
1 | P a g e  

 

 

økwshkík  «Ëuþ  fkutøkúuMk  Mkr{rík 
“hkSð økktÄe ¼ðLk” MktMfkh fuLÿ {køko, ðe.yuMk.  nkuÂMÃkx÷ ÃkkMku, yur÷Mkçkúes,y{ËkðkË-380006. 

VkuLk : 079-26578212-213,26578161,26578311 VufMk : 079-26579589 

  Web : www.incgujarat.com           E – mail : gpcc1234@gmail.com  

======================================================================= 

અખબાર� યાદ�                                                  તા. ૨૮-૧૨-૨૦૨૨  

• રા�વ ગાંધી ભવન અમદાવાદ ખાતે રા�વ ગાંધી ભવન અમદાવાદ ખાતે રા�વ ગાંધી ભવન અમદાવાદ ખાતે રા�વ ગાંધી ભવન અમદાવાદ ખાતે ભારતીય રા�ીય ક��સેના ભારતીય રા�ીય ક��સેના ભારતીય રા�ીય ક��સેના ભારતીય રા�ીય ક��સેના ૧૩૧૩૧૩૧૩૮૮૮૮માં �થાપના �દવસની ઉજવણી, માં �થાપના �દવસની ઉજવણી, માં �થાપના �દવસની ઉજવણી, માં �થાપના �દવસની ઉજવણી, 
ક��સે સવેાદળના ક��સે સવેાદળના ક��સે સવેાદળના ક��સે સવેાદળના ૯૯૯૯૯૯૯૯માં માં માં માં �થાપના �દન�થાપના �દન�થાપના �દન�થાપના �દન    ઉજવણીઉજવણીઉજવણીઉજવણી    સંપ!ન.સંપ!ન.સંપ!ન.સંપ!ન.    

• ““““ભારત જોડોભારત જોડોભારત જોડોભારત જોડો” ” ” ” યા#ા અંતગ$ત આગામી ફે'આુરી યા#ા અંતગ$ત આગામી ફે'આુરી યા#ા અંતગ$ત આગામી ફે'આુરી યા#ા અંતગ$ત આગામી ફે'આુરી ૨૨૨૨૦૨૩૦૨૩૦૨૩૦૨૩    થી સમ� ગજુરાત રા)યમાં દરકે �ામ પંચાયત થી સમ� ગજુરાત રા)યમાં દરકે �ામ પંચાયત થી સમ� ગજુરાત રા)યમાં દરકે �ામ પંચાયત થી સમ� ગજુરાત રા)યમાં દરકે �ામ પંચાયત 
અને મતદાન મથકના િવ�તારને આવરી લ ે તે રીતે અને મતદાન મથકના િવ�તારને આવરી લ ે તે રીતે અને મતદાન મથકના િવ�તારને આવરી લ ે તે રીતે અને મતદાન મથકના િવ�તારને આવરી લ ે તે રીતે ““““હાથ સે હાથ સે હાથ સે હાથ સે હાથ જોડોહાથ જોડોહાથ જોડોહાથ જોડો” ” ” ” અિભયાન સાથ ે પદયા#ાનંુ અિભયાન સાથ ે પદયા#ાનંુ અિભયાન સાથ ે પદયા#ાનંુ અિભયાન સાથ ે પદયા#ાનંુ 
આયોજન કરીને રા)ય અનેઆયોજન કરીને રા)ય અનેઆયોજન કરીને રા)ય અનેઆયોજન કરીને રા)ય અને    રા�ને મજબતૂ કરવાનોરા�ને મજબતૂ કરવાનોરા�ને મજબતૂ કરવાનોરા�ને મજબતૂ કરવાનો    અઅઅઅિભગમ જનજન સુધી પહોચાડવામાં આવશેઃિભગમ જનજન સુધી પહોચાડવામાં આવશેઃિભગમ જનજન સુધી પહોચાડવામાં આવશેઃિભગમ જનજન સુધી પહોચાડવામાં આવશેઃ        
0ી 0ી 0ી 0ી જગદીશ ઠાકોરજગદીશ ઠાકોરજગદીશ ઠાકોરજગદીશ ઠાકોર        
ભારતીય રા�ીય ક
�ેસના ૧૩૮માં �થાપના �દવસની ઉજવણી, ક
�ેસ સેવાદળના ૯૯માં �થાપના �દન 

ઉજવણી �સંગે યો�યેલ !વજવંદન બાદ મોટી સં$યામાં ઉપિ�થત કાય&કરોને સંબોધન કરતાં ગુજરાત �દેશ 
ક
�ેસ સિમિતના �મુખ+ી જગદીશ ઠાકોરે જણા-યંુ હતંુ કે, સેવા, સમપ&ણ અને �વરાજની ભાવના સાથ ે
�થપાયેલ ભારતીય ક
�ેસ પ0 ૧૮૮૫ થી અનેક ચડાવ - ઉતાર, સ1ા અને સંઘષ& વ4ચે પણ દેશની એકતા, 
અખં�ડતતા, િબનસાં�દાિયકતા, સમાનતાના િસ!ધાંતો સાથે ક
�ેસની િવચારધારા આજ�દન સુધી 9યારેય પણ 
કોઈપણ �કારની બાંધછોડ નથી કરી. આ ક
�ેસની િવચારધારા છે. જેને આઝાદ ભારતમાં ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરના નેતૃ?વમાં બંધારણ આ@યંુ. બંધારણમાં દરેકને વાણીની �વતંAતા, િવચારોની �વતંAતા, અિભ-યિ9તની 
�વતંAતા સાથેસાથ ેધમ&, �િત, �ાંતથી ઉપર ઉઠી તમામ લોકો એક છે અને ભારત દેશના િવકાસ માટે, દેશની 
�ગિત માટે સૌનંુ યોગદાન હોવંુ જોઈએ, સૌનો દેશ પર અિધકાર છે. આ ભાવના સાથે િવCવનો +ેD કહી શકાય 
તેવુ બંધારણ આ@યંુ. આટલા વષEના શાસનોમાં ક
�ેસપ0 અનેકવાર સ1ા ઉપર પણ આ-યો અને અનેક વાર 
િવપ0માં પણ રFો તેમ છતા પણ હંમેશા Gયારે દેશનાં એકતા અખં�ડતતાની વાત આવે ?યારે રાજનીતીથી ઉપર 
ઉઠી દેશને પહેલ ુ�ાધાHય આ@યંુ છે. Gયારે પણ સંવૈધાનીક અિધકારોના હનન થાય, કોઈપણ નાગરીકને અHયાય 
થાય, Gયારે પણ કોઈ ધમ&, �િત કે �ાંતના નામે ભેદભાવની વાત કરે ?યારે હરહંમેશ સંિવધાનની ર0ાની માટે 
ક
�ેસના કાય&કરોએ આગળ આવીને કામ કયુI છે. આજે દેશની સાં�ત પ�રિ�થિતઓમાં છે, સંવૈધાનીક 
સં�થાઓનો દુKપયોગ થઈ રFો છે, 9યાક ને 9યાંક �િત, ધમ&ના નામે ભાગલા પાડીને રાજનીિત થઈ રહી છે. 
?યારે ભારત વાસીઓને જે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના બંધારણે સંવૈધાનીક અિધકારો આ@યા જેમાં 
અિભ-યિ9તની આઝાદી, બોલવાની આઝાદી, િવચારોની આઝાદી, લખવાની આઝાદી, િવરોધ કરવાની આઝાદી, 
આ તમામ આઝાદી પર આજે ભાજપ સરકાર સંવૈધાનીક અિધકારોનો હનન કરી રહી છે. અં�જેોનંુ અHયાય અને 
અ?યાચારનું શાસન ચાલતુ હતુ, લોકોનો અવાજ દબાવવો લોકોની �વતંAતા છીનવાની એ જ �કારનંુ શાસન 
આજે અં�જેોને પણ શરમ આવે તે રીતે ચાલી રFંુ છે. આજના �દવસે આઝાદીની લડતમાં લડતા લડવૈયાઓને 
પણ યાદ કરવાજ રFાં. મહા?મા ગાંધીના નેતૃ?વમાં સરદાર વMલભભાઈ પટેલ, જવાહરલાલ નહેK, સુભાષચંN 
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બોઝ, ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર, મૌલાના અબુલ કલામ સિહત અનેક નામી અનામી �વાતં�ય સેનાનીઓના 
�યાગ અને સમપ"ણના કારણે આજે આપણે આઝાદી ભોગવી ર'ાં છીએ.  

દેશી રજવાડાઓને એક કરવા માટે થઈને સરદાર વ.લભભાઈ પટેલ ેિતરંગાને સ/માન આ0યંુ હતંુ. 1યાર ે
દેશમાં ટાંકણી પણ નહોતી બનતી �યારે દેશમાં નવર�નોની �થાપના કરીને દેશને �વાવલંબી બનાવવા માટે દેશના 
2થમ વડા2ધાન જવાહરલાલ નહે4એ િતરગંાને સ/માન આ0યું હતું. જયજવાન જય 5કસાન નો નારો આપી, 
પા5ક�તાન સામે 2થમ યુ6ધ 7તીને લાલબહાદુર શા�8ીએ િતરંગાને સ/માન આ0યંુ હતંુ. પા5ક�તાનના બે ટુકડા 
કરીને અને પોખરાણમાં 2થમ અ:ધડાકો કરી િવ;વમાં િતરંગાનંુ નામ રોશન ઈિ/દરા ગાંધીએ કયુ< હતંુ. ભારતને 
૨૧મી સદીમાં લઈ જનાર અને આઈ.ટી. અને ટેકનોલો7?ાંિત લાવીને, ૧૮ વષ"ની Bમર ેમતદાનનો અિધકાર 
આપીને રા7વ ગાંધીએ િતરંગાને સ/માન આ0યું હતું. આCથક ઉદારીકરણની શEઆત કરીને પી.વી. નરFસહારાવે 
ભારતનો ડંકો િવ;વમાં 2�થાિપત કરીને િતરંગાને સ/માન આ0યંુ હતંુ. યુ.પી.એ. અGયHા Iીમિત સોિનયા ગાંધી 
અને વડા2ધાનIી મનમોહનFસહનો સમયગાળો અિધકારોનો દાયકો ગણાય છે. આ દરKયાન 
આર.ટી.આઈ.(માિહતીનો અિધકાર),આર.ટી.ઈ.(િશHણનો અિધકાર),આર.ટી.એફ. (અ/નનો અિધકાર), મનરેગા 
(રોજગારનો અિધકાર), દેશની જનતાને સમCપત કરીને િતરંગાને સ/માન આ0યંુ છે. રાહુલ ગાંધી હંમેશા કહે છે 
કે, “િતરંગા હી મેરા ધમ" હૈ” અને એજ દરેક કPQેસજનની િવચારધારા છે. રાS2ેમ અને િતરંગા 2�યે આદરભાવ એ 
દરેક કPQેસીના લોહીમાં વહે છે.  

આજે 1યારે દેશમાં નફરત ફેલાવવા માટે દેશ િવરોધી ત�વો 1યારે તક સાધી ર'ાં છે �યારે દરેક 
કPQેસીજન ખેડૂતો માટ,ે મિહલાઓ માટે, યુવાનો માટે, દિલત, આ5દવાસી, ગરીબ - સામા/ય - મGયમવગ" 
માટેના હUક અને અિધકારોની રHાકાજે એક નવી આઝાદીની લડાઈ લડવા ક5ટબGધ છે. રાSGવજને અિ�વકાર 
કરનારાઓને આજે રાSGવજને સલામી આપવી પડે એજ િવચારધારાની 7ત છે અને આજ કડીમાં Iી રાહુલ 
ગાંધી સમQ દેશમાં ભારત જોડો યા8ા કરી ર'ાં છે અને તનેે અભૂતપૂવ" 2િતસાદ મળી ર'ો છે. “ભારત જોડો” 
યા8ા અંતગ"ત આગામી ફેXુઆરી ૨૦૨૩ થી સમQ ગુજરાત રા1યમાં દરેક Qામ પંચાયત અને મતદાન મથકના 
િવ�તારને આવરી લે તે રીતે “હાથ સે હાથ જોડો” અિભયાન સાથે પદયા8ાનંુ આયોજન કરીને રા1ય અને રાSને 
મજબૂત કરવાનો અિભગમ જનજન સધુી પહોચાડવામાં આવશે. 

ગુજરાત 2દેશ કPQેસ સિમિતના પટાંગણમાં ગજુરાત 2દેશ કPQેસ સિમિતના 2મુખIી જગદીશ ઠાકોર ે
રાSGવજને સલામી આપી હતી. આ ઉજવણીમાં ગુજરાત 2દેશ કPQેસ સિમિતના કાય"કારી 2મુખIી 
ઈ/\િવજયFસહ ગોિહલ, ધારાસ]યIી શૈલષેભાઈ પરમાર, Iી ઈમરાનભાઈ ખેડાવાલા, અમદાવાદ શહેર 
કPQેસના 2મુખIી નીરવ બHી, અમદાવાદ શહેર િવરોધપHના નેતાIી શેહઝાદખાન પઠાણ, સેવાદળના કાય"કારી 
અGયHIી 5કરણભાઈ 2^પિત, વ5ર_ આગેવાનIી બાલુભાઈ પટલે, ગજુરાત 2દેશ કPQેસ સિમિતના 
ઉપ2મુખIી અશોકભાઈ પં^બી, એસ.સી. સલેના ચેરમેનIી િહતે/\ પીઠડીયા, ગજુરાત 2દેશ કPQેસ સિમિતના 
મીડીયા સહકિ/વનર અને 2વUતાIી હેમાંગ રાવલ, 2વUતાIી મનહરભાઈ પટેલ, Iી નાગ7ભાઈ દેસાઈ સિહત 
સેવાદળ અને દરેક `/ટલ સેલના હોaેદારIીઓ તથા કાય"કતા"ઓએ મોટી સંbયામાં હાજરી આપી કPQેસ �થાપના 
5દવસની ઉજવણી કરી હતી. 
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