
 

 

 

 

 
 

અખબારી યાદી          તા. ૬-૨-૨૦૨૩     
• સમ� ગુજરાત રા�યના સમ� ગુજરાત રા�યના સમ� ગુજરાત રા�યના સમ� ગુજરાત રા�યના ૩૩૩૩૩૩૩૩    ��લા મથકે એલઆઈસી અને એસ.બી.આઈ. ઓફીસની સામ ેમોટી ��લા મથકે એલઆઈસી અને એસ.બી.આઈ. ઓફીસની સામ ેમોટી ��લા મથકે એલઆઈસી અને એસ.બી.આઈ. ઓફીસની સામ ેમોટી ��લા મથકે એલઆઈસી અને એસ.બી.આઈ. ઓફીસની સામ ેમોટી     
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• દેશના રોકાણકારોની મહામુલી મડૂીનુ ંદેશના રોકાણકારોની મહામુલી મડૂીનુ ંદેશના રોકાણકારોની મહામુલી મડૂીનુ ંદેશના રોકાણકારોની મહામુલી મડૂીનુ ંઅિવચારી રીત ેઉ6ોઅિવચારી રીત ેઉ6ોઅિવચારી રીત ેઉ6ોઅિવચારી રીત ેઉ6ોગગહૃોમાં રોકાણના કારણ ેગગહૃોમાં રોકાણના કારણ ેગગહૃોમાં રોકાણના કારણ ેગગહૃોમાં રોકાણના કારણ ેધોવાણ થઈ ર8ુ ંછે અન ેધોવાણ થઈ ર8ુ ંછે અન ેધોવાણ થઈ ર8ુ ંછે અન ેધોવાણ થઈ ર8ુ ંછે અન ે

વડા(ધાન0ી નરે:; મોદી મૌન છેઃવડા(ધાન0ી નરે:; મોદી મૌન છેઃવડા(ધાન0ી નરે:; મોદી મૌન છેઃવડા(ધાન0ી નરે:; મોદી મૌન છેઃ    0ી0ી0ી0ી    અમીત ચાવડાઅમીત ચાવડાઅમીત ચાવડાઅમીત ચાવડા    
         અમદાવાદ શહેર ��લા ક��ેસ સિમિત �વારા આયો�ત એલ.આઈ.સી. તથા એસ.બી.આઈ.ના કરોડો ખાતા ધારકો અન ેબચત કરતાઓની મહામુલી મૂડી ઉ'ોગપિતઓના ઉ'ોગગૃહોમાં અિવચારી રોકાણના કારણ ે જે નુકસાન થઈ ર.ંુ છે તેના િવરોધમાં ગુજરાત �દેશ ક�સે સિમિતના �મખુ�ી જગદીશ ઠાકોરગુજરાત �દેશ ક�સે સિમિતના �મખુ�ી જગદીશ ઠાકોરગુજરાત �દેશ ક�સે સિમિતના �મખુ�ી જગદીશ ઠાકોરગુજરાત �દેશ ક�સે સિમિતના �મખુ�ી જગદીશ ઠાકોર અને િવધાનસભા ક�સે પ�ના નેતા�ી અમીત ચાવડાિવધાનસભા ક�સે પ�ના નેતા�ી અમીત ચાવડાિવધાનસભા ક�સે પ�ના નેતા�ી અમીત ચાવડાિવધાનસભા ક�સે પ�ના નેતા�ી અમીત ચાવડાની ઉપિ0થતીમાં મોટી સં2યામાં આગેવાન3ીઓ, ધારાસ5ય3ીઓ, 67ટલ સેલ-ડીપાટ8મે7ટના હો9ેદાર તથા કાય8કતા8 ભાઈ-બહનેોએ રીલીફ રોડ ખાતે ધરણા ં- <દશ8ન કરી સામા7ય માણસની બચત બચાવવા િવરોધ <દશ8ન કરવામાં આ=યંુ હતંુ. ગુજરાત <દેશ ક��સે સિમિતના <મુખ3ી જગદીશ ઠાકોરે જણા=યંુ હતંુ કે, હાલમાં આખો દેશ ખાસ કરીને મ?યમ વગ8 ભાજપ સરકારની રીિત અને નીિતઓથી @ચિતત છે. સામા7ય માણસની મહનેતની બચતના ખચA  તેમના ન�કના િમBો અને પસંદગીના અબજોપિતઓને ફાયદો થાય તેવી નીિત અપનાવી રહી છે. ભાજપ સરકાર �વારા અદાણી જૂથમાં એલઆઈસી અને એસબીઆઈ જેવી સરકારી સં0થાઓના અCયંત જોખમી =યવહારો અન ેરોકાણોએ, એલઆઈસીના 29 કરોડ પોિલસી ધારકો અને એસબીઆઈના 45 કરોડ ખાતાધારકો પર <િતકૂળ અસર કરી છે.  છે�લા કેટલાક Iદવસોમાં એલ.આઈ.સી.�વારા અદાણી જૂથમાં જંગી રોકાણથી એલઆઈસી ન ેJિપયા 33,060 કરોડ Jિપયાનંુ નુકસાન થયંુ છે. જયારે એસબીઆઈ અને અ7ય ભારતીય બNકોએ અદાણી જૂથને મોટી રકમની લોન આપી છે. જયારે અદાણી �ુપ પર ભારતીય બNકોના લગભગ 80,000 કરોડનંુ દેવંુ છે. ગુજરાત િવધાનસભા ક��ેસ પPના નેતા3ી અમીત ચાવડાએ જણા=યંુ હતંુ કે, ક��ેસ પાટQ Rયારેય કોઈ ખાસ ભારતીય કોપSરેટ હાઉસની િવT�ધ નથી રહી, અમે Uોની કેિપટાલાિસમની િવT�ધ છીએ અને પસંદ કરેલા અબજોપિતઓને લાભ આપવા માટેના િનયમો બદલવાના િવચારની િવT�ધ છીએ. ક��ેસ પP  હંમેશા ગરીબ અને સામા7ય માણસની પડખે ઊભો  ર.ો છે અને રહેશે. ક��ેસ પP  કરોડો ભારતીયોના મહનેતની  કમાણી કરેલી બચતને જોખમમાં મૂકીને બWર મૂ�ય ગુમાવતી કંપનીઓમાં રોકાણના મુ9ા પર ચચા8 શJ કરવા માટે સસંદમાં લડી ર.ો  છે.   ક��ેસ પP �વારા માંગણીઓ  છે કે, (૧) સવS[ચ અદાલતના મુ2ય 7યાયાધીશ �વારા િન\પP તપાસ અથવા િહડનબગ8ના અહેવાલ અંગે સંયુRત સંસદીય સિમિત �વારા તપાસ (૨) એલઆઈસી અને એસબીઆઈ અ7ય બNક �વારા અદાણી �ુપમાં થયેલ રોકાણો અંગે સંસદમાં ચચા8 અને રોકાણકારોની સુરPા માટે યો^ય પગલા ંલેવા જોઈએ.  અમદાવાદ શહેર ��લા ક��ેસ સિમિત �વારા આયો�ત આ ધરણા <દશ8નમાં અમદાવાદ શહેરના <મુખ3ી નીરવ બPી, અમદાવાદ ��લા ક��ેસ સિમિતના <મુખ3ી બળવંત@સહ ગઢવી, ધારાસ5ય3ી ઈમરાન ખેડાવાલા, <દેશ ઉપ<મુખ3ી બીમલ શાહ, ઈ7ચાજ8 મહામંBી3ી નઈમ મીરઝા, ગુજરાત <દેશ મીડીયા ક7વીનર અને <વRતા ડૉ. મિનષ દોશી, ગુજરાત <દેશ મીડીયા કો-ક7વીનર અને <વRતા3ી હેમાંગ રાવલ, <વRતા3ી િહરેન બNકર, સેવાદળના કાય8કારી ચેરમેન3ી Iકરણ <Wપિત, ઓ.બી.સી. ડીપાટ8મે7ટના ચેરમેન3ી ઘનdયામ ગઢવી, <દેશ હો9ેદાર3ીઓ, શહેર અ�ણી, 67ટલ - સેલ ડીપાટ8મે7ટના વડા, <દેશ <વRતા સિહત મોટી સં2યામાં કાય8કતા8 ભાઈ-બહેનો જોડાયા હતા.  

(હેમાંગ રાવલ) 
મીડીયા કો-ક�વીનર અને �વ�તા 


