વી કે, મગ, અડદ, તવુેર કે મગફળીની ખરીદી નિહ કરે.  
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નાફેડ ારા પોતાના પત્રમા ંએક વધારે ગભંીર બાબતનો ઉ લેખ કરીન ેજણા યુ ંહત ુ ં
કે, ગજુરાત સરકારે ખરીફ ૨૦૧૭/૧૮ દર યાન  મગફળી ખરીદી હતી તેનો ઉપયોગ 
કરવાનુ ંકમીટમે ટ આપેલ હોવા છતા ંPDS અંતગર્ત આ વચનબ તાનુ ંહજુ સધુી કોઈ 
પાલન કરવામા ંઆ યુ ંનથી. ૩.૩૭ લાખ મિેટ્રક ટન ટલી મગફળીનો ટોક હજુપણ 
ગોડાઉનોમા ંપડી રહલેો છે. અને પિરણામે ખબુ જ મોટંુ આિથર્ક નકુશાન ભોગવવાનો 
વારો આવશ ેતેમજ ખરીદી માટે જગ્યા પણ ઉપલ ધ નથી બની. 

નાફેડે જણા યુ ંહત ુ ં કે, રાજ થાન, મ યપ્રદેશ, મહારા ટ્ર, કનાર્ટકા, તલેગંાણા અને 
તામીલનાડુ વા રા યોમા ં નાફેડ ખરીદી કરી રહી છે ગજુરાતમા ં ૨૦૧૮/૧૯ ારા 
ખેડૂતોની ખેત પેદાશની કોઈ ખરીદી નાફેડ નિહ કરે. 

 ગજુરાતમા ં ખેડતૂોની મુ કેલીમા ં અિતશય મોટો વધારો ગજુરાત સરકારની 
ગનુાિહત બેદરકારીના કારણે થયો છે યારે ક ગ્રેસ પક્ષના ંરા ટ્રીય પ્રવક્તા અન ે િબહાર 
પ્રભારી ી શિક્તિસંહ ગોિહલે ગજુરાત સરકારને પ્ર ો પછૂયા છે કે,  

૧. નાફેડ ારા ઉપિ થત કરાયેલા અિત ગભંીર મુ ાઓ અંગે જવાબદાર કોણ ? 

૨. નાફેડ ારા ઉપિ થત કરાયેલ અિત ગભંીર મુ ાઓની તપાસ હાઈકોટર્ ના ં 
સીટીંગ જજ ારા સરકાર કરવા માગંે છે કે કેમ ? 

૩. નાફેડ ારા ખરીદી બધં કરવાના ંિનણર્યથી ખેડૂતોને  પારાવાર નકુશાન  
જશે તેન ેસરકાર કઈ રીતે સરભર કરશ.ે 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
પ્રિત, તતં્રી ી, સદરહ ુપ્રસેનોટ આપના અખબારમા ંપ્રિસ ધ કરવા માન. શિક્તિસંહ ગોિહલે િવનતંી કરેલ છે. 

      
 
      (બીપીન ુ લ)  

અંગત સિચવ 
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