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અખબારી યાદી            તા. ૨૨/૧૦/૨૦૨૦  

 

 ભાજપાના ��ટાચારી શાસનને ઓળખી જઈને ગજુરાતની જનતાએ ૨૦૧૭ િવધાનસભામા ં“નવસ(નાઈ)ટી” 
મા ંઆઉટ કરી -યારે, સીધી રીતે સફળ ન થનાર ભાજપાએ લોભ લાલચ, ધાકધમકી, ડર-ભય અને ��ટાચારથી 

ધારાસ6યોને 789ોહ, પ;9ોહ કરાવીને લોકત<ંની હ-યા કરી. બી=બાજુ પેટાચ ૂટંણીમા ં મCુયમ<ંીDી િસEધાતંની 

સફૂીયાણી વાતો કરી રGા ં છે. ગજુરાતમા ં કોના આશીવા(દ કરોડો Iિપયાનો દાI રોજ ઠલવાય છે...!  સKાવાર 

માિહતી સાથે ભાજપના શાસનમા ંકાગળ પરની દાIબધંી અને હNતારાજ પર આકરા 7હાર કરતા ગજુરાત 7દેશ 

કOPેસ સિમિતના મCુય 7વQતા ડૉ. મિનષ દોશી એ જણાTયુ ંહત ુ ં કે, ગજુરાતમા ંછેWલા બે વષ(મા ં૧૮,૫૮,૨૧૭.૫૦ 

લીટર દેશી દાI, ૧૭,૦૧,૦૩૮ બોટલ િબયરનો જ\થો, ૧,૩૮,૦૧૫૫૮ િવદેશી દાIની બોટલો ]ની કુલ િકંમત Iા. 

૨૫૨,૩૨,૫૨,૭૧૪ ની રકમનો પકડાયો! પકડાયેલ દાIનો મા< એક ટકાથી પણ ઓછો છે. તે સમP ગજુરાત 8ણ ે

છે. રાaયમા ં છેWલા બ ે વષ(મા ં ૧૧૮૩૧ િક.Pા. ગાજંો, ૩૨૩૬.૫૦ િક.Pા ચરસ, અને ૧૮૦૮ િક.Pા. ]ની િકંમત 

૧૬,૨૪,૮૮,૭૩૦ Iિપયાની થાય છે. બેરોકટોક દાI, નશાના પદાથ(થી ગજુરાતની યવુા પેઢી નશાની ખાઈમા ંધકેલાઈ 

રહી છે. તે dગે ભાજપ સરકાર કેમ મૌન છે? રાaયના યવુાનોને રોજગારી આપવામા ં િન�ફળ ભાજપ શાસકોના 

આશીવા(દથી અસામાિજક ત-વો, દાIના ખેિપયા બેફામ બ)યા છે. ]નો ભોગ પોલીસ કમ(ચારી પણ બની રGા ંછે. 

મCુયમ<ંીDી તેમના હhતકના ગહૃ િવભાગ jારા નશાબધંીનો કડક અમલ કરાવવામા ં સદંતર િન�ફળ છે. -યારે 

મCુયમ<ંીDી તેમની જવાબદારી સમ=ને નશામQુત ગજુરાત માટે કામગીરી કરે. દાIની હરેાફેરી અને દાI dગેના 

૧૧૦૫ આરોપીઓ ૬ મિહનાથી અને ૭૫૨ આરોપીઓ એક વષ( કરતા વધ ુસમયથી પોલીસત<ં પકડી શકી નથી. 

આ છે ગહૃ િવભાગનુ ંપોલખોલતુ ંિચ< અને કાગળ પરની દાIબધંી... !  
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દેશી દાIનો જ\થો (લીટર)  ૧૮૫૮૨૧૭.૫ ૩,૧૨,૮૩,૮૦૨ 

િબયરનો જ\થો (બોટલ)  ૧૭૦૧૦૩૮ ૧૭,૭૯,૪૪,૫૨૧ 

િવદેશી દાI (બોટલ)  ૧૩૮૦૧૫૫૮ ૨,૩૧,૪૦,૨૪,૩૯૧ 

ગાજંો (િક.Pા) ૧૧૮૩૧ કુલ રકમ  

૧૬,૨૪,૮૮,૭૩૦ અફીણ (િક.Pા)  ૩૨૩૬.૫ 

ચરસ (િક.Pા) ૬૯.૬૦૭ 

પોશ ડોડા (િક.Pા) ૧૮૦૮ 

ભાજપા પાસે ગરીમાપણૂ( વાણી વત(નની અપે;ા વધ ુપડતી કહવેાય પણ, ગજુરાતના યવુાનોને નશાની 

ખાઈમા ંડૂબતા બચાવવા માટે મCુયમ<ંીDી સાચી રીતે જવાબદારી અદા કરે તો જ ગજુરાત ખરા અથ(મા ંગિતશીલ, 

7ગિતશીલ અને નશામQુત બનશે.  
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