
 

 

 

 
 

અખબારી યાદી          તા. ૯-૨-૨૦૨૩  
• ભાજપ શાસનનાં છે�લા ભાજપ શાસનનાં છે�લા ભાજપ શાસનનાં છે�લા ભાજપ શાસનનાં છે�લા ૬ ૬ ૬ ૬ વષ�માં એસસીવષ�માં એસસીવષ�માં એસસીવષ�માં એસસી----એસટી પર એસટી પર એસટી પર એસટી પર ૯૭૧૨ ૯૭૧૨ ૯૭૧૨ ૯૭૧૨ જેટલી ઘટનાઓજેટલી ઘટનાઓજેટલી ઘટનાઓજેટલી ઘટનાઓ––––હુમલાઓહુમલાઓહુમલાઓહુમલાઓ    
• ભાજપ સરકારમાં દર ભાજપ સરકારમાં દર ભાજપ સરકારમાં દર ભાજપ સરકારમાં દર ૪૮ ૪૮ ૪૮ ૪૮ કલાક ેઅનસુિુચત જન�તી પર કલાક ેઅનસુિુચત જન�તી પર કલાક ેઅનસુિુચત જન�તી પર કલાક ેઅનસુિુચત જન�તી પર ‘‘‘‘એકએકએકએક’ ’ ’ ’ અ�યાચારઅ�યાચારઅ�યાચારઅ�યાચાર----હુમલા ઘટનાહુમલા ઘટનાહુમલા ઘટનાહુમલા ઘટના: : : : એસસીએસસીએસસીએસસી----એસટી એસટી એસટી એસટી 

પર સતત વધી રહેલાપર સતત વધી રહેલાપર સતત વધી રહેલાપર સતત વધી રહેલા    હુમલા રોકવામાં ભાજપ સરકાર નાકામહુમલા રોકવામાં ભાજપ સરકાર નાકામહુમલા રોકવામાં ભાજપ સરકાર નાકામહુમલા રોકવામાં ભાજપ સરકાર નાકામ....    
• ગુજરાતમાં એસટી એ ોિસટીના બનાવોમાં છે�લા #ણ વષ�નો કિ%વકશન રટે એક ટકા કરતા પણ ઓછોગુજરાતમાં એસટી એ ોિસટીના બનાવોમાં છે�લા #ણ વષ�નો કિ%વકશન રટે એક ટકા કરતા પણ ઓછોગુજરાતમાં એસટી એ ોિસટીના બનાવોમાં છે�લા #ણ વષ�નો કિ%વકશન રટે એક ટકા કરતા પણ ઓછોગુજરાતમાં એસટી એ ોિસટીના બનાવોમાં છે�લા #ણ વષ�નો કિ%વકશન રટે એક ટકા કરતા પણ ઓછો: : : : છે�લા #ણ વષ�માં એસટી એ ોિસટી કસેમાં મા# છે�લા #ણ વષ�માં એસટી એ ોિસટી કસેમાં મા# છે�લા #ણ વષ�માં એસટી એ ોિસટી કસેમાં મા# છે�લા #ણ વષ�માં એસટી એ ોિસટી કસેમાં મા# 9 9 9 9 લોકોન ેસ� થઇ છેલોકોન ેસ� થઇ છેલોકોન ેસ� થઇ છેલોકોન ેસ� થઇ છે        

અનુસુિચત 	તી(SC) અને અનુસુિચત જન	િત(ST) પરના અ�યાચારમાં થઇ રહેલા વધારા, પગલા ભરવામાં 
નાકામ ભાજપ સરકાર પર આકરા �હાર કરતા ગુજરાત �દેશ ક!"ેસ સિમિતના �વ#તા$ી િહરેન બે&કરએ જણા)યું હતું કે, 
લોકસભાના પટલ પર રજુ થયેલ ચોકાવનારા આંકડા �માણે ગુજરાતમાં એસસી-એસટી પર વધતી જતી એ-ોિસટીની 
ઘટનાઓએ ગુજરાત માટે િચતાજનક બાબત છે. એસસી-એસટીના બંધારણીય હ#કો-અિધકારો અગે ભાજપ સરકાર અનદેખી 
કરી રહી છે. ગુજરાતમાં અનુસુિચત જન	િત(ST) પર વષ3 ૨૦૧૯માં ૩૨૧ કેસ ર45ટર જયારે સ	 મા6 ૭ને થઇ. વષ3 
૨૦૨૦- ૨૯૧ જેટલા કેસ ર45ટર જયારે સ	 મા6 ૨ને થઇ અને  વષ3 ૨૦૨૧માં ૩૪૧ જેટલા એ-ોિસટીના કેસ ર45ટર 
થયા પરતું એક પણને સ	 થઇ નિહ. એટલે કે છે7લા 6ણ વષ3માં એસટી એ-ોિસટી કેસમાં મા6 9 લોકોને સ	 થઇ છે.  
એસટી એ-ોિસટીના બનાવોમાં ગુજરાતમાં છે7લા 6ણ વષ3નો કિ&વકશન રેટ એક ટકા કરતા પણ ઓછો છે. ભાજપ સરકારના 
રાજમાં છે7લા 6ણ વષ3માં અનુસુિચતજન	તી પર ૯૫૩ જેટલી એ-ોિસટીની ગંભીર ઘટનાઓ થઇ છે આ નોધાયેલી 
ઘટનાઓ છે જયારે ફરીયાદ ન લેવામાં આવે, ધમકાવીને કાઢી મુકવામાં આવે, ડર-ભય પેદા કરવામાં આવે જેનાંથી ભોગ 
બનનાર ફિરયાદી ન બને  જેવી ન નોધાયેલી ઘટનાઓ બમણાથી પણ વધુ છે.   

ભાજપ સરકારમાં દર ૪૮ કલાકે અનુસુિચત જન	તી પર ‘એક’ અ�યાચાર-હુમલા ઘટના થાય છે. છે7લા ૬ વષ3માં 
એસસી-એસટી પર ૯૭૧૨ જેટલી ઘટનાઓ–હુમલાઓ થયા છે. એસસી-એસટી પરના થઈ રહેલા હુમલા સમ" રા;ય માટે 
િચતાજનક બાબત છે. એસસી-એસટી પર સતત વધી રહેલા હુમલા રોકવામાં ભાજપ સરકાર નાકામ રહી છે. એસસી-
એસટીના હ#કો-અિધકારો મળવા, કાયદાકીય બાબતો અંગે 	ગૃતતા લાવવા છે7લા ૩ વષ3માં સમ" દેશમાં ૧૫૦૦૦થી વધુ 
જન	ગૃિતના કાય3=મો થયા પરતું ગુજરાતની ભાજપ સરકારએ વષ3 ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં દેખાવ પૂરતા મા6 ૬- ૬ અને 
વષ3 ૨૦૨૦માં 	ગૃિત અંગેના એક પણ કાય3=મ કય@ નિહ. જે ભાજપ સરકારની એસી-એસટી િવરોધી માનિસકતા દશા3વે છે. 

 અનસુુિચત જન
તી પર એ�ોિસટીની ઘટનાઓઅનસુુિચત જન
તી પર એ�ોિસટીની ઘટનાઓઅનસુુિચત જન
તી પર એ�ોિસટીની ઘટનાઓઅનસુુિચત જન
તી પર એ�ોિસટીની ઘટનાઓ    �મ વષ� કેસ નોધાયા દોિષતન ેસ� ૧ ૨૦૧૯ ૩૨૧ ૭ ૨ ૨૦૨૦ ૨૯૧ ૨ ૩ ૨૦૨૧ ૩૪૧ ૦ કુલ ૯૫૩ ૯ 
િહરેન બ�કર 
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