
 
 

અખબાર  યાદ                                                            તા. ૧૮-૦૮-૨૦૨૦ 
 

 

 ગગન ૂબંી ઈમારતોને મં ૂર  એ ભાજપાના ફંડમેનેજરોને ભાજપા સરકારની ભેટ.  

 હાઉસ ગ બોડ, લમ લયર સ બોડ સ હતને તાળા માર ને સામા ય – મ યમવગના હતોની 

અવગણના કર ને મા ને મા  બ ડરો ુ ં હત જોતી ભાજપ સરકાર.  

 ભાજપા શાસકોએ ‘હોર ઝો ટલ’ ટાચારની મયાદા ણૂ થતા ં ‘વટ કલ’ ટાચારને આગળ 

ધપાવવા શહર  િવકાસના નામે ગગન ુબંી ઈમારતોને મં ૂર ની હરાત કર . 
 

 

રા યમા ંગગન ૂબંી ઈમારતોને મં ુર  આપવાનો ભાજપા સરકારનો િનણય મા ને મા  બ ડરો અને ફંડ મેનેજરોને લાભાથ 
હોવાનો આ ેપ કરતા ં જુરાત દશ ક ેસ સિમિતના ુ ય વ તા ડૉ. મિનષ દોશીએ જણા ુ ં હ ુ ં ક, શહર  નાગ રકોના વનમા ં
બદલાવ લાવીને ખુાકાર , િુવધા, પ રવતન લાવવાની, સેવાના દાિય વ િનભાવવામા ંઊણા ંઉતરલ ભાજપાના શાસકો માટ દરક ‘ કમ’ 
(યોજના) એ ‘ કમ’ (કૌભાડં) છે. નગર એટલે નળ-ગટર-ર તા એ શહર  િવકાસનો સમય બદલાયો છે છતા ંભાજપના શાસકોએ છે લા પદંર 
વષથી શહર  નાગ રકોને ટ ના ટૂતં મા ંઘેર  લીધા છે. અમદાવાદ, રુત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર વા મહાનગરપા લકાના ૨૪ ટકા 
િવ તારોમા ં ુ  પીવા ુ ંપાણી મળ ુ ંનથી. આઠ મહાનગરોમા ંછે લા ૧૫ વષમા ંટ મા ં૩૦૦ ટકા ટલો વધારો કરવામા ંઆ યો છે. આઠ 
મહાનગરો અને ૧૬૦ નગરપા લકા િવ તારમા ંગેરકાયદસર બાધંકામના રાફડા ફાટ ા. ૧૫ લાખ કરતા વ  ુગેરકાયદસર બાધંકામ એ ભાજપા 
શાસકો ૂટંણી ફંડ આપનાર, ઊઘરાવનાર અિધકાર ઓ માટ ઘનસં હનો ભાગ હતો, રા યના ૮ મહાનગરોમાથંી મા  ણ શહરોમા ંપ લીક 
ા સપોટ સી ટમ એ નાગ રકોના લાભને બદલે ખાનગી બસ કો ા ટરો અને ભાજપાના પદાિધકાર ઓને કમાણી ુ ંએ.ટ .એમ. છે. શહરોના 

અસં ુલત િવકાસ માટ ભાજપા શાસકોની ટ િનતી અને િનયત પ ટ દખાઈ રહ  છે.  
રા યના આઠ મહાનગરો અને ૧૬૦ નગરપાલકા શહર  િવ તારમા ં૨.૫ કરોડથી વ  ુનાગ રકો વસવાટ કરતા હોય યા ં૧૫ વષ 

કરતા વ  ુસમયથી શાસન કરતી ભાજપા એ ‘સેવાસદનો’ને ‘મેવા સદનો’ બનાવી દ ધા છે. યાર, સામા ય – મ યમવગને ‘ઘર ુ ંઘર’ 
પરવડ તેમ કમત ઉપલ ધ થાય તે દશામા ં િનતીગત અમલ કરવાને બદલે ૂટંણી ફંડ આપનાર બ ડરો – ગેરકાયદસર બાધંકામ નો 

હૃઉ ોગ ચલાવનાર અિધકાર ઓ – પદાિધકાર ઓના લાભાથ જ ભાજપ સરકાર સતત િવકાસના નામે યોજનાઓ હર કર  રહ  હોવાનો 
આ ેપ કરતા જુરાત દશ ક સે સિમિતના ુ ય વ તા ડૉ. મિનષ દોશીએ જણા ુ ંહ ુ ંક, જુરાતના ૪૨ ટકા કરતા વ  ુનાગ રકો 
શહર  િવ તારમા ં વન વી ર ા હોય, યાર શહર  નાગ રકોને ણુવ ા વા  વન યવ થા આપવામા ંભાજપા શાસકો નાકામ ર ા છે. 
ક ેસના શાસનમા ં‘રોજનો એક િપયો ભરો અને મકાન મેળવો’ તેવી યોજના હતી લાખો મકાનો જુરાત હાઉસ ગ બોડ, લમ લયર સ 
બોડ, હળપતી આવાસ વી ન ર યવ થા તં  હ ુ.ં ભાજપાના શાસકોએ સામા ય – મ યમ પ રવારોને પરવડ તેવા મકાનની યવ થાને 
તોડ  નાખંીને જુરાત હાઉસ ગ બોડ, લમ લયર સ બોડ, હળપતી આવાસ બોડને તાળા ંમાર  દ ધા. હાઉસ ગ બોડની અબજો િપયાની 
કમતી હ રો એકર જમીન પોતાના મળિતયા બ ડરોને િવકાસના નામે પધરાવી દઈને ભાજપા શાસકોએ કરોડો િપયાનો ૂટંણી ફડં 
મેળવીને સ ા ટકાવી રાખી છે. યાર ફર  એક વખત ભાજપા શાસકોએ ‘હોર ઝો ટલ’ ટાચારની મયાદા ણૂ થતા ં‘વટ કલ’ ટાચારને 
આગળ ધપાવવા શહર  િવકાસના નામે ગગન ુબંી ઈમારતોને મં રૂ ની હરાત કર  છે. યાર જુરાતમા ં૨૦૧૨મા ં૫૦ લાખ મકાનની 

હરાત કરનાર ભાજપ શાસકો છે લા ૧૦ વષમા ંકટલા મકાનો પરવડ તેવી કમતના બના યા અને શહર  નાગ રકોને ુ ં ુ ં િુવધા આપી 
તેનો હસાબ આપે.  

 
(ડૉ. મિનષ એમ. દોશી) 
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