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અખબારી યાદી        તા. ૦૩-૦૨-૨૦૨૩     
ગુજરાત �દેશ ક�ેસ સિમિત રા�વ ગાંધી ભવન ખાતે અમદાવાદ શહેર ��લા સિમિતની બેઠક યોજવામાં આવી હતી, 

અમદાવાદ શહેર ��લાના આગેવાનો, કાય$કતા$ઓએ આ બેઠકમાં ગુજરાત �દેશ ક�ેસ સિમિતના �મુખ આદરણીય(ી જગદીશ 
ઠાકોરની અ)ય*તામાં ભાગ લીધો હતો.  

ગુજરાત �દેશ ક�ેસ સિમિતના �મુખ(ી જગદીશ ઠાકોરેજગદીશ ઠાકોરેજગદીશ ઠાકોરેજગદીશ ઠાકોર ેજણા,યું હતું કે, દરેક સમયની પોતાની માંગ અને જ./રયાત હોય 
છે, પહેલા સમયની માંગ હતી આઝાદી, 2યાર બાદ સમયની માંગ બની દેશન ે પગભર બનાવવો અને તેને એકવીસમી સદીમાં 
દુિનયાના સવ34ચ દેશોની હરોળમાં ઉભો કરવો. ભારત દેશના આ �2યેક સમય ગાળામાં ક�ેસ પાટ9એ આગેવાની કરી અન ે
પોતાનું લોહી અને પરસેવો રેડી ભારત દેશને ગૌરવાિ<વત બના,યો. 

આજે ફરી દેશ સામે કપરો સમય આવી ને ઉભો છે. યુવાનો પાસે નોકરી નથી, પેપરો ફોડી તેમના ભિવ?ય સાથે ચેડાં કરવામાં 
આવી ર@ા છે, મઘવારી સામે સામા<ય નાગ/રક િન:સહાય બની ગયો છે, મી/ડયા િન?પ* હોવાને બદલે એકજ પ*નું બની ગયું 
છે, એક-બે ,યાપારીઓ દેશની સંપિCને ખુ�લેઆમ લૂંટી ર@ા છે, સરકારના નેતાઓ અને મંEીઓ દેશના નાગ/રકો વ4ચે ભેદભાવ 
ઉભા થાય તેવા ભાષણ અને આચરણ કરી ર@ા છે. એટલે જ (ી રાહુલ ગાંધીએ સGટેHબરમાં ક<યાકુમારીથી કાIમીર સુધીની ભારત 
જોડો પદયાEા શJ કરી અને 4000 /કલોમીટર ચાલીને દેશના ખૂણે ખૂણે એકતા અને અખંડતાની મશાલ જલાવી. એક નેતા 
તરીક,ે એક નાગ/રક તરીકે અને ક�ેસના સાચા િસપાહી તરીકે તેમણે પોતાની જવાબદારી િનભાવી છે. હવે જવાબદારી આપણી 
એટલે કે �2યેક નાગ/રકની છે કે આપણે આ �ેમ, સદભાવ અને આશાની મશાલને સળગતી રાખીએ અને હાથથી હાથ જોડવા 
માટે તા. ૭ ફેNુઆરી, ૨૦૨૩ ના રોજ ગાંધી આ(મ થી કોચરબ આ(મ સુધીની પદયાEામાં સૌને જોડાવવા આ�હ કય3 હતો. 

શહેર ક�ેસ સિમિતના �ભારી(ી િબમલ શાહેિબમલ શાહેિબમલ શાહેિબમલ શાહે જણા,યું હતું કે, ગુજરાતના યુવાનોના ભિવ?ય સાથે ચેડા સમાન વારંવાર 
પેપર લીકની ઘટના થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં ભાજપ સરકાર STાચારની તમામ હદો વટાવી ચુકી છે. વધુ એક વખત Uપધા$2મક 
પરી*ાનું પપેર VWયું છે. તાજેતરની જુિનયર કલાક$ની પરી*ામાં ૧૦ લાખ થી વધુ િવYાથ9ઓના ભિવ?ય રોળાયા છે. ક�ેસ પ* 
માંગ કરે છે કે, ભાજપ સરકારમાં વારંવાર પેપર Vટવાની હકીકત દશા$વતું ZવેતપE રજુ કરવામાં આવે તથા Uપધા$2મક પરી*ાની 
ફોમ$ ફી નાબુદ કરી અને પરી*ાના કોલ લેટરને રે�વે-બસમાં િનઃશુ�ક પ/રવહનનો પાસ ગણવામાં આવે. 

અમદાવાદ શહેર ક�ેસ સિમિતના �મુખ(ી નીરવ બ�ીનીરવ બ�ીનીરવ બ�ીનીરવ બ�ીએ પ* \વારા આપવામાં આવેલા આગામી કાય$]મોને સફળ 
બનાવવા માટે શહેરના હો^ેદારો અને કાય$કતા$ઓને અપીલ કરી હતી તથા જે �માણે એક ઉYોગપિતને બચાવવા દેશની જનતાના 
રોકાયેલા મહામુલા એલ.આઈ.સી.ના .િપયાની બરબાદી થઈ છે અને એસ.બી.આઈ. બ_ક અને પં`બ નેશનલ બ_ક જેવી અનેક 
સરકારી સંUથાઓએ અદાણી એ<ટર�ાઈઝમાં પોતાના .િપયા લગા,યાં છે, દેશની જનતાના .િપયાની જવાબદારી એ સરકારની છે 
અને સરકાર એ સાચવવામાં િન?ફળ રહી છે તેની સામે તા. ૬ ફેNુઆરી, ૨૦૨૩ સોમવારના રોજ એલ.આઈ.સી. ઓફીસ, રીલીફ 
રોડ, એસ.વી. કોલેજ પાસ ેબપોરે ૧-૦૦ થી ૩-૦૦ ધરણા �દશ$ન કરવામાં આવશે તથા ભારત જોડો યાEાની કડી.પ હાથ થી 
હાથ જોડો યાEા તા. ૭ ફેNુઆરી, ૨૦૨૩ ના રોજ ગાંધી આ(મ થી કોચરબ આ(મ સુધીની પદયાEામાં સૌને જોડાવવા આ�હ 
કય3 હતો. ઉપરોbત આગામી કાય$]મો માટે િવધાનસભા દીઠ તથા વોડ$ વાઈઝ બેઠક કરીને આ કાય$]મોને સફળ બનાવવા �મુખ(ી 
જગદીશ ઠાકોરને ખાતરી આપી હતી. 
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આ બેઠકની આભાર િવધી કરતા ગુજરાત �દેશ ક�ેસ મીડીયા કો-ક<વીનર અને �વbતા(ી હેમાંગ રાવલે ઉપિUથત 
આગેવાનો અને કાય$કતા$ઓન ેમોટી સcંયામાં હાજર રહીને બેઠકને સફળ બનાવવા આભાર મા<યો હતો.  

આ બેઠકમાં ગુજરાત �દેશ ક�ેસ સિમિતના કાય$કારી �મુખ(ી dહમતdસહ પટેલ, અમદાવાદ શહેર ક�ેસ સિમિતના 
�મુખ(ી નીરવ બ*ી, અમદાવાદ શહેર �ભારી અને ગુજરાત �દેશ ક�ેસ સિમિતના ઉપ�મુખ(ી બીમલ શાહ, મહામંEી(ી 
નઈમ મીરઝા, (ી ગીતાબેન પટેલ, (ી રાજુ NeભWટ, (ી સી.એમ. રાજપુત, ગુજરાત �દેશ ઓ.બી.સી. સેલના ચેરમેન(ી 
ઘનIયામ ગઢવી, ગુજરાત �દેશ સેવાદળના કાય$કારી ચેરમેન(ી /કરણ �`પતી, અમદાવાદ શહેર લઘુમિત સેલના �મુખ(ી રસીદ 
શેખ, ઓ.બી.સી. સેલના શહેરના �મુખ(ી જયdસહ રાઠોડ, ગુજરાત �દેશ મીડીયા સલેના કો-ક<વીનર અને �વbતા(ી હેમાંગ 
રાવલ, �વbતા (ીમિત ર2નાબેન વોરા, યુવક ક�ેસના આગેવાન(ી ભુમન ભWટ તથા શહેર સિમિતના આગેવાનો, કાય$કરો, 
હો^ેદાર(ીઓ મોટી સંcયામાં ઉપિUથત ર@ાં હતાં. 

 

આગામી કાય$]મોની માિહતી 
તારીખ કાય$]મ Uથળ સમય 

૬-૨-૨૦૨૩ ધરણાં �દશ$ન એલ.આઈ.સી. ઓ/ફસ, 
એસ.વી. કોલેજની પાસે, 

રીલીફ રોડ,  
બપોરે ૧-૦૦ કલાક થી  

૩-૦૦ કલાક સુધી 
૭-૨-૨૦૨૩ હાથ સે હાથ જોડો પદયાEા ગાંધી આ(મ થી કોચરબ 

આ(મ સુધી 
સવારે ૧૧-૦૦ કલાક થી 

 

  
(હેમાંગ રાવલ) 

મીડીયા સહક�વીનર અને �વ�તા 


