
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

અખબાર  યાદ                  તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૩ 
 
  

 ટટ લૉ કિમશનની ભલામણ બાદ પણ કડક જોગવાઈ સાથે િવશેષ કાયદા ઘડવામા ંભાજપ સરકાર સં ણૂપણ ેઉણી 
ઉતર . 

 જુરાતના લાખો વુાનોના ભિવ ય માટ િવધાનસભા સ મા ંએક દવસ સં ણૂપણ ેવારંવાર થતી પેપરલીકની 
ઘટનો ગે િવ તૃ ચચા કરવામા ંઆવે 

 જુરાતમા ંપેપરલીકમા ંમોટ  માછલીઓ કાયદાના પકડથી ુ ર છે અને નાની માછલીઓ પકડાય છે 
 
          જુરાતમા ંવારંવાર પેપરલીક ગે જુરાત ટટ લૉ કિમશનના રપોટની િવગતો સાથે ભાજપ સરકારની નીિત-
િનયતને ુ લી પાડતા જુરાત દશ ક સે સિમિતના મી ડયા ડ પાટમે ટના ક વીનર અને વ તા ડૉ.મનીષ દોશીએ 
જણા ુ ં હ ુ ં ક જુરાતમા ં વારંવાર પેપર ટવાની ૧૪થી ઘટનાઓ થઇ થઇ છે. જુરાતમા ં પેપરલીક ઘટનાઓથી 

જુરાતના લાખો વુાન વુતીઓ  પધા મક પર ામા ં રાત દવસ મહનત કર ને તૈયાર  કરતા હોય છે તે લાખો 
વુાનોના સપના ટૂ  ર ા છે.  બેફામ નાણાનંા ુકા ર તા- ટાચાર  યવ થા અને વગ ધરાવતા મોટા લોકોના લીધે 

પેપર લીક-ગેરર િતઓની અનેક ધટનાઓ ભાજપ સરકારમા ં બની છે. યાર લોક ર ક દળ, હડ લાક, સ હતના પેપર 
લીકની ઘટના બાદ જ ટ સ એમ.બી. શાહના વડપણ હઠળના જુરાત ટટ લૉ કિમશનના રપોટમા ંતારણો સાથે િવશેષ 
કાયદો બનાવવા માટ પ ટ ભલામણ કર  હતી. કિમશન ારા તાર ખ 1 ુલાઈ 2022 મા ંસરકારને આ િવ તૃ િવગતો 
સાથેનો અહવાલ સબિમટ કરવામા ંઆ યો હતો. સ ટ બરમા ંમળેલ સ મા ંસરકાર ઈ છત તો પેપર લીક ગેનો કાયદો 
બની શ ો હોત. ભાજપ સરકાર પેપરલીક ગે ફસ સેિવગ કરવાને બદલ ે જુરાત ટટ લૉ કિમશનના અહવાલને આધાર 
તા કા લક િવશેષ કાયદો ઘડ. અહવાલમા ં પ ટ પણે જણાવવામા ંઆ ુ ં હ ુ ં છે ક પેપર કાડંમા ંવગ ધરાવનાર લોકોની 
ગોઠવણ હોવાથી મોટા માથા ટાચાર ઓ પકડાતા નથી. પેપર લીકકાડંમા ંલાખો િપયાનો વેપાર થાય છે લાખો િપયામા ં
પેપર વેચવામા ંઆવે છે. જુરાત ટટ લૉ કિમશને પ ટપણે તારણ ર ૂ ક  ુછે ક જુરાતમા ંપેપરલીકમા ંમોટ  માછલીઓ 
કાયદાના પકડથી ુ ર છે અને નાની માછલીઓ પકડાય છે તે નો ુ ંછે. 
 
          િવધાનસભા સ મા ંએક દવસ સં ણૂપણે જુરાતમા ંથતા વારંવાર પેપરલીકની ઘટનો ગે ચચા કરવામા ંઆવે 
તેમજ જુરાત ટટ લૉ કિમશનના અહવાલ ગે ભાજપ સરકાર ગભંીરતા દાખવે, કડક જોગવાઈ સાથે િવશેષ કાયદા માટ 
બ ટ સ મા ંસરકાર બીલ લાવે તેવી ક સે પ  માગં કર છે. 
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