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રાવ ગાંધી ભવન ખાતે સમ રાયમાંથી મોટ સંયામાં પધાર લ સવ સમાજના હ"રો
કાયકરો જોમ-%ુ 'સા સાથે નવિન)ુ*ત +દ શ ક.ેસ સિમિતના અ0ય12ી જગદશ ઠાકોર, િવધાનસભા
ક.ેસ પ1ના નેતા2ી 4ુખરામભાઈ રાઠવાના ‘‘પદહણ સમારોહ’’ ઉમટ પડ9ા હતા. ;ુજરાતમાં મોટા
મોટા દાવાઓ કર માક= ટ>ગથી ઉ?ુ કર લ ‘‘ભાજપ મોડલ’’ પર આકરા +હાર કરતાં ;ુજરાત +દ શ ક.ેસ
સિમિતના નવિન)ુ*ત +Aુખ 2ી જગદશ ઠાકોર જણાB)ુ ં હCુ ં ક , ક.ેસ પ1 એ E ૂય મહાGમા ગાંધી
અને સરદાર સાહબના િવચારોને વર લો પ1 છે . ક.ેસ પ1ના કાયકરોએ ;ુજરાતમાં સરકાર
ંૂ
બનાવવાનો સંકKપ કયL છે . ;ુજરાત િવધાનસભાની આવનાર Mટણીમાં
ક.ેસ પ1 ‘‘ટમ ક.ેસ’’
તરક એક સાથે લડશે. ;ુજરાતની જનતા ભાજપને હટાવવા - સNા પOરવતનની રાહ જોઈ રહ છે .
;ુજરાતમાં ક.ેસ પ1 તમામ સમાજ - વગના લોકોને સાથે રાખીને ગાંધીનગરમાં ૨૭ વષથી શાસન
કરતી ભાજપની STટ સરકારના અહંકારનો ?ુUો બોલાવશે. ;ુજરાતમાં ૫૦ લાખથી વXુ બેરોજગાર
)ુવાનોને ભાજપ સરકાર માY નોકરના ઠાલા વચનો આZયા છે . આઉટ સોિસ[ગ – કો\]ાકટ
એજ\સીઓની સરકારના મંYી – સંYી સાથેની ગોઠવણના લીધે

આઉટ સોિસ[ગ – કો\]ાકટ નામે

;ુજરાતના ૯.૫ લાખ _ટલા )ુવાન – )ુવતીઓ`ુ ં મોટા પાયે આથaક શોષણ થઇ રcું છે . Gયાર ભાજપ
સરકાર ;ુજરાતના લાખો )ુવાનોની કારOકદd અને eજfદગી સાથે રમત રમવા`ુ ં બંધ કર . ક.ેસ પ1ની
સરકાર બનશે તો )ુવાન ઉમેદવારોને િનઃhુKક ]િનfગ આપવામાં આવશે. ક.ેસ પ1 ખેiૂતો અને ખેતી
અને ગામડાને બચાવવા માટ કOટબj છે . ક.ેસ સરકારની પહલી ક બીનેટ મીટ>ગમાં ;ુજરાતના તમામ
ૂ ોના દ વા માફની "હરાત કરવામાં આવશે. ;ુજરાતમાં ભાજપ સરકારની ડર અને ભયની
ખેiત
રાજનીિત હવે નહ> ચાલે. ગરબ - સામા\ય વગ અને ક.ેસ પ1ના કાયકતાઓ પર ખોટા કસો કરવાની
રિત - નીિત ચલાવી લેવામાં નહ> આવે.
;ુજરાત +દ શ ક.ેસ સિમિતના નવિન)ુ*ત +Aુખ2ીના પદહણ સમારોહમાં ભાજપ સરકારના
અણઘડ વOહવટ અને િનTફળ મોડલ ઉપર આકરા +હાર કરતા ;ુજરાત +દ શ સંગઠન +ભાર અને
રાજ'થાનના E ૂવ આરોnયમંYી2ી ડૉ. રpુ શમાએ જણાB)ું હCું ક , ;ુજરાતમાં અણઘડ વOહવટ અને
અBયવ'થાને પOરણામે સરકાર _qુ કhુ ં લાગCુ નથી. કોરોના મહામારમાં મોટ સંયામાં લોકોએ વ
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;ુમાBયા છે . _ ર મડિસવર અને ટોસીrમેબ _વી ઈ\_*શન અને દવાઓ હોs'પટલમાં હોવા જોઈએ તેની
જnયાએ કમલમ કવી રતે પહ.tયા ? ક.ેસ પ1ે વષ ૨૦૨૨માં સરકાર બનાવવાનો સંકKપ કયL છે .
ભાજપ મોડલ માક= ટ>ગ આધાર બનેu ું છે . હકકતમાં સંE ૂણ પણે ખોખuુ તંY છે . મ.ઘવાર vૂ ર કરવાના
વચનો આપનાર ભાજપ સરકાર સાત વષમાં wાંય ભાવ ઘટાડો કયL નથી. મંદ, મ.ઘવાર, અને
મહામારમાં પર શાન જનતા ભાજપ સરકારની છે તરપ>ડનો ભોગ બની રહ છે . ‘‘અtછે Oદન, બહોત xુઈ
મહyગાઈ ક માર’’ _વા zપાળા 4ુYો {ારા Sામકતા ઉભી કરને સNા મેળવનાર ભાજપ સરકાર દ શની
જનતા સાથે છે તરપ>ડ કર છે . ;ુજરાતના નાગOરકોના પરસેવાના કરોડો zિપયા સેવા અને 4ુિવધાને
બદલે ઉGસવો અને તાયફાઓમાં વેડફાય છે . હોs'પટલ અને સરકાર શાળાઓના આXુિનકરણ માટ ખચ
કરવાની જnયાએ ભાજપ વાય|\ટ ;ુજરાત અને મળિતયા ઉ}ોગપિતઓને કરોડો zિપયા આપવાને
પગલે ;ુજરાત રાય ૨.૪૫ લાખ કરોડથી વXુ` ુ ં દ વાદાર રાય બ\)ુ ં છે .
રાવ ગાંધી ભવન ખાતે આયોત પદહણ સમારોહમાં "હર સભાને સંબોધન કરતા
િવધાનસભા ક.ેસ પ1ના નવિન)ુ*ત નેતા2ી 4ુખરામ રાઠવાએ જણાB)ું હCુ ં ક, ક.ેસ પ1 ખેiૂતોના
+ો ઉકલવા માટ કOટબj છે . ;ુજરાતમાં +'થાિપત સળગતા +ોના હલ - ઉક લ માટ હંમેશા
ૂ ોની આવક બમણી કરવાના
ંૂ
+યGનશીલ રહu.ું ખેiૂત અને ગામનો Oદકરો ં લોકસભાની Mટણીમાં
ખેiત
ૂ િવરોધી નીિતના કારણે ખેiત
ૂ ોની આવક
વચન આપનાર ભાજપ સરકારના સાત વષના શાસનમાં ખેiત
ૂ ોને Eુરતા ટ કાના ભાવ મળે અને તેમના પડતર +ોના ઉકલ માટ
અડધી થઈ ગઈ છે Gયાર ખેiત
ક.ેસ પ1`ુ ં સંગઠન અને િવધાનસભાના ધારાસય2ીઓ સં)*ુ ત પણે કાય કરશે. ભાજપ સરકાર {ારા
આOદવાસી િવરોધી નીિતઓને કારણે વનવાસી બનાવવાની કામગીર થઈ રહ છે Gયાર ક.ેસ પ1
આOદવાસીઓના હU - અિધકાર માટ બાથી લઈને ઉમરગામ 4ુધી આOદવાસી િવ'તારોમાં ભાજપ
સરકારને ઉખાડ ફyક તમામ આOદવાસી સીટો ઉપર ક.ેસ પ1નો િતરં ગો લહરાય તેવી કામગીર કરશે.
;ુજરાત +દ શ ક.ેસ સિમિતના નવિન)ુ*ત +Aુખ2ીના પદહણ સમારોહમાં ;ુજરાત +દ શ
ક.ેસ સિમિતના E ૂવ +Aુખ2ી અિમત ચાવડા, િવધાનસભા ક.ેસ પ1ના E ૂવ નેતા2ી પર શ ધાનાણી,
+દ શ કાયકાર +Aુખ2ી હાOદ ક પટ લ, E ૂવ +દ શ +Aુખ2ી ભરતિસfહ સોલંક, 2ી અ%ુ નભાઈ

મોઢવાડયા, 2ી િસ0ધાથભાઈ પટલ, E ૂવ ક \ ીયમંYી ડૉ. Cુષાર ચૌધર, એ.આઈ.સી.સી.ના E ૂવ
મહામંYી2ી Oદપક બાબરયા, ;ુજરાત સંગઠન સહ+ભાર2ી તે\

બઘેલ, ધારાસય2ી nનેશ

મેવાણી, 2ી કદર પીરઝાદા સOહત ક.ેસ પ1ના ધારાસય2ીઓ, \ટલ - સેલના વડા2ીઓ, વOરTઠ
આગેવાન2ીઓ ઉપs'થત રા હતા. કાયમ`ુ ં સંચાલન ધારાસય2ી શૈલેષભાઈ પરમાર અને આભાર
િવધી ધારાસય 2ી સી._. ચાવડાએ કર હતી.

( ડૉ. મિનષ એમ. દોશી )
Aુય +વ*તા
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