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રતિલાલજી વર્ાા :
વણકરો માટે જમીનનો પ્રશ્ન સાચો છે . જમીન મળવી જ જોઇએ. વર્ષોથી જમીન માગવાનો સીલસીલો ચાલુ
છે . ગુજરાત વણકર સેવા સમાજ ઉપરાાંત અન્ય 80 જેટલી સાંસ્થાઓની અરજીઓ સરકારમાાં પેન્ડીંગ છે . વર્ષો
પહેલાાં ગાાંધીનગર ટાઉનહોલમાાં સાંમેલન થયેલ, જેના કન્વીનર તરીકે હુ ાં હતો. આ માટે જીલ્લે જીલ્લે અમે
15/20 કાયયકતાયઓએ પ્રવાસ શરુ કયો હતો. રાજકોટ, જામનગર, દ્વારકા, કચ્છ, બનાસકાાંઠા, સાબરકાાંઠા
જીલ્લાઓની મુલાકાત લીધેલી. ખુબ જ ભવ્ય સ્વાગત થતાાં. ત્યારબાદની ગત વર્ષયની એક બેઠકમાાં વીર
માયા રથ કાઢવાનો પ્રસ્તાવ મુકાયો. જેમાાં ફન્ડફાળાનો આશય હતો. મેં એનો વવરોધ કરે લો. બસ, પછી તો
ુ માંત્રીશ્રી આનાંદીબહેને નદી પાર ભુવમની
ધરણાાં શરુાં થયાાં. ફન્ડફાળા પણ ઉઘરાવવાના શરુ થયા. મહેસલ
ઓફર કરી. સુપ્રીમ કોટય ના એક ચુકાદાના કારણે MP/MLAને પણ ગાાંધીનગરમાાં ભુવમ ફાળવી શકાતી નથી,
એ જણાવ્્ુ.ાં ડડસે. 2013થી રમણલાલના કાયયક્રમોમાાં વવરોધ દે ખાવો શરુ થયા.

ગીરીશભાઇ પરર્ાર:
ગુજરાત વણકર સેવા સમાજ દ્વારા સરકારને લખેલા એક પત્રમાાં જણાવેલ છે કે જો ગાાંઘીનગર વણકર
સમાજને ભુવમ મળશે તો તેઓ એના વવરોધમાાં કોટય નો આશરો લેશે. આપણે એક પ્રવતવનવધમાંડળ સ્વરુપે
મુખ્યમાંત્રીશ્રીને મળીયે. વાણી વવલાસ નડહ ચાલે. અત્યારે ચાલતી પ્રવ્રુવિઓ સામે સમાજે આગળ આવવુ ાં
જોઇએ.

ડો. જીવરાજ ચૌહાણ:
માંત્રીશ્રી રમણલાલને બદનામ કરવાનો આ મુવમેન્ટનો આશય છે . વીર મેઘ માયા ભવન અમને માંજુર છે .
સરકાર પણ પોઝીટીવ છે . ટાગોર હોલમાાં હાય હાય બોલાય એ ખુબ જ ખરાબ છે . આની સામે, હવે આપણે
ફેડરે શન બનાવવુ ાં જોઇએ. આપણે પણ સામે સાંઘર્ષય કરવો જોઇએ. આ જ પેટનયથી વનમીત થયેલ વડોદરામાાં
ડો. આંબેડકર ભવન માત્ર આઠ લોકોના હાથમાાં જકડાયેલ ુાં છે .

ુ ચંદ રાણા:
મળ
આ ઇસ્્ુમાાં ગાાંધીનગર વણકર સમાજ સાથે શરુઆતથી જ મદદરુપ થવાના આશયથી સાંકળાયેલ છાં. પી જે
પરમાર અને ટીમની ડકશોરભાઇ મકવાણા થકી માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી સાથે સીધી મુલાકાત પણ ગોઠવી
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અપાવેલી, જેમાાં હૈયાધારણ પણ આપવામાાં આવેલી. ડદ: 2/1/2014ના રોજ છાવણીમાાં જઇને વયોવ્રુધ્ધોને
ઉપવાસમાાંથી બાકાત રાખવા, ગીફ્ટસીટી પાસે ઓફર થયેલ ભુવમને સ્વીકારવા, એકલા માત્ર ગાાંધીનગરના
જ લોકો સદસ્ય બની શકે એવા બાંધારણવાળી ગાાંધીનગર વણકર સમાજ સાંસ્થાને બદલે સમગ્ર ગુજરાતના
વણકરોને આવરતી સાંસ્થાને જમીન મળે એ વવચારણા કરવા અને સરકાર પોઝીટીવ હોઇ, હાલ પુરતુ ાં
આંદોલન સાંકેલવા વવનાંવત કરે લ. મારી આ લાગણીમાાં પુ. ઝાાંઝરકા મહન્ત અને ડકશોરભાઇ મકવાણા મારી
સાથે છે , એ પણ ત્યાાં જણાવ્્ુ.ાં પણ મારા તમામ પ્રસ્તાવો પર પ્રમુખશ્રી પી જે પરમાર દ્વારા ધરાર ઇન્કાર
કરી દે વામાાં આવેલ. આના પરથી આ આંદોલનના આગેવાનોના ઇરાદા સમજી શકાય છે .

જયંિ દે સાઇ:
આપણે પણ હવે વવરોધનો સુર વહેતો કરવો જોઇએ. આ માટે એક અભભયાન જારી કરવુ ાં જોઇએ.

ર્ગનભાઇ પરર્ાર:
દાણીલીમડાના હોલની સમસ્યા આવા લોકો જ દ્વારા વ્યક્તતગત માાંગણીઓ આગળ કરી ઉભી કરાઇ હતી.
કમનસીબે, આ હોલ સમાજના હાથમાાંથી નીકળી જઇ અમદાવાદ મ્્ુવન. કોપો. હસ્તક ગયો.

નરે શ વ્યાસ :
એવી લાગણી પ્રવતે છે કે 282 વાળા ગાાંધીનગરમાાં ભુવમ માગે છે . પક્ષાપક્ષીથી પર એવુ ાં ફેડરે શન
બનાવીયે.

ુ ાઇ વણકર:
બાબભ
આખા ગુજરાતના વણકરો વતી કમીટી બનાવીયે અને સીએમ સાહેબને મળીયે.

નરે ન્દ્ર વોરા:
આ અભભયાનમાાં અમારુાં સમથયન છે .

પ્રહલાદ ચૌહાણ:
આ અભભયાનમાાં અમારુાં સમથયન છે .
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નરે શ પરર્ાર:
આ અભભયાનમાાં અમારુાં સમથયન છે .

દદનેશ ર્કવાણા:
સરકારમાાંના આપણા પ્રવતવનધી સામે આવુ ાં વતયન બરાબર નથી, જે ચલાવી લેવાય નડહ. આમાાં મુળભુત હેત ુ ાં
ડાયવટય ન થાય એ પણ જોવુ ાં જોઇએ. એમની માાંગણીઓ સાંતોર્ષી શકાય નડહ. દરે ક જીલ્લાનુ પ્રવતવનવધત્વ
હોવુ ાં જોઇએ.

કાંતિભાઇ પરર્ાર:
અગાઉ, ગાાંધીનગર વણકર વસાહતી સાંસ્થા અસ્તીત્વમાાં હતી જ. તેમ છતાાં આ નવી સાંસ્થાની સ્થાપના
કરવામાાં આવી. માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરા સામે અશોભનીય વતયન ચલાવી લેવાય નડહ.

અશોક સાર્ેતિયા:
આવા લોકોને મીડડયા દ્વારા ઉઘાડા પાડવા જોઇએ.

શશી ભોજ (ભાવનગર):
આ માટે એક Manifesto બનવો જોઇએ. એક નવી વીર માયા સાંસ્થાની Formation કરવી જોઇએ. મીડડયા
આપણી સારી વાત લેત ુ ાં નથી. સૌરાષ્ટ્રનો અમારો ટેકો છે . નવી રચના થકી ભુવમ માટે તાત્કાભલત માગણી
કરવી જોઇએ.

રર્ણભાઇ રાઠોડ (ઉદઘોર્ષક) :
આ લોકો સાથેનો મારો ચાલીસ વર્ષયનો અનુભવ છે . એ લોકો ધારે એ જ એમની સાંસ્થામાાં રહી શકે.
અપને કમો પર કોઇ એહમ ન હોના ચાહીયે, ઓરોકે કમોકા બહેસ ન હોના ચાહીયે
લેકીન, જીન ગદ્દારોને હમેં મઝદારમેં લુટાં ા હૈ, ઉન પર કોઇ રહેમ ન હોની ચાહીયે.

જનબન્દ્ધ ુ કોસંબી:
વણકર સમાજ નાનુ મહાજન કહેવાય છે . રોડહત સમાજને કેવી રીતે ભુવમ મળી એ પણ જોવુ ાં જોઇએ. એમણે
સાંત રોડહદાસના નામે ભુવમ માગી. ગાાંધીનગર વણકર સમાજના જુઠ્ઠાણાઓનો પદાયફાશ કરવો જોઇએ.
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નરોત્તર્ભાઇ (ગાાંધીનગર) :
2008માાં ગાાંધીનગર વણકર સમાજની સ્થાપના થઇ. ગુજરાત વણકર સેવા સમાજ (GVSS), અમદાવાદના
ગાાંધીનગર એકમ દ્વાર વર્ષય 1996માાં ભુવમની માગણી કરવામાાં આવેલી. GVSSની અરજી પર ભુવમ આપવાનુ ાં
નોટીંગ પણ સરકારી દફ્તરે છે . નવી સાંસ્થા બનાવવાથી મુશ્કેલીઓ વધશે, તેથી GVSSના નામે ભુવમ મળે
એ માટે પ્રયત્ન કરીયે.

સંદીપ જ્યોતિકર :
ભુવમ ફાળવણી બાબતે સુપ્રીમ કોટય નો મનાઇ હક
ુ મ છે . ઉપવાસ આંદોલનના આયોજકો આ હકીકત સારી રીતે
જાણે છે અને સમાજને ગેરમાગે દોરે છે . અત્યારે ઉકળતો ચરુાં છે . આ લોકો માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરાને
બદનામ કરી રહ્યા છે . આ તબક્કે માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરાનાાં કેટલાક સમાજલક્ષી કાયોની પણ નોંધ લેવી
પડે.


સહકાર માંત્રી હતા, ત્યારે બધી જ સહકારી માંડળીઓમાાં અનુ. જાવત/જનજાવતના પ્રવતવનધીત્વ માટે
અનામત જોગવાઇઓ કરી.



વશક્ષણમાંત્રી હતા, ત્યારે વશક્ષકોની ભરતીનુ ાં બે વાર બીલ લાવ્યા. બધા જ વવધાયકો એક થઇ ગયા.
બીલ પસાર ન થ્ુ.ાં એટલે તેઓ મુખ્યમાંત્રીશ્રીને મળ્યા. બીલ પસાર કરાવ્્ુ.ાં વશક્ષકોની ભરતી
માટેન ુ ાં કેન્રીય બોડય બનાવડાવ્્ુ.ાં ખાનગી સાંચાલકો છે ક સુપ્રીમ કોટય સુધી ગયા. પછીની સરકારમાાં
વશક્ષણ માંત્રીપદે થી સામાજજક ન્યાયમાાં એમને ખસેડાવાનુ ાં આ જ કારણ હતુ.ાં



માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરાનાાં પ્રયાસો થકી જ રોસ્ટરમાાં સુધારો થતાાં આપણા કમયચારીઓને થતો
અન્યાય દુર થયો.



શ્રમ માંત્રી હતા ત્યારે ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ યોજનામાાં અસાંગડઠત મજુરોનો સમાવેશ કરાવ્યો. આવા
મજુરોમાાં મહદ આપણા જ લોકો હોય છે .



અનામતમાાં મેડરટ ગણતરી બાબતની વવસાંગતતા દુર કરી, જેના કારણે આપણા હજારો ઉમેદવારો
અનામત ઉપરાાંત મેડરટ હેઠળ સામાન્ય ઉમેદવાર તરીકે પણ પસાંદગી પામવા લાગ્યા.



282 વણકર સમાજ નાંદાસણ મુકામે મળ્યો ત્યારે તેમણે ટયુબવેલથી માાંડીને તમામ સુવવધાઓ
સમાજને પુરી પાડી હતી.

જી ટી સીંધવ
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ગાાંધીનગર વણકર સમાજનો હુ ાં ઉપપ્રમુખ હતો. આ સાંસ્થા ભબનલોકશાહી ઢબે ચાલે છે . પોતાની જાતે આ
લોકો રસ્ટીઓ બની બેઠા છે . દરે ક તાલુકામાાંથી સો સો લોકો લાવી સીએમની ઉપક્સ્થવતમાાં સાંમલ
ે ન કરવુ ાં
જોઇએ.

કર્લેશ પટેલ :(ઇસનપુર)
વ્યક્તતગત દુશમની હોય એમ આ લોકો વતી રહ્યા છે .

લાલજીભાઇ પરર્ાર
ફેડરે શન બનાવો. આજે કન્વીનર નીમો.

ર્ોહનભાઇ બોરીચા: (ભાવનગર)
રાજ્યભરમાાં મોટુાં ર્ષડયાંત્ર ચાલે છે . આવા આંદોલનોને પૈસા આપનારા પણ છે .

ુ રીયા:
જયંતિભાઇ સિ
સરકારની કમયચારીઓને ભુવમ ફાળવણી બાબતની વારાં વાર બદલાતી નીવતને પડકારતી હાઇકોટય
પીટીશનનો જ્યાાં સુધી વનકાલ ન આવે ત્યાાં સુધી કોઇ વનણયય ન લેવો એવો હાઇકોટય નો મનાઇહુકમ
છે . ભુવમ ખરીદી માટે ખાનગી રાહે પણ માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરાનાાં સહકારથી પ્રયાસો કરે લા, પણ
ઉંચી ડકિંમતોના કારણે પાછા પડયા. આંદોલનકારીઓ પૈકી એકે અમદાવાદમાાં બે સહકરી માંડળીઓ
બનાવી, પોતાની દીકરીઓને નોકરીએ રાખી. માંડળીઓ ફડચામાાં ગઇ.
ુ ર પરર્ાર:
ર્ધક
ગાાંધીનગર વણકર સમાજની આ આંદોલનને અંતગયત રે લી માટે પોલીસે નાપાડી દીધી હતી, ત્યારે માંત્રીશ્રી
રમણલાલ વોરાએ પોલેસને ફોન કરી પરમીશન આપવા કહ્ુાં અને કોઇપણ વણકરને રે લી દરમ્યાન ઇજા ન
થાય એનુ ાં ધ્યાન રાખવા કહ્ુ.ાં

ુ ન િથાગિ :
તિભવ
અડહિં એવુ ાં વ્યતત થઇ રહ્ુાં છે કે એક ગ્રુપ માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરાનો વવરોધ કરી રહ્ુાં છે , આખો વણકર
સમાજ નડહ. અગાઉની માગણીઓને બદલે સમગ્ર ગુજરાતના વણકરો એક થઇ, વીર માયા ભવન માટે ભુવમ
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ફાળવવા વવનાંવત કરે . આપણી પાસે તજગ્નો છે , પણ સુર નોંખા છે . 10/12 મોભી પસાંદ કરો. વણકરોનો
નેતા તો એક જ હોય.

ઝવેરભાઇ ચવડા:
ગુજરાત સરકારની કેભબનેટનો ત્રીજા ક્રમનો આપણો વણકર માંત્રી છે , એના માટે આડી અવળી ટીકા ન ચાલે.
આજની નવી રચનાના કન્વીનર તરીકે શ્રી રવતલાલ વમાય હોય.

ડો. કરશનદાસ સોનેરી:
છાવણી નાાંખી, ત્યારથી જ મને દુ:ખ છે . આંદોલન કોની સામે? સરકાર સામે? માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરા
સામે? ... રમણલાલ વોરાને વમવનસ્ટર બનાવવાની આપણી તાકાત જ નથી. હવે, જ્યારે એ વમવનસ્ટર છે , તો
એમનો લાભ કેવી રીતે લેવો એનો વવચાર કરવો જોઇએ. પી જે પરમાર મારી પાસે આવેલા. મેં એમને કહેલ ુાં
કે તમે માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરા સામે આંદોલન ચલાવો છો અને જો એમને જવુ ાં પડ્ુ,ાં તો વમવનસ્ટર કોણ
બનશે? વણકરોનાાં જુથ પડી ગયાાં છે . એટલે હવે વીર માયા ભવન જ બને. કોઇ વયોવ્રુધ્ધ ઉપવાસીને કાંઇક
અજુગતુ ાં બનશે, તો આપણને પણ અસર થશે. આપણે પણ ઢીલા પડવુ ાં પડે. આપણી વચ્ચે ગેરસમજ થઇ
છે . માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરા નરમ પડે. ભુવમ માટે નીવત વવર્ષયક વનણયય માટે સરકારમાાં રજુઆત કરવી પડે.
આનાંદેબહેનનો પોટય ફોભલયો છે , એટલ એમને રજુઆત કરીયે. સરકાર નીવતવવર્ષયક વનણયય લેશે એવી એમના
દ્વારા જાહેરાત થાય. અત્યારે તો સરકાર એમ જ કહેશે કે તમે બધા એક થઇને આવો. વહેલી તકે ઉકેલ આવે,
એવી કોશીર્ષ કરીયે.

ડો. પી જી જ્યોતિકર:
ગમે તેમ કરીને ઉપવાસીઓને ઉભા કરીયે. કાંઇક અજુગતુ ાં થશે તો આપણે પણ સહન કરવાનુ ાં આવશે. અન્ય
સમાજો આપણી હાાંસી ઉડાવશે. આપણે મુદરી વાળનારા છીયે. આપણે વડીલો ત્યાાં જઇને એમને સમજાવીયે.
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ુ તે પસાર કરવાનુ ાં વનવિત થ્ુ.ાં
ચચાય દરમ્યાન બેં ઠરાવો સવાયનમ
1. સમગ્ર વણકર સમાજ માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરા સાથે છે . અને
2. વીર માયા ભવન માટે માંત્રીશ્રી રમણલાલ વોરાને તમામ authority આપવામાાં આવે.
ુ તે
ચચાયમાાં સૌની લાગણી મુજબ માન. શ્રી રવતલાલ વમાયજીને સુભચત ફેડરે શનના કન્વીનર તરીકે સવયનમ
વરણે કરવામાાં આવી અને અન્ય 11 સુભચત કારોબારી સદસ્યોની વનમણુકાં કરવા સિા આપવામાાં આવી.
અંતમાાં નીચેના છ મુરબ્બીઓ ઉપવાસી આંદોલન છાવણીએ અત્યારે જઇ, ઉપવાસી વરીષ્ટ્ઠોના ઉપવાસ
છોડાવવા માટે વવનાંવત કરે .
1. આર કે વમાય
2. ડો. કરશનદાસ સોનેરી
3. ઝવેરભાઇ ચાવડા
4. ડો. પી જી જ્યોવતકર
5. મુળચાંદ સ. રાણા અને
6. ડો. જનબાંધ ુ કોસાંબી
ઉપરોતત સૌ પ્રવતવનધીઓ એ જ ડદવસે સાાંજે લગભગ 6.30ના સુમારે ઉપવાસી છાવણીમાાં પહોંચ્યા.
પ્રમુખશ્રી પી જે પરમારે છાવણીમાાં ઉપક્સ્થત લગભગ ત્રણસો લોકોની મેદની વચ્ચે સૌનુ ાં સ્વાગત ક્ુ.ું
ઉપરોતત મોટા ભાગના પ્રવતવનધીઓએ માઇક પર ભુવમ પ્રશ્ને પોતાની લાગણી વ્યતત કરી અને આંદોલનના
અંત માટે વવનાંવત કરી.
પ્રમુખ શ્રી પી જે પરમારે જણાવ્્ુ ાં કે આંદોલન સમેટવા અમને પેકેજ જણાવો. પ્રવતવનધીઓએ જણાવ્્ુ ાં કે
આવુ ાં કોઇ પેકેજ તેઓની પાસે નથી. તેઓ સરકારશ્રી વતી નડહ, પણ આગળની મીટીંગના અનુસધ
ાં ાનમાાં
વણકર તરીકે અડહિં આવ્યા છે . વાતાવરણ ખુબ જ ઉગ્ર હતુ.ાં એકાદ બે મડહલાઓએ પણ આક્રોશ વ્યતત કયો.
એક ઉપવાસીએ જણાવ્્ુ ાં કે અગાઉ એક જ માયાએ બલીદાન આપ્ુ,ાં પણ અડહિં અમે બાર ઉપવાસીઓ
બલીદાન આપવા તૈયાર છીયે. વણકર પ્રવતવનધીઓ દ્વારા અનેક વાર આજીજી કરવામાાં આવી, ભુવમ માટે
સરકારમાાં સૌ સાથે રજુઆત કરવાની ઓફર પણ કરી. આવનાર પ્રવતવનધીઓ પણ ઉપવાસમાાં જોડાઇ જાય
એવો છાવણીનો આગ્રહ હતો. કમનસીબે, આંદોલન સાંકેલવા કે સીનીયર ઉપવાસીયો બાબતે કોઇ જ સુખદ
ઉકેલ ન આવી શક્યો.
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