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અખબારી યાદી        તા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૩  
    

 દેશના સામા	ય નાગ�રકો પર મ�ઘવારીનો માર વધશે, રોજગારની તકો માટે કોઈ ન�કર બાબત નિહ 
બી�બાજુ સીિમત લોકો માટે મદદકતા" કે	#ીય બજેટ અંગે &િત�'યા આપતા ગુજરાત &દેશ ક�)ેસ સિમિતના 
&મુખ +ી જગદીશ ઠાકોરે જણા.યુ ંહતંુ કે, દેશના ગરીબ – સામા	ય મ/યમ વગ"ના નાગરીકોને મોટો &0ન મ�ઘવારી 
માટે નાણામં1ી એક શ3દનો પણ બજેટ 4પીચમાં ઉ7લેખ કય8 નથી. કેિ��કેિ��કેિ��કેિ��યયયય    બજેટ વાયદાના વપેારમાં ફરી એક બજેટ વાયદાના વપેારમાં ફરી એક બજેટ વાયદાના વપેારમાં ફરી એક બજેટ વાયદાના વપેારમાં ફરી એક 
વખત અવ�લ સાિબત થના�ં છેવખત અવ�લ સાિબત થના�ં છેવખત અવ�લ સાિબત થના�ં છેવખત અવ�લ સાિબત થના�ં છે. મ�ઘવારી આસમાને છે. બેરોજગારી દર વધી ર<ો છે. =યારે કેિ	#ય બજેટ વધુ 
એક વખત દેશના કરોડો નાગ#રદેશના કરોડો નાગ#રદેશના કરોડો નાગ#રદેશના કરોડો નાગ#રકો સામે છેતરપ$ડી સમાનકો સામે છેતરપ$ડી સમાનકો સામે છેતરપ$ડી સમાનકો સામે છેતરપ$ડી સમાન છે. આંકડાઓમાં હેરફેર, યોજનાઓની મોટી મોટી વાતો, 
+િમક વગ8 માટે કોઈ ન�કર વાત કરવામાં આવી નથી. +િમકોના હ�ક અિધકાર આપતા કાયદાઓ રA કરીને 
ઉ/યોગગૃહોને લાભ આપવાની ભાજપે વધુ એક Dહેરાત કરી છે. ભાજપને ચંુટણી &ચાર સભામાં જે ‘ડેમો)ા�ફક 
�ડિવડ	ડ’ ની વાતો હતી તે હવે ‘ડેમો)ા�ફક �ડD4ટર’ તરફ કે	#ીય બજેટ આગળ વધી ર<ું તેમ જણાય છે. 
 સમ) #િFએ કે��ીય બજેટ મ%ઘવારી કે��ીય બજેટ મ%ઘવારી કે��ીય બજેટ મ%ઘવારી કે��ીય બજેટ મ%ઘવારી ––––    બરેોજગારી બરેોજગારી બરેોજગારી બરેોજગારી ––––    અસમાનતા વધારના�ં અને દેશના સામા�ય અસમાનતા વધારના�ં અને દેશના સામા�ય અસમાનતા વધારના�ં અને દેશના સામા�ય અસમાનતા વધારના�ં અને દેશના સામા�ય 
નાગરીકો પર મ%ઘવારીનો માર નાગરીકો પર મ%ઘવારીનો માર નાગરીકો પર મ%ઘવારીનો માર નાગરીકો પર મ%ઘવારીનો માર વધારના�ંવધારના�ંવધારના�ંવધારના� ંછે.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 કે	#ીય બજેટ ઉપર &િત�'યા આપતા ગુજરાત &દેશ ક�)ેસ સિમિતના પૂવ"&મુખ+ી અજુ"નભાઈ 
મોઢવાડીયાએ  જણા.યંુ હતુ ં કે, બેલગામ મ�ઘવારી, મ�ઘવારી ઘટાડવા કોઈ Dહેરાત નિહ. ગરીબી / ભૂખમરામાં 
વધારો, તેની સામેની લડત માટે કોઈ િનિત નહી. સતત અથ()યવ*થા પડી ભાંગી રહી છેસતત અથ()યવ*થા પડી ભાંગી રહી છેસતત અથ()યવ*થા પડી ભાંગી રહી છેસતત અથ()યવ*થા પડી ભાંગી રહી છે, , , , -િપયાનુ ં સતત -િપયાનુ ં સતત -િપયાનુ ં સતત -િપયાનુ ં સતત 
અવમૂ�યન થઈ ર1ુ ં છે. મંદી અવમૂ�યન થઈ ર1ુ ં છે. મંદી અવમૂ�યન થઈ ર1ુ ં છે. મંદી અવમૂ�યન થઈ ર1ુ ં છે. મંદી ----    મ%ઘવારી મ%ઘવારી મ%ઘવારી મ%ઘવારી ----    મહામારી સામે સરકારની કોઈ ન3કર 4હેરાતનો બજેટમાં અભાવ મહામારી સામે સરકારની કોઈ ન3કર 4હેરાતનો બજેટમાં અભાવ મહામારી સામે સરકારની કોઈ ન3કર 4હેરાતનો બજેટમાં અભાવ મહામારી સામે સરકારની કોઈ ન3કર 4હેરાતનો બજેટમાં અભાવ 
જોવા મળેજોવા મળેજોવા મળેજોવા મળે    છેછેછેછે.... ખેડૂત, ખેતી અને )ાJય િવરોધી ભાજપા સરકારની િનિત સમ) બજેટમાં ફરી એક વખત 4પF 
જોવા મળી રહી છે. 
 ભારત સરકારનુ ં દેવામાં સતત વધારો જોવા મળી ર<ો છે. માચ" - ૨૦૨૩માં રાNીય દેવામાં ૧૫૦ ટકા 
જેટલો અધધ વધારો થઈન ેબસો લાખ કરોડનો આંકડો આબંી ગયુ ંછે. જે ઘણી Qચતાજનક બાબત છે.  
 મંદી, મ�ઘવારી અને મહામારીમાં સપડાયેલા દેશના સામા	ય કરોડો નાગ�રકોને નવી તકો, નવી રાહતો 
આપવાનંુ તો દુર પણ તેઓની રોજગારી પુનઃ 4થાિપત થાય તે માટે પણ કોઈ ન�કર નીિત બજેટમાં જોવા મળતી 
નથી. નોટબંદી તથા અણઘડ �.એસ.ટી. .યવ4થાના કારણે નાના ઉSોગો માટે કોઈ મોટી રાહતની જોગવાઈ 
જોવા મળતી નથી. બજેટમા ં િશ6ણ, આરો:ય, ખતેી, મનરેગા, મ%ઘવારીબજેટમા ં િશ6ણ, આરો:ય, ખતેી, મનરેગા, મ%ઘવારીબજેટમા ં િશ6ણ, આરો:ય, ખતેી, મનરેગા, મ%ઘવારીબજેટમા ં િશ6ણ, આરો:ય, ખતેી, મનરેગા, મ%ઘવારીમાં માં માં માં સતત વધારો, બેસતત વધારો, બેસતત વધારો, બેસતત વધારો, બેરોજગારીરોજગારીરોજગારીરોજગારી, આ;થક , આ;થક , આ;થક , આ;થક 
અસમાનતા, ઘટતી આવક અસમાનતા, ઘટતી આવક અસમાનતા, ઘટતી આવક અસમાનતા, ઘટતી આવક સામે ન3કર આયોજન જોવા મળતંુ નથી.સામે ન3કર આયોજન જોવા મળતંુ નથી.સામે ન3કર આયોજન જોવા મળતંુ નથી.સામે ન3કર આયોજન જોવા મળતંુ નથી.   
 

(ડૉ. મિનષ એમ. દોશી) 
મીડીયા ક�વીનર અને �વ�તા  


