રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા CGST અને અપિલ કપમશ્નરેટનાાં ર્યકાં ત ઉિક્રમે ભારતીય બાંધારણ
દિવર્નો ઉજવણી કાયસક્રમ યોજવામાાં આવેલ...
ભારત િેશ ૭િ મો આઝાિી કા અમૃત મહોત્ર્ ર્મગ્ર િેશમાાં ઉજવી રહયાં છે . જે અાંતર્સત રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા CGST
અને અપિલ કપમશ્નરેટનાાં ર્યાંકત ઉિક્રમે તા.ર૬-૧૧-ર૦ર૧ ના રોજ ભારતીય બધારણ દિવર્નો ઉજવણી કાયસક્રમ યોજવામા આવેલ. જે માાં
રાજકોટ ચેમ્બરના માનિ્ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા, માનિ્ ર્હમાંત્રીશ્રી દકશોરભાઈ રૂિાિરા, ર્ીજીએર્ટી એડીશ્નલ કપમશ્નર ર્ાહેબશ્રી
ભરત પ્રકાશ, ર્ીજીએર્ટીના જોઈન્ટ કપમશ્નર ર્ાહેબશ્રી રામ સર્ાંઘ ર્ેખાવત, ર્ીજીએર્ટી (અપિલ) જોઈન્ટ કપમશ્નર મેડમશ્રીમતી મકેશ
કમારી, ર્ીજીએર્ટીના આપર્સ્ટ્ટન્ટ કપમશ્નર ર્ાહેબશ્રી આર. ઓ. જે ટલી ર્ાહેબ તથા ર્ીજીએર્ટી (અપિલ)ના આપર્સ્ટ્ટન્ટ કપમશ્નર
ર્ાહેબશ્રી રાજે ન્રકમાર શ્રીમાળી તથા ર્પિ્રન્ટેન્ડેટશ્રી કે.કે. શેઠ ર્ાહેબ ઉિપસ્ટ્થત રહેલ. કાયસક્રમના પ્રારાંભે ર્ીજીએર્ટી એડીશ્નલ કપમશ્નર
ર્ાહેબશ્રી ભરત પ્રકાશ દ્ઘારા ર્ૌને આવકારેલ તથા ભારતીય બાંધારણ દિવર્નો ઉજવણીનો કાયસક્રમ યોજવા ર્હયોર્ આિેલ તે બિલ રાજકોટ
ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કરેલ તેમજ ઉિપસ્ટ્થત અપધકારીશ્રીઓ તથા ર્ભ્યશ્રીઓને ભારતીય બાંધારણની પ્રસ્ટ્તાવનાનાં વાાંચન કરાવેલ.
ત્યારબાિ રાજકોટ ચેમ્બરના માનિ્ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ પ્રાર્ાંર્ીક ઉદ્બોધન કરી ભારતના બાંધારણના ઘડવૈયા તથા પિતામહ કહી
શકાય તેવા ડો.બી.આર. આાંબેડકર ર્ાહેબએ ભારતને પવશ્વનાં ર્ૌથી શ્રેષ્ટ બાંધારણ આિેલ છે . આશરે ૧૩૦ કરોડની ભારતની વસ્ટ્તીમાાં પવપવધ ધમો
તથા જ્ઞાપતઓને એક તાાંતણે ભારતના બાંધારણે બાાંધીને રાખેલ છે . ભારતને આઝાિી તો મળેલ િરાંત આિણે જે આજે સ્ટ્વતાંત્રતા અને ર્પવધાઓ
ભોર્વી રહયા છીએ તે માત્ર ભારતના બાંધારણ થકી મળેલ છે . જે માાં નાના થી મોટા માણર્ની વચ્ચે ર્ામ્યતા જળવાઈ રહે છે . માનનીય
વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોિીજીએ વર્સ ર૦૧િ માાં બાંધારણ દિવર્ની ઘોર્ણા કરેલ અને િર વર્ે ર૬ નવેમ્બરના રોજ આ દિવર્ની ઉજવણી
કરવામાાં આવે છે . તેમ જણાવેલ.
ત્યારબાિ CGST (અપિલ) જોઈન્ટ કપમશ્નર મેડમશ્રીમતી મકેશ કમારી, ઈન્સ્ટ્િેકટરશ્રી યશ ર્પ્તા, શ્રી પવક્રમકમાર દ્ઘારા ભારતીય બાંધારણ
દિવર્નો ઉજવણીના કાયસક્રમની િાવર િોઈન્ટ પ્રેઝનટેશન દ્ઘારા પવસ્ટ્તૃત જાણકારી આિતા ભારતના બાંધારણને ર૬ નવેમ્બર ૧૯૪૯
આિનાવવામાાં આવ્યાં. આ બાંધારણ ઘડનારાઓના યોર્િાનને સ્ટ્વીકાર અને આિર આિી શકાય તે માટે બાંધારણ દિવર્ની ઉજવણી કરવામાાં આવે

છે . િેશના તમામ નાર્રીક ર્ધી બાંધારણની ઉિયોર્ીતાની જાણકારી હોવી જરૂરી છે . તેમજ બાંધારણની ઉિયોર્ીતા અને મહત્વ શાં છે . ભારતીય
નાર્રીકોનાં બાંધારણ માટે હકક અને ફરજો જે વી પવપવધ બાબતોની જાણકારી તેઓશ્રીએ આિેલ.
કાયસક્રમના અાંતે ઉિપસ્ટ્થત અપધકારીશ્રીઓ તથા ર્ભ્યોશ્રીનો ર્ીજીએર્ટી (અપિલ)ના આપર્સ્ટ્ટન્ટ કપમશ્નર ર્ાહેબશ્રી રાજે ન્રકમાર શ્રીમાળી
દ્ઘારા આભાર વ્યકત કરવામાાં આવેલ. તેમજ ર્મગ્ર કાયસક્રમનાં ર્ાંચાલન ર્ીજીએર્ટીના આપર્સ્ટ્ટન્ટ કપમશ્નર ર્ાહેબશ્રી આર. ઓ. જે ટલીએ
કરેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાિીમાાં જણાવેલ છે .

