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આજરોજ ભારતના
ખાતે $ુજરાત

થમ વડા ધાન અને ભારતરન પંડત જવાહરલાલ નહુની જમ જયંતીએ બાલવાટ!કા

દ શ ક'(ેસ સિમિતના

+ુખ,ી અિમત ચાવડા તથા આગેવાન,ીઓ અને કાય0કતા0ઓ 1ારા 2ુ3પાંજલી

કરવામાં આવી.
દ શ

+ુખ,ી અિમત ચાવડાએ 2ુ3પાંજલી કાય05મમાં જણા78ું હ9ું ક, ;મણે ભારતના રા3< િનમા0ણનો પાયો

ના=યો તેવા પંડત જવાહરલાલ નહુની જમ જયંતી

સંગે તેમને યાદ કર!એ છ!એ. ; આઝાદ ભારત દ શ માટ એમ

કહવા9ુ હ9 ુ ક, કઈ ર!તે આટલા બધા, Aાિત - Cિત,

ાંત, ધમ0થી વહDચાયેલા દ શને એક અને અખંડત રાખવામાં

આવશે. Eયાં ટાંકણી પણ નથી બનતી યાં બે ટંક ખાવા માટF ુ ં અનાજ ન હ9,ુ Eયાં પહરવા માટ કપડા ન હતા, Eયાં
ધંધા-રોજગાર ન હતા એ દ શ કવી ર!તે આગળ વધશે, એHુ Eયાર આIુ િવJ KચLતા કર9 ુ હ9ુ યાર દ શને પંડત
જવાહરલાલ નહુ ;Hુ દ શને ને9 ૃવ મN8ુ.ં ; Oુખી, સાધન, સંપP પરવારમાંથી આવતા હોવા છતાં ૧૦ વષ0 માટ
;લમાં રહ!ને આઝાદ!ની લડાઈ લડTા. તેમના ને9 ૃવમાં દ શની પહલી સરકાર બની અને પંચવષUય યોજનાઓ દશમાં
હર!ત5ાંિતથી લઈને તમામ ઔWોKગક 7યવXથાઓ, તમામ ઈXટ!ટYુટશસ, તમામ એડમીની<શન માટની 7યવXથાઓ,
આઈ.આઈ.ટ!., આઈ.આઈ.એમ., એZસ ;વી 7યવXથાઓની શ[આત થઈ. તેમના િવચારો અને િવઝનના કારણે દ શ
આ; ૨૧મી સદ!માં િવJની મહાસ]ા Oુધી પહ'^યો છે . સાચા અથ0માં ભારતના િવકાસનો પાયો નાખવાFુ ં કોઈએ કામ
ક8ુ_ હોય તો તે પંડત જવાહરલાલ નહુ છે .
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પે<ોલ - ડ!ઝલ - ગેસ - ખાWતેલ ;વી `વન જ[ર! ચીજવX9ુઓના ભાવ વધારા, મ'ઘવાર!, બેરોજગાર! અને
કોરોના મહામાર!માં
સામે $ુજરાત

Cજનોને પડલ તકલીફના િવરોધમાં તથા મોદ! સરકારના cુ dા વાયદા, eુ શાસન અને અહંકારની

દશ ક'(ેસ સિમિતના

+ુખ,ી અિમત ચાવડા 1ારા આજરોજ તા. ૧૪મી નવેZબર, ૨૦૨૧ના Ôજન

Cગરણ અKભયાનÕÕનો iુભારં ભ કરવામાં આવેલ છે . અKભયાન jતગ0ત અમદાવાદના ખોખરા િવXતારમાં ,ી અિમત
ચાવડા તથા આગેવાન,ીઓ અને કાય0કતા0ઓએ નાગરકોના ઘર ઘર જઈ, વેપાર - રોજગારના Xથળો ઉપર વેપાર!ઓ
સાથે મળ!ને પિlકાઓ અને સંવાદનાં માmયમથી
ઉCગર કરવા માટ આ અKભયાનનો

Cક!ય

nોની C$ૃિત માટ અને સરકારનાં િન3ફળ શાસનને

ારં ભ કયo હતો. સમ( ÔÔજન Cગરણ અKભયાનÕÕ jતગ0ત તા. ૧૪મી નવેZબર,

1|Page

૨૦૨૧ના રોજથી ૨૯ નવેZબર Oુધી રાEયનાં ૩૩ `rલા અને ૮ મહાનગરોમાં ઘર ઘર જઈ પિlકાઓ-સંવાદનાં
માmયમથી

Cક!ય

nોની C$ૃિતની સાથે સાથે સરકારનાં િન3ફળ શાસનને ઉCગર કરવામાં આવશે. "જન Cગરણ

અKભયાન"માં રાજXથાનનાં આરોuય મંlી,ી અને $ુજરાત ક'(ેસનાં સંગઠન
તમામ વર3ઠ આગેવાનો, હોxેદારો અને yટલનાં વડા,ીઓ Xથાિનક

ભાર!,ી રwુ શમા0` સહત

દ શનાં

Cજનો - 8ુવાનો, મહલાઓને સાથે રાખીને

મ'ઘવાર!, બેરોજગાર!, z3ટાચાર અને અણઘડ વહ!વટને ઉCગર કરવા ભાજપના સાંસદ સ{યો, ધારાસ{ય,ીઓ, મંlી
મંડળના સ{યોનાં ઘર જઈ લોકોની માંગણી-લાગણીને રcુ કરવામાં આવશે. $ુજરાતનાં ૫૨૦૦૦ કરતા વ}ુ ~ુથ ઉપર
સંપક0 કરવામાં આવશે.
$ુજરાત

દ શ ક'(ેસ સિમિતના

+ુખ,ી અિમત ચાવડાએ જણા78ું હ9 ું ક, ગેસ, ખાW અને `વન જ[ર!યાત

ચીજવX9ુઓના સતત ભાવ વધારાથી સામાય - મmયમવગ0ના પરવારોને `વન `વવાFુ +ુકલ બની ગ8ું છે . મંદ!,
મ'ઘવાર!, અને મહામાર!માં પર શાન જનતા ભાજપ સરકારની છે તરપડ!નો ભોગ બની રહ! છે . ÔÔઅ^છે દન, બહોત ઈ
ુ
મહDગાઈ ક! મારÕÕ ;વા [પાળા Oુlો 1ારા zામકતા ઉભી કર!ને સ]ા મેળવનાર ભાજપ સરકાર દ શની જનતા સાથે
છે તરપડ! કર! છે . દ શના `ડ!પી વધારવાનો વાયદો કરનાર ભાજપ સરકારમાં `ડ!પીમાં સતત ઘટાડો અને ગેસ (G),
ડ!ઝલ (D), પે<ોલ (P) સતત ભાવ વધારાથી

C પર શાન છે . પે<ોલ પર ૨૫૦ ટકા અને ડ!ઝલ ઉપર ૮૨૪ ટકા

એસાઈઝ ડ ટુ !ની ઉઘાડ! ુટં અને ઉWોગપિતઓનો કોપoર ટ વેરો ૩૦ ટકાથી ઘટાડ!ને ૨૨ ટકા કર! આયો ;થી
ુ આવકમાં ૧.૪૫ લાખ કરોડનો ઘટાડો થયો. એક તરફ પોતાના મળિતયા - ઉWોગપિતઓને કરોડો
સરકારની મહOલ
[િપયાની રાહત અને બી` બાcુ દશની સામાય - મmયમવગ0ના KખXસામાંથી ૨૫ લાખ કરોડની ÔÔિસXટમ  ૂટÕÕ આ છે
ભાજપાની કરણી, કથની અને Oુશાસનની 7યા=યા. પે<ોલ - ડ!ઝલના jતરરા3<!ય ભાવ તળ!યે હોવા છતાં ભારતમાં
ુ ના અસ ભાવ
પે<ોલ - ડ!ઝલના ભાવ વધારાના પગલે <ાસપોટ0, ખાW પદાથo અને `વન જ[ર!યાત ચીજવX9ઓ
વધારાથી સામાય

C બેહાલ બની છે . ભારતમાં ૨૦ કરોડ લોકોને 2ુર9ુ અP મળ9 ું નથી.

બેરોજગાર! દર ૪૫

વષ0માં સૌથી ચો છે . eુ પોષણમાં સમ( દ શમાં $ુજરાત lીC 5માંક ઉપર છે . $ુજરાતમાં ૩.૨૪ લાખ બાળકો eુ પોિષત
છે . $ુજરાત અને દ શFુ ં આિથક Kચl KચLતાજનક છે . આ તમામ +ુxાઓ
Cગરણ અKભયાન 1ારા સમ( રાEયમાં ક'(ેસ પ લોકસંપક0 કર!ને
(!я
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$ુજરાત

દ શ ક'(ેસ સિમિતના

C સમ લઈ જવા માટ આજથી જન

C સાથે સંવાદ કરશે.
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+ુખ,ી અિમત ચાવડા 1ારા આજરોજ અમદાવાદના ખોખરા િવXતારમાં

નાગરકોના ઘેર-ઘેર જઈને ક'(ેસ પની િવચારધારાનો

ચાર -

સાર કર!ને નાગરકોને ક'(ેસ પના અિધeૃત

સ{યપદ ન'ધણીના ફોમ0 Cતે ભરા7યા હતા. ક'(ેસ કાય0કતા0ઓ અને ખાસ કર!ને 8ુવા અને મહલાઓ 1ારા આ ન'ધણી
ંબેશને અ ૂત2 ૂવ0
$ુજરાત

િતસાદ અને ઉસાહ દાખવવામાં આ7યો હતો.
દ શ ક'(ેસ સિમિતના

+ુખ,ી અિમત ચાવડાએ જણા78ું હ9 ું ક, સ{ય ન'ધણી ંબેશમાં $ુજરાતમાં

૫૨૦૦૦ કરતા વ}ુ ~ુથોમાં વ}ુમાં વ}ુ સામાય લોકોને ક'(ેસ પની િવચારધારા સાથે જોડવા માટ િવિવધ કાય05મો
ઘડ!ને સ{ય ન'ધણી ંબેશને સફળ બનાવવા માટ લય Oુિનિત કરવામાં આવેલ છે .
ઉપરોત કાય05મોમાં $ુજરાત

દ શ ક'(ેસ સિમિતના

+ુખ,ી અિમત ચાવડા, રાEય સભાના સાંસદ

ડૉ. અમીબેન યાKAક, અમદાવાદ શહર ક'(ેસ સિમિતના કા. +ુખ,ી ચેતન રાવલ, $ુજરાત ક'(ેસના ઓ.બી.સી. સેલના
ચેરમેન,ી ઘનયામ ગઢવી તથા શહર ક'(ેસ આગેવાન,ીઓ, કાય0કતા0ઓ અને નાગરકો મોટ! સં=યામાં હાજર રા
હતા.

હમાંગ રાવલ
િમડયા કોડનેટર
મો. ૯૮૯૮૨૩૩૦૩૮
* : к4P D9%9+Q, 1/"' ;-'; к  >' .
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