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અખબારી યાદી              તા. ૪-૧-૨૦૨૩      
• ગુજરાત િવધાનસભામાંગુજરાત િવધાનસભામાંગુજરાત િવધાનસભામાંગુજરાત િવધાનસભામાં    રજુ કરેલ આકંડારજુ કરેલ આકંડારજુ કરેલ આકંડારજુ કરેલ આકંડા    ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ અને અને અને અને ૨૦૨૧ ૨૦૨૧ ૨૦૨૧ ૨૦૨૧ બ ે વષ�મા ંબ ે વષ�મા ંબ ે વષ�મા ંબ ે વષ�મા ં ૩૭૯૬ ૩૭૯૬ ૩૭૯૬ ૩૭૯૬ બળા!કાર અને બળા!કાર અને બળા!કાર અને બળા!કાર અને ૬૧ ૬૧ ૬૧ ૬૧ 

સામુિહક બળા!કારના ગુ#હાઓ ન%ધાયાસામુિહક બળા!કારના ગુ#હાઓ ન%ધાયાસામુિહક બળા!કારના ગુ#હાઓ ન%ધાયાસામુિહક બળા!કારના ગુ#હાઓ ન%ધાયા    હહહહતાતાતાતા. . . .     
• લોકસભામાં લોકસભામાં લોકસભામાં લોકસભામાં રજુ કરેલ આંકડા રજુ કરેલ આંકડા રજુ કરેલ આંકડા રજુ કરેલ આંકડા ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ અને અને અને અને ૨૦૨૧ ૨૦૨૧ ૨૦૨૧ ૨૦૨૧ બ ે વષ�મા ંબ ે વષ�મા ંબ ે વષ�મા ંબ ે વષ�મા ં ૧૦૭૫ ૧૦૭૫ ૧૦૭૫ ૧૦૭૫ બળા!કાર અન ેબળા!કાર અન ેબળા!કાર અન ેબળા!કાર અન ે ૩૫ ૩૫ ૩૫ ૩૫ સામુિહક સામુિહક સામુિહક સામુિહક 

બળા!કારના ગુ#હાઓ ન%ધાયા હતા.બળા!કારના ગુ#હાઓ ન%ધાયા હતા.બળા!કારના ગુ#હાઓ ન%ધાયા હતા.બળા!કારના ગુ#હાઓ ન%ધાયા હતા.    
• ખોટા આકંડા કોના રા,ય સરકારખોટા આકંડા કોના રા,ય સરકારખોટા આકંડા કોના રા,ય સરકારખોટા આકંડા કોના રા,ય સરકારના કે કે#- સરકાર ના કે કે#- સરકાર ના કે કે#- સરકાર ના કે કે#- સરકાર ? ? ? ? ભાજપ જવાબ આપેભાજપ જવાબ આપેભાજપ જવાબ આપેભાજપ જવાબ આપે????    
• ખોટા આંકડા આપનાર ગુજરાતનંુ ગૃહ િવભાગ કે કે#-નંુ ગૃહ િવભાગ ખોટા આંકડા આપનાર ગુજરાતનંુ ગૃહ િવભાગ કે કે#-નંુ ગૃહ િવભાગ ખોટા આંકડા આપનાર ગુજરાતનંુ ગૃહ િવભાગ કે કે#-નંુ ગૃહ િવભાગ ખોટા આંકડા આપનાર ગુજરાતનંુ ગૃહ િવભાગ કે કે#-નંુ ગૃહ િવભાગ ????    આંકડાઓની િવસગંતતા ઉપર આંકડાઓની િવસગંતતા ઉપર આંકડાઓની િવસગંતતા ઉપર આંકડાઓની િવસગંતતા ઉપર 

સરકાર ખલુાસો કરે.સરકાર ખલુાસો કરે.સરકાર ખલુાસો કરે.સરકાર ખલુાસો કરે.    ખોટા આકંડા આપનાર આપનાર સામ ેકાય�વાહી થવી જોઈએ.ખોટા આકંડા આપનાર આપનાર સામ ેકાય�વાહી થવી જોઈએ.ખોટા આકંડા આપનાર આપનાર સામ ેકાય�વાહી થવી જોઈએ.ખોટા આકંડા આપનાર આપનાર સામ ેકાય�વાહી થવી જોઈએ.    
    આજ રોજ રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે પ�કારોને સંબોધન કરતા ગુજરાત �દેશ ક��ેસ �વકતા�ી પા�થવરાજ સહ કઠવાડીયાએ ‘બટેી બચાવો’ના નારાની સુ*ફયાણી વાતો કરતી કે-.ની અને ગુજરાતની ભાજપ સરકારના િવધાનસભા અને લોકસભામાં રજુ કરેલ બળા4કાર અને સામૂિહક બળા4કારના આંકડાઓમાં િવસંગતાઓનો ચોકાવનારો ખુલાસો થાય છે. ગુજરાત રા9યની િવધાનસભામાં તારીખ ૧૦ માચ< ૨૦૨૨ના રોજ પુછાયેલ સવાલના જવાબમાં ગુજરાત રા9યના ગૃહ િવભાગ ?વારા અને ગૃહમં�ી હષ< સંઘવી ?વારા રજુ કરલે જવાબમાં વષ< ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧ ના બ ેવષ< દરBયાન રા9યમાં ૩૭૯૬ બલા4કાર અને ૬૧ સામુિહક બળા4કારના ગુ-હાઓ ન�ધાયા હતા તેમ િવધાનસભાના ગૃહમાં રજુ કરેલ હતો. 9યારે તારીખ ૨૦ *ડસેBબર ૨૦૨૨ના રોજ લોકસભામાં પુછાયેલ સવાલના જવાબમાં કે-. સરકારના ગૃહ િવભાગ અને ગૃહમં�ી અિમત શાહ ?વારા ગુજરાત રા9યમાં ન�ધાયેલા બળા4કાર અને સામૂિહક બળા4કારના આંકડા રજૂ કરવામાં આGયા હતા. લોકસભામાં દશા<વેલ આંકડા �માણે વષ< ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧ દરિમયાન બે વષ<માં ૧૦૭૫ બળા4કાર અને સામૂિહક બળા4કારના ૩૫ ગુ-હા ન�ધાયા હતા. લોકસભામાં કે-.ની સરકાર ?વારા ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧ના બે વષ<ની બળા4કારના ૨૭૨૧ અને સામૂિહક બળા4કારના ૨૬ ગુ-હા, ગુજરાત િવધાનસભા કરતાં ઓછા દશા<વવામાં આGયા છે. િવધાનસભા અને લોકસભામાં ગુજરાતમાં બનેલ બળા4કાર અને સામૂિહક બળા4કારના ગુ-હાના આંકડાની િવસંગતતા દશા<વે છે કે કે-.ની સરકાર અથવા ગુજરાતની સરકારમાંથી કોઈ એક જૂઠંુ બોલી રKા છે. ભરોસાની સરકારની વાતો કરતી ભાજપ જુઠાL ંચલાવતી હોય 4યારે ગુજરાત અને દેશના નાગ*રકને ખોટા આંકડાથી ભરોષો Mયાં થી બેસ?ે ભાજપ નMકી કરે કે ગુજરાત રા9યના ગૃહ મં�ી હષ< સંઘવી િવધાનસભા એ િવધાનસભામાં ખોટા આંકડા દશા<Gયા છે કે દેશના ગૃહમં�ી અિમતભાઈ શાહએ લોકસભામાં ખોટા આંકડા દશા<Gયા છે ? કે-. અને ગુજરાતના ગૃહ િવભાગમાંથી એક જેણે ખોટા આંકડા આOયાં હોય તેમની ઉપર કાય<વાહી થવી જોઈએ. નૈિતકતાના આધારે િવધાનસભા કે લોકસભામાં ખોટા આંકડા આપનાર ગૃહમં�ીએ તા4કાિલક રા�નામંુ આપવંુ જોઈએ. િવધાનસભા હોય કે લોકસભા હોય જો ખોટા આંકડા દશા<વવામાં આવે તો દેશના નાગ*રકોને લોકતં� ઉપરથી િવRવાસ ઉઠી જશે અને સરકાર ઉપરથી ભરોસો ઉઠી જશ.ે આંકડા છુપાવવાનંુ રાજકારણ શંુ કામ ? કોણ જુSઠુ બોલી રKુ ં છે અને કોણ સ4ય બોલી રKંુ છે તે ગુજરાત અને દેશની જનતા Tણવા માંગે છે. સરકાર ખુલાસો આપે કે સાચા આંકડા િવધાનસભાના કે લોકસભાના ?                   ૨૦૨૦-૨૦૨૧ (બે વષ<)  ગુજરાત િવધાનસભા લોકસભા િવસંગતતા બળા4કાર  ૩૭૯૬ ૧૦૭૫ ૨૭૨૧ સામુિહક બળા4કાર ૬૧ ૩૫ ૨૬ 

 (પાથ�વરાજ
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