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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
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ણો છો, કોણ ઉઠાવે છે PM મોદના કપડાનો ખચ
RTIમાં થયો ખુલાસો કોણ ચૂકવે છે વડાધાનના કપડાના પૈસા

નવી દહ તા. ૧૨ : વડાધાન મોદના કપડા અને ેિસંગ પર અનેકવાર િવપો િનશાનો સાધી ચૂકયા છે. વડાધાન
મોદ દરેક કાયમમાં એક અલગ જ અને ખાસ ેિસંગ સાથે વા મળે છે. જેને લઈને મીડયામાં પણ તેમના િવરોધીઓ
આ મુો ઉઠાવી ચૂકયા છે. યારે વડાધાન કાયાલય તરફથી એક RTIમાં ણકાર આપવામાં આવી કે પીએમ મોદ
પોતના કપડા પર ખચ પોતાની અંગત સેલેરમાંથી કરે છે આ માટે કોઈ સરકાર ખચ ઉઠાવવામાં આવતો નથી.
RTI કાયકતા રોહત સબરવાલે માહતીના અિધકાર અંતગત આ ણકાર માગી હતી. આ પહેલા સબરવાલે અટલ
બહાર વાજપેયી અને મનમોહન િસંહના અંગત ખચા સાથે ડાયેલ મુે પણ RTI કર હતી. આ બંને વડાધાનના
કાયકાળમાં તેમના કપડા પાછળ કેટલો સરકાર ખચ થયો છે તેની માહતી માગી હતી.
તો બી બાજુ વડાધાન મોદએ પદ હણ કયા બાદ અયાર સુધી તેમના અંગત ખચા પાછળ કેટલું સરકાર ધન
વપરાયું હોવાની પણ RTI કર હતી. જેના જવાબમાં PMOએ કું કે વડાધાનના કપડા પાછળ એક પણ િપયો સરકાર
તીરમાંથી નથી ચૂકવાતો. આ માટે વડાધાન ખૂબ પોતાની સેલેરમાંથી પૈસા ખચ કરવાનો આહ રાખે છે.
માહતી અિધકાર અં ત ગ ત આ ણકાર મયા બાદ RTI કાય ક તા સબરવાલે કુ ં કે , 'મોટાભાગના િવપો ારા
પીએમના કપડા અંગે કાગારોળ મચાયા બાદ લોકોને એવું જ લાગતું હતું કે પીએમ મોદના કપડા પાછળ ખૂબ મોટ
સરકાર રકમ ખચ કરવામાં આવે છે. પરંતુ હવે આ મ દૂર થયો છે.'
આ સાથે જ તેમણે કું કે, 'તેમણે પણ આ RTI રાજકય પાટઓ ારા અને ખાસ કરને આમ આદમી પાટના અરિવંદ
કેજરવાલ ારા વડાધાનના કપડા અને રહેણી-કરણી પર સવાલ ઉઠાયા બાદ તેમાં કેટલું સય છે તે ણવા માટે જ
ગત ડસેબર માસમાં RTI કર હતી.'
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