
 

 

 

 

 

 

 
 
 

અખબારી યાદી        તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૩     
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દેશના રાિ	ય પવ ૭૪માં ગણતં��દન િનિમ�ે રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે �વજવંદન કાય મમાં ઉપિ"થત મોટી સં'યામાં 
કાયકરો - આગેવાનોને શભુે*છા સાથે સંબોધન કરતાં ક-.સેના વ�ર/ આગેવાન અને સેવાદળના “તપ"વી” 2ી બાલુભાઈ પટલે ે
જણા5યું હતું કે, ભારત દેશમાં અં.ેજોના શાસનમાં ભારતીયોનું શોષણ થતુ હતું. ભારત દેશમાં અં.ેજોના શાસનમાં ભારતીયોનુ ં
શોષણ થતુ હતુ. :યારે પુ;ય મહા:મા ગાધંી�ના નેતૃ:વમાં દેશમાં અં.ેજોને દેશ િનકાલ - "અં.ેજો ગાદી છોડો''ની નેમ સાથે પુણ 
આઝાદી માટેનું જનઆંદોલન શ@ કરવામાં આ5યું હતું. ભારત દેશને દુિનયાનું સૌથી સવ2ે/ બંધારણ આપવા માટે ૨૮૪ જેટલા 
તજDોએ રાત�દવસ મહેનત કરીને િવિવધતામાં એકતા, સવFદયની િવભાવનાને સાથક કરતું બંધારણ દેશને આGયંુ. બંધારણના 
ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના િવચાર "પL હતા. જો સ�ામા ંબેઠેલા લોકો ખોટા હશ ેતો ગમે તેટલુ સા@ બંધારણ પણ કામ 
લાગશે નહી. દેશના બંધારણ અને સરકારના માલીક NO છે પરંતુ આજે NO માલીક હોય તેવંુ દેખાતુ નથી. યુવાનો, વેપારી, ખેડૂત 
સિહતના લોકો આજે આઝાદ નથી, છેQલા ઘણા સમયથી સ�ામાં બેઠેલાં લોકોની િનિત - પ�ધિત જન િવરોધી છે. NOસ�ાક 
એટલે NOના હાથમાં રોજગાર, નોકરીની તકો, આરોRય સિુવધા, િશSણની 5યવ"થા વગેરે જેવી પાયાની સુિવધાઓ મળતી હોય 
તેમ જણાતુ નથી.  

આજે બી� આઝાદીની લડાઈ માટે અન ે દેશને એક રાખવા માટે 2ી રાહુલ ગાંધી ૩,૯૦૦ �ક.મી. લાંબી પદયા�ાના 
અંિતમ પડાવમાં છે :યારે ગુજરાતમાં પણ “હાથ સ ેહાથ જોડો” યા�ા સમ. ગુજરાતના તાલુકાઓ, નગરપાિલકાઓ, શહેરો અન ે
.ાXય કSાએ ફેZુઆરી માસથી િનકળવાની છે. NOના N[નોને વાચા આપવા હાથ સે હાથ જોડો યા�ાનું આયોજન સમ. દેશમાં 
થઈ ર\ું છે. દેશમાં લોકશાહીના મુQયોને સાચવવા અને બંધારણને Nાધા]ય આપવંુ એ એકમા� ક-.ેસ પS જ કરી શકે છે. ક-.ેસ 
પSએ ભુતકાળમાં જેમ અં.ેજો સામે ભારતીયોના હ^ક અને અિધકાર માટે “ભારત છોડો” જનઆંદોલન કયુ_ હતંુ તેવંુ સ�ા પર 
બેઠેલા ભાજપ સરકારની સામે લડત આપી દેશને સમાન અિધકાર, રોજગારની તકો, અિભ5યિ^તની આઝાદી, સિહતના તમામ 
બંધારણીય અિધકારો આપવા માટે ક-.ેસ પS હંમેશા ક�ટબ�ધ રહીને લડત આપતું રહેશે. 

રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે ગણતં� �દન િનિમ�ે યોOયેલ �વજવંદનના કાય મમાં સેવાદળના કાયકારી અ�યS2ી �કરણ 
NOપિત, 2ી િવજય પટેલ, રા;યસભા સાંસદ ડૉ. અમીબેન યાિDક, ગુજરાત Nદેશ ક-.ેસ સિમિતના ઉપNમુખ2ી પંકજભાઈ 
શાહ, 2ી િબમલ શાહ, 2ી અશોક પંOબી, 2ી િવજય દવે, ભારતીય રા	ીય ક-.ેસના મં�ી2ી િનલશે પટેલ (લાલાભાઈ), 
સેવાદળના મં�ી2ી Nકાશ ભરતીયાર, અમદાવાદ શહેર ક-.ેસ Nમુખ2ી િનરવ બSી, અમદાવાદ Xયુિન. કોપFરેશન િવપS નેતા2ી 
શહેOદખાન પઠાણ, એસ.સી. સેલના ચેરમેન2ી િહતે]b પીઠડીયા, અમદાવાદ શહેર મિહલા Nમુખ2ી હેતાબેન પરીખ, ગુજરાત 
Nદેશ ક-.ેસ સિમિતના મીડીયા ડીપાટમે]ટના ક]વીનર અને Nવ^તા ડૉ. મિનષ દોશી, ગુજરાત Nદેશ ક-.ેસ સિમિતના મીડીયા 
ડીપાટમે]ટના સહક]વીનર અને Nવ^તા 2ી હેમાંગ રાવલ, Nવ^તા2ી િહરેન બcકર, નાગ�ભાઈ દેસાઈ સિહત મોટી સં'યામાં દરેક 
d]ટલ સેલના આગેવાનો કાયકરો જોડાયા હતા.  

(હેમાંગ રાવલ) 
મીડીયા સહક�વીનર અને �વ�તા 


