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ઐિતહાસીક સાબરમતી આ�મ ખાતે પૂ�ય મહા�મા ગાંધી�ની �િતમાને પુ�પાંજલી અપ!ણ કરીને “હાથ થી 

હાથ જોડો” પદયા)ાનું શુભારંભ કરાવતા ગુજરાત �દેશ ક-.ેસ સિમિતના �મુખ�ી જગદીશ ઠાકોરે જણા0યંુ હતું કે, 
�ી રાહુલ ગાંધીએ સ3ટે5બરમાં ક6યાકુમારીથી કા7મીર સુધીની ભારત જોડો પદયા)ા શ8 કરી અને ૪૦૦૦ 
;કલોમીટર ચાલીને દેશના ખૂણે ખૂણે એકતા અને અખંડતાની મશાલ જલાવી �યારે આ �ેમ, સદભાવના સંદેશ અને 
�=ના �ાણ �>નોને ઉ=ગર કરવા ગુજરાતના તમામ ગામ - શહેરો  સુધી પહ-ચાડવા માટે ‘હાથ થી હાથ જોડો’ 
પદયા)ા યો=શે તેના જ ભાગ@પે ગાંધી આ�મથી રા�વ ગાંધી ભવન, પાલડી સુધીની ‘હાથ સે હાથ જોડો’ 
પદયા)ાનું આયોજન કરવામાં આ0યંુ હતુ. રા�યની ભાજપ સરકારની ઘોર બેદરકારી અને લાપરવાહીના કારણ ે
ગુજરાતમાં વારંવાર રા�ય સરકારની Eપધા!�મક પરીFાના પેપર Gટી જવાની ઘટના સામા6ય બની રહી છે. હાલમા ં
જ જુિનયર Iલાક!ની ભરતી માટેની પરીFાનું  પેપર લીક થયેલ છે જેના કારણે  રા�યના લાખો બેરોજગાર યુવાનો 
હાલાકી અને અરાજકતાનો ભોગ બ6યા. રા�યની ભાજપ સરકાર યુવાનોના �>નો અંગે અ�યંત અસંવેદનશીલ 
હોવાનો આ એક વધુ બોલતો પૂરાવો છે. પહેલેથી બેરોજગારીનો ભોગ બનેલા રા�યના લાખો બેરોજગાર યુવાનોન ે
પરીFા આપવા જવાનો ખચ!, સમયનો દુ0ય!ય અને ભારે હાલાકી ભોગવવા પJયા. બરેોજગાર યુવાનો માટે ઉપયોગી 
આયોજન કે નીિત ઘડવાને બદલે તેમની હાલાકીમાં વધારો કરવાનું રા�યની ભાજપ સરકારનું આ પગલંુ અ�યંત 
નKદનીય છે. પદયા)ામાં જોડાયેલા કાય!કતા! ભાઈઓ-બહેનો, નાગ;રકોએ “પરીFાના પેપર NOયા, યુવાનોના Eવ3ના 
તૂOયા” સિહતના સૂ)ો ના 3લે-કાડ! સાથે પદયા)ામાં દેખાવો કયP હતો. 

હંમેશની જેમ રા�યની �=ના પડખે રહેવાની તેમજ �=ના �>નોને વાચા આપવાની નેમ સાથે ક-.ેસ પF 
સતત સ;Qય રRો છે. આ સંજોગોમાં ભાજપ સરકારના વારંવાર પેપરલKકના અ�યંત ગંભીર અને ગુનાિહત કારનામા 
સામે િવરોધ 0યIત કરવા ગાધંી આ�મ, સાબરમતીથી પાલડી અમદાવાદ સુધી �િતકા�મક રેલી-કૂચ Sવારા િવરોધ 
�દશ!ન કરી ગુજરાતના યુવાનોને માટે ક-.ેસ પFે નીચે મુજબ મુTય પાંચ માંગ સાથે પદયા)ાનો કાય!Qમ યોજવામા ં
આ0યો હતો. 
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૧) ભાજપ સરકારમાં વારંવાર પેપર Gટવાની હકીકત દશા!વતું >વેતપ) રજુ કરવામાં આવે.  
૨) પેપર Gટવા અંગેના કેસો માટે Eપેશીયલ કોટ!ની રચના કરી એક વષ!માં Yાયલ પૂરી કરવામાં આવે. 
૩) ગુજરાત સરકારના િવિવધ િવભાગોની ખાલી જ[યાઓનું ભરતી કેલે6ડર =હેર કરવામાં આવે. 
૪) �માિણક-િન\ાવાન અિધકારીના વડપણ હેઠળ એસ.આઈ.ટી Sવારા તપાસ કરવામાં આવ ે
૫) Eપધા!�મક પરીFાની ફોમ! ફી નાબુદ કરી અને પરીFાના કોલ લેટરને રે`વે-બસમાં િનશુ`ક પ;રવહનનો પાસ 

ગણવામાં આવ ે
સાબરમતી ગાંધી આ�મ થી શ@ થયેલી ‘હાથ થી હાથ જોડો’ પદયા)ામાં િવધાનસભા ક-.ેસપFના નેતા�ી 

અમીત ચાવડા, ગુજરાત �દેશ ક-.ેસ સિમિતના પૂવ! �મુખ�ી અજુ!નભાઈ મોઢવાડીયા, �ી િસbધાથ!ભાઈ પટેલ, પૂવ! 
કે6cીયમં)ી ડૉ. તુષાર ચૌધરી, ગુજરાત �દેશ ક-.ેસ સિમિતના કાય!કારી �મુખ�ી fહમતfસહ પટેલ, �ી �[નેશ 
મેવાણી, �ી @િ�વક મકવાણા, �ી ઈ6cિવજયfસહ ગોિહલ, સેવાદળના રાgીય અbયF�ી લાલ� દેસાઈ, 
ધારાસhય�ી સી.જે. ચાવડા, �ી ઈમરાન ખેડાવાલા, ડૉ. કીરીટભાઈ પટેલ, �ી કાંિતભાઈ ખરાડી, �ી ગુલાબfસહ 
ચૌહાણ, �ી અમૃત� ઠાકોર, �ી ;દનેશ ઠાકોર, પૂવ! ધારાસhય�ી ચંદનfસહ ઠાકોર, �ી િવર�ભાઈ ઠુંમર, ગુજરાત 
�દેશ ક-.ેસ સિમિતના વ;ર\ નેતા�ી બાલુભાઈ પટેલ, ડૉ. કનુભાઈ કલસરીયા, ડૉ. ચં;cકાબેન ચુડાસમા, ગુજરાત 
�દેશ ક-.ેસ સિમિતના ઉપ�મુખ ડૉ. �તુભાઈ પટેલ, �ી બીમલ શાહ, ગુજરાત �દેશ ક-.ેસ સિમિતના મીડીયા 
ક6વીનર અને �વIતા ડૉ. મિનષ દોશી, કો-ક6વીનર અને �વIતા�ી હેમાંગ રાવલ, �વIતા�ી િહરેન બjકર, ડૉ. અિમત 
નાયક, �ી નાગ� દેસાઈ, �ી ગીતાબેન પટેલ, ગુજરાત �દેશ મિહલા ક-.ેસના �મુખ�ી જેનીબેન ઠુંમર, ગુજરાત 
�દેશ યુવક ક-.ેસ �મુખ�ી હરપાલfસહ ચુડાસમા, એન.એસ.યુ.આઈ.ના �મુખ�ી નરે6c સોલંકી, સેવાદળના 
કાય!કારી અbયF�ી ;કરણ �=પિત, અમદાવાદ શહેર ક-.ેસ સિમિતના �મુખ�ી નીરવ બFી, અમદાવાદ 5યુિન. 
કોપPરેશનના નેતા�ી શેહઝાદખાન પઠાણ સિહત �દેશના હોlેદાર�ીઓ - આગેવાન�ીઓ - �`લા - તાલુકાના 
આગેવાન�ીઓ - હોlેદાર�ીઓ - કાય!કતા!�ીઓ મોટી સંTયામાં જોડાયા હતા.    
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