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અખબારી યાદી          તા. ૪-૨-૨૦૨૩     
રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે આયોિજત પ�કાર પિરષદને સબંોધન કરતા ગજુરાત �દેશ ક� સે 

સિમિતના કાય"કારી �મુખ#ી અને વડગામના ંક� સે પ&ના ંધારાસ'ય#ી �(નેશ મેવાણીએ જણા+યું 
હતું કે દુિનયાનંુ સૌથી મોટંુ કોપ0રેટ 1કેમ દેશમાં ચાલી ર4ું છે. તાજેતરમા ં6વીટર પર 'ચોકીદાર હી ચોર 
હ'ૈ હેસટેગ 7ે8ડ9ગ થઈ ર4ું છે. િહડનબગ" િરપોટ"ને પગલે દેશમાં આિથક સંકટ ઉભું થયુ ં છે. અદાણી 
 ુપના 1કેમ અગં ે સીબી, ઇડી, સીબીઆઈ, આરબીઆઇ કેમ ચૂપ છે. ક� સે પ& નાના અને મ=યમ 
વગ"નાં ઉ>ોગકારો સાથે છે. શેલ કંપનીઓ-ફેક કંપનીઓ ઉભી કરીને કરોડો @િપયાની ટે& ચોરી કરવામાં 
આવી છે અને શેરમાં રોકાણ કરવામાં આ+યું છે. દેશની સૌથી િવAવસનીય વીમા કંપની Bવારા 
૭૬૦૦૦ કરોડનંુ અને એસબીઆઈ સિહતની બ8ેકોએ ૮૦૦૦૦ કરોડનંુ રોકાણ અદાણી  ુપમા ં
કરવામાં આ+યું છે. જે રીત ેશેર માકCટમાં એલઆઇસી અને િવિવધ બEકોનાં રોકાણનંુ ધોવાણ થયું છે એ 
ખૂબ જ િચતાનો િવષય છે. ગજુરાતની ભાજપ સરકાર પણ 'મગનંુ નામ મરી' પાડતી નથી. ગુજરાતનાં 
રોકાણકારને   સાચવવા માટે એક શHદ ભાજપ સરકાર ઉIચારતી નથી Jયારે ક� ેસ પ& માંગ કરે છે કે 
આ સમ  ગોટાળાની તાપસ સુ�ીમ કોટ"ના 8યાયાધીશ Bવારા તાપસ કરવામા ંઆવે. 

રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે આયોિજત પ�કાર પિરષદને સબંોધન કરતા ગજુરાત �દેશ ક� સે 
સિમિતના ઉપ�મુખ#ી િબમલભાઈ શાહએ જણા+યું હતું કે દેશના ં અને ગજુરાતના ં લાખો લોકોએ 
પોતાના �વનની મડૂી સરકારી વીમા કંપની એલઆઈસી અને સરકાર બEકોમા ંરોકાણ કરે છે. અદાણી 
 ુપના આિથક ગોટાળા અને િહડનબગ"ના ંિરપોટ" બાદ રોકાણકારોનાં તેમજ સરકારી સં1થાઓના ંકરોડો 
@િપયા ધોવાઈ ગયા છે.Jયારે તારીખ ૬ ફMેુઆરી બપોરે ૧ વાગે ક� સે પ& ગજુરાતનાં તમામ િજNલા 
મથકે અને અમદાવાદમાં એલઆઈસી ઓફીસ બહાર ધારણા-�દશ"ન કરી િવરોધ કરવામા ં આવશ.ે 
તારીખ ૭ ફેMુઆરીએ ક� ેસ પ& Bવારા હાથ સ ે હાથ જોડો યા�ાનો શભુારંભ કરવામા આવશ.ે 
પદયા�ાની શ@આત સાબરમતી આ#મ ખાતેથી કરવામાં આવશ.ે ગુજરાતમાં વારંવાર પેપર Oટવાની 
ઘટનાના અગં ેગુજરાતના ંયુવાનોને સાથ ેમળીને લાખો યવુાનોના ભિવPય માટે આ યા�ામા ંયુવાનોની 
રોજગારીના ં�Aને મજબૂતાઈથી ઉQગર કરવામાં આવશ.ે 

પ�કાર પિરષદમાં ગુજરાત �દેશ ક� સે સિમિતના મીડીયા ક8વીનર અને �વRતા ડૉ. મિનષ 
દોશી અને �વRતા#ી િહરેન બEકર ઉપિ1થત ર4ા ંહતા.ં 
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