
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

અખબારી યાદી                                                     તા. ૫-૨-૨૦૨૩ 
 
રા વ ગાંધી ભવન ખાતે આયોિજત પ કાર પ રષદને સબંોધન કરતા ગુજરાત દેશ ક ેસ સિમિતના કાયકારી મુખ ી હમત સહ 

પટલેે જણા યુ ંહતુ ંકે રા યની ભાજપ સરકારની ઘોર બદેરકારી અન ેલાપરવાહીના કારણે ગુજરાતમા ંવારંવાર રા ય સરકારની પધા મક પરી ાના 
પેપર ટી જવાની ઘટના સામા ય બની રહી છે. હાલમા ંજ જુિનયર લાકની ભરતી માટનેી પરી ાનુ ં  પેપર લીક થયેલ છે જેના કારણ ે રા યના 
લાખો બેરોજગાર યુવાનો હાલાકી અન ેઅરાજકતાનો ભોગ બ યા. રા યની ભાજપ સરકાર યવુાનોના નો અંગ ેઅ યતં અસવંેદનશીલ હોવાનો 
આ એક વધુ બોલતો પૂરાવો છે. પહેલેથી બરેોજગારીનો ભોગ બનલેા રા યના લાખો બેરોજગાર યુવાનોને પરી ા આપવા જવાનો ખચ, સમયનો 
દુ યય અન ેભાર ે હાલાકી ભોગવવા પ યા. બેરોજગાર યુવાનો માટ ે ઉપયોગી આયોજન ક ે નીિત ઘડવાન ેબદલે તેમની હાલાકીમા ં વધારો કરવાનું 
રા યની ભાજપ સરકારનું આ પગલંુ અ યંત ન દનીય છે. 
હંમેશની જેમ રા યની ના પડખ ેરહેવાની તેમજ ના નોને વાચા આપવાની નેમ સાથે ક ેસ પ  સતત સ ય ર ો છે. આ સંજોગોમા ં
ભાજપ સરકારના વારંવાર પેપરલ કના અ યતં ગંભીર અને ગનુાિહત કારનામા સામે િવરોધ ય ત કરવા તા. ૭ ફે આુરી મગંળવાર ેસવાર ે૧૧-૦૦ 
કલાક ેગાધંી આ મ, સાબરમતીથી કોચરબ આ મ, પાલડી અમદાવાદ સધુી િતકા મક રલેી-કચૂ વારા િવરોધ દશન કાય મ યો શ.ે 

રા વ ગાધંી ભવન ખાતે આયોિજત પ કાર પ રષદને સબંોધન કરતા ગુજરાત દેશ ક સે સિમિતના ઉપ મુખ ડો. તભુાઈ પટલેે 
જણા યું હતુ કે પં ડત જવાહરલાલ નહે એ ી ભગવદ ગીતાના ૮માં અ યાયના ૨૨ સં કતૃ લોકના ઉતારાધ ‘યોગ ેમ વહા યહમ્’ એટલે કે તમારી 
સુર ા અમારી જવાબદારીના નેમ સાથે ૧૯ જુન ૧૯૫૬એ લાઈફ ઈ યોર સ એ ટ લાવી તા.૧ સ ટે બર ૧૯૫૬ના રોજ એલઆઈસી જેવી 
સરકારી સં થાની થાપના કરવામાં આવી હતી. હાલમાં આખો દશે ખાસ કરીને મ યમ વગ ભાજપ સરકારની રીિત અન ેનીિતઓથી ચિતત છે. 
સામા ય માણસની મહેનતની બચતના ખચ તેમના ન કના િમ ો અને પસંદગીના અબજોપિતઓને ફાયદો થાય તેવી નીિત અપનાવી રહી છે. 
ભાજપ સરકાર વારા અદાણી જૂથમાં એલઆઈસી અન ે એસબીઆઈ જેવી સરકારી સં થાઓના અ યંત જોખમી યવહારો અન ે રોકાણોએ, 
એલઆઈસીના 29 કરોડ પોિલસી ધારકો અને એસબીઆઈના 45 કરોડ ખાતાધારકો પર િતકૂળ અસર કરી છે. છે લા કટેલાક દવસોમા ં
એલ.આઈ.સી. વારા અદાણી જૂથમાં જંગી રોકાણથી એલઆઈસી ને િપયા 33,060 કરોડ િપયાનું નુકસાન થયું છે. જયારે એસબીઆઈ અને 
અ ય ભારતીય બકોએ અદાણી જૂથને મોટી રકમની લોન આપી છે. જયારે અદાણી ુપ પર ભારતીય બકોના લગભગ 80,000 કરોડનું દવેું છે. 

ક ેસ પાટ  યારેય કોઈ ખાસ ભારતીય કોપ રેટ હાઉસની િવ ધ નથી રહી, અમે ોની કેિપટાલાિસમની િવ ધ છીએ અન ેપસદં કરલેા 
અબજોપિતઓને લાભ આપવા માટેના િનયમો બદલવાના િવચારની િવ ધ છીએ. ક ેસ પ   હંમેશા ગરીબ અન ેસામા ય માણસની પડખે ઊભો  
ર ો છે અન ેરહેશે. ક ેસ પ   કરોડો ભારતીયોના મહેનતની  કમાણી કરેલી બચતન ેજોખમમાં મૂકીન ેબ ર મૂ ય ગુમાવતી કંપનીઓમાં રોકાણના 
મુ ા પર ચચા શ  કરવા માટે સસંદમાં લડી ર ો છે. તારીખ ૦૬ ફે આુરી,૨૦૨૩ન ેસોમવારના રોજ રા યના ૩૩ લા મથક ેએલઆઈસી અન ે
એસ.બી.આઈ. ઓફીસની સામ ેમોટી સં યામા ંકાયકતા ભાઈ બહનેો ધરણા ં– દશનમાં જોડાશે.  
 ક ેસ પ  વારા માગંણીઓ  છે કે, (૧) સવ ચ અદાલતના મુ ય યાયાધીશ વારા િન પ  તપાસ અથવા િહડનબગના અહેવાલ અગંે 
સંયુ ત સસંદીય સિમિત વારા તપાસ (૨) એલઆઈસી અને એસબીઆઈ અ ય બક વારા અદાણી ુપમા ંથયેલ રોકાણો અંગ ેસંસદમા ંચચા અન ે
રોકાણકારોની સુર ા માટે યો ય પગલા ંલેવા. 
 તાજેતરમાં ભાજપ સરકાર વારા જં ીમાં કરવામાં આવેલા અસ  વધારાને પાછો લેવાની માગં કરતા ગુજરાત દેશ ક સે સિમિતના 
ઉપ મુખ ડો. તભુાઈ પટેલે જણા યું હતુ કે જં ીમા ંવધારાના ભાજપ સરકારના અિવચારી િનણયને કારણ ેસામા ય મ યમવગના લોકોનું ઘરનુ ંઘર 
લેવાનું વ ન દો લંુ બ યું છે.  િવરોધી આ િનણયથી દ તાવજેો, ટે પ યુટી સિહતની કામગીરીમા ંબમણો વધારો થશે. 
 રા વ ગાંધી ભવન ખાતે આયોિજત પ કાર પ રષદમાં ગુજરાત દશે ક ેસ સિમિતના ઉપ મુખ ી િબમલ શાહ, ગુજરાત દેશ ક સે 
સિમિતના મી ડયા ડીપાટમટના ક વીનર ડો. મનીષ દોશી, કો.ક વીનર ી હેમાંગ રાવલ, વ તા ી િહરેન બકર, ી અિમત નાયક ઉપિ થત ર ા 
હતા.  
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