
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
અખબારી યાદી                  તા, ૦૨/૦૨/૨૦૨૩  

 ભાજપ સરકારે યવુાનોને રોજગાર તો ન આ યો પરંતુ ‘અમતૃ પઢેી’નું નવું નામ યુવાનોને આ યું છે. 
 ભાજપ સરકારની  સાત લાખ સુધીની આવક કરમુ ત કરવાની હેરાત એ મા  આંકડાઓની માયા ળ છે. 
 ભાજપ સરકારે દેશનું દેવું ૧૫૫ લાખ કરોડની િવ મજનક સપાટીએ પહ ચા યું. 
 ગુજરાત પછૂવા માંગે છે કે ગુજરાતમા ં૫૦ લાખ બેરોજગારોને રોજગાર યાર ેમળશે? ગુજરાતમા ંપેપરો ટતા યાર ે

અટકશે? 
 

રા વ ગાંધી ભવન ખાતે આયોિજત પ કાર પ રષદને સંબોધન કરતા ગુજરાત િવધાનસભાના ક ેસ પ ના નેતા અને 
આંકલાવના ધારાસ ય ી અિમતભાઈ ચાવડાએ જણા યું હત ુકે  ભાજપ સરકારનું આ બજેટ લોકસભા ૨૦૨૪ ચૂંટણી પહેલાનું 
છે લું પૂણ બજેટ છે. આ બજેટ મા  ચૂંટણીલ ી અન ેકણિ ય બજેટ છે. ભાજપ સરકારની  સાત લાખ સુધીની આવક કરમુ ત 
કરવાની હેરાત એ મા  આંકડાઓની માયા ળ છે સાચા અથમા ં નાગ રકો ટે  ભરવા જશ ે યારે સાચી િ થિતઓ યાલ 
આવશે.ભાજપ સરકારે શ આતના વષ માં માટ સીટી, કાળું ના ં, નોટબંધી, .એસ.ટી અને ધંધા-વેપારની લગુલાબી િચ  
રજુ કરતી લોભામણી વાતો કરી હતી. ૮ વષના શાસન પછી પણ યો ય અમલવારી અને મોનીટર ગનો અભાવન ેકારણે સામા ય 
માણસન ેરોજગારી, િશ ણ, આરો ય સિહતની ાથિમક સુિવધાઓ-લાભો મ યા નથી. બી બાજુ દેશનું દેવું સતત વધી ર ું છે. 
આઝાદીથી ૨૦૧૪ સુધી 55 લાખ કરોડ દેવું હતુ ંજે વષ ૨૦૧૪ થી ૨૦૨૩ સુધી ભાજપ સરકારે દેશનું દેવું ૧૫૫ લાખ કરોડની 
િવ મજનક સપાટીએ પહ ચા યું છે. લોકસભા ૨૦૨૪ ની ચૂટંણીઓ સામે આવી રહી છે યારે મ યમવગ યાદ આ યો છે અને 
ટે માં  રાહતોની સુ ફયાણી વાતો કરી રહી છે. કે ીય બજેટમાં કોવીડ-હે થ ઇ ા ચર, ખેડૂતો માટ ે – એમ.એસ.પીની યાય 
વાત જોવા મળતી નથી. ભાજપ સરકારે વષ ૨૦૨૨ સુધી દેશના તમામ લોકોને મકાન, ખેડૂતોની આવક બમણી, યુવાનોને ૨ કરોડ 
રોજગાર, માટ સીટી, જેવા દવા વ નો દેશની જનતાને બતા યા હતા. ભાજપ સરકાર વારા રજુ કરવામાં આવલેા કે ીય 
બજેટમા ંમ ઘવારી, રોજગારી, િપયાનુ ંઅવમુ યન સળગતી સરહદો, કુપોષણ માટ ેન કર પગલા – આયોજન નો કોઈ ઉ લેખ 
નથી બી બાજુ િશ ણ, આરો ય, મનરેગા, કિૃષ જેવા મહ વના િવભાગો-યોજનાઓમાં બજેટમાં મોટો ઘટાડો કરવામાં આ યો છે 
જે ચતાજનક છે.  

પ કાર પ રષદને સંબોધન કરતા ગુજરાત િવધાનસભાના ક સે પ ના નેતા ી અિમતભાઈ ચાવડાએ જણા યુ ંહતુ કે  
ભાજપ સરકારે યુવાનોને રોજગાર તો ન આ યો પરતંુ ‘અમૃત પેઢી’નું નવું નામ યુવાનોને આ યું છે. ગુજરાતના મુ યમં ી ીએ 
બજેટના વખાણ કયા પરંતુ ગુજરાત પછૂવા માંગે છે કે ગુજરાતના ૫૦ લાખ બેરોજગારોને રોજગાર યારે મળશે? ગુજરાતમા ં
પેપરો ટતા યારે અટકશ?ે કો ાકટર – આઉટસો સગ બંધ કરીને કાયમી નોકરીઓ યારે મળશે?. ગુજરાતના કે  સમ ના પડતર 

નો સંદભ બજેટમાં શું જોગવાઈઓ થી તે  ણવા માગેં છે. મનરેગાનું બજેટ ઘટા યું, ગુજરાતમાં ામીણ રોજગાર પર શુ ં
અસર થશે તે સરકાર જણાવ.ે  

રા વ ગાંધી ભવન ખાતે આયોિજત પ કાર પ રષદમાં ગુજરાત દેશ ક ેસ સિમિતના ઉપ મખુ ી િબમલ શાહ, 
ગુજરાત દેશ ક ેસ સિમિતના દેશ વ તા ી િહરેન બકર, ી અિમત નાયક, સી.એ. ી મેહુલ પટેલ, અમદાવાદ શહેર ક ેસ 

મુખ ી નીરવ બ ી ઉપિ થત ર ા હતા.   
 
 

             
( હરન બકર) 

       વ તા  
   


