
 

�ેસનોટ             તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૮ 
----------------------------------------------------------------    

આજરોજ આજરોજ આજરોજ આજરોજ ‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાતે ખાતે ખાતે ખાતે ભાજપા અનસુિૂચત �િત મોરચાના �દશે અ�ય! અન ેભાજપા અનસુિૂચત �િત મોરચાના �દશે અ�ય! અન ેભાજપા અનસુિૂચત �િત મોરચાના �દશે અ�ય! અન ેભાજપા અનસુિૂચત �િત મોરચાના �દશે અ�ય! અન ેરા"યસભાના રા"યસભાના રા"યસભાના રા"યસભાના 
સાંસાંસાંસાંસદ �ી શભંનુાથ% ટંુ'ડયાની અ�ય!તામાં અનસુિૂચત �સદ �ી શભંનુાથ% ટંુ'ડયાની અ�ય!તામાં અનસુિૂચત �સદ �ી શભંનુાથ% ટંુ'ડયાની અ�ય!તામાં અનસુિૂચત �સદ �ી શભંનુાથ% ટંુ'ડયાની અ�ય!તામાં અનસુિૂચત �િત મોરચાની �દશે બઠેક મળીિત મોરચાની �દશે બઠેક મળીિત મોરચાની �દશે બઠેક મળીિત મોરચાની �દશે બઠેક મળી    

----------------------------------------------------------------    

આગામી આગામી આગામી આગામી ૧૪ ૧૪ ૧૪ ૧૪ એિ�લએિ�લએિ�લએિ�લ    બધંારણના ઘડવૈયા બધંારણના ઘડવૈયા બધંારણના ઘડવૈયા બધંારણના ઘડવૈયા ડૉડૉડૉડૉ. . . . બાબાસાહબે આંબડેકરબાબાસાહબે આંબડેકરબાબાસાહબે આંબડેકરબાબાસાહબે આંબડેકરનાનાનાના    જ8મ'દન સદંભ ૅિવિવધ જ8મ'દન સદંભ ૅિવિવધ જ8મ'દન સદંભ ૅિવિવધ જ8મ'દન સદંભ ૅિવિવધ કાય:;મો કાય:;મો કાય:;મો કાય:;મો 
અગંનેી િવ<તૃઅગંનેી િવ<તૃઅગંનેી િવ<તૃઅગંનેી િવ<તૃત ચચા: િવચારણા કરત ચચા: િવચારણા કરત ચચા: િવચારણા કરત ચચા: િવચારણા કરવામાંવામાંવામાંવામાં    આવીઆવીઆવીઆવી    

----------------------------------------------------------------    

�દેશ અ�ય!�ી %તુભાઇ વાઘા�દેશ અ�ય!�ી %તુભાઇ વાઘા�દેશ અ�ય!�ી %તુભાઇ વાઘા�દેશ અ�ય!�ી %તુભાઇ વાઘાણી અન ેણી અન ેણી અન ેણી અન ે�દશે સગંઠ�દશે સગંઠ�દશે સગંઠ�દશે સગંઠન મહામં?ીન મહામં?ીન મહામં?ીન મહામં?ી�ી �ી �ી �ી ભીખુભાઇ દભીખુભાઇ દભીખુભાઇ દભીખુભાઇ દલલલલસાણીયાસાણીયાસાણીયાસાણીયાનીનીનીની    િવશષે િવશષે િવશષે િવશષે 
ઉપિ<થિતઉપિ<થિતઉપિ<થિતઉપિ<થિત    

----------------------------------------------------------------    

ભાજપા �દેશ મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આજરોજ �દેશ કાયા'લય     
‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’ ખાતે ભાજપા અનુસૂિચત ,િત મોરચાના �દેશ અ-ય./ી અને રા0યસભાના સાંસદ/ી 
શંભુનાથ3 ટું�ડયાની અ-ય.તામાં અનુસૂિચત ,િત મોરચાની �દેશ બેઠક મળી હતી. 

આ બેઠકમાં ભાજપા �દેશ અ-ય./ી 3તુભાઇ વાઘાણી તથા �દેશ સંગઠન મહામં:ી/ી 
ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ િવશેષ ઉપિ=થત રહી માગ'દશ'ન આ>યુ હતું.  

આગામી ૧૪ એિ�લ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની ૧૨૭મી જ@મજયંિતની સમA ગુજરાતમા ં
‘‘‘‘‘‘‘‘સામા%ક સમરસતાસામા%ક સમરસતાસામા%ક સમરસતાસામા%ક સમરસતા’’’’’’’’ પવ' તરીકે ઉજવણી કરવાનંુ આયોજન કરવામાં આBયુ છે. આગામી ૧૩ એિ�લ, 
૨૦૧૮ના રોજ બપોરે ૩.૪૫ કલાકે �દEહી ખાતે �ધાનમં:ી/ી નરે@Gભાઇ મોદીના હ=ત ે               
ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર3ના =મારકના લોકાપ'ણ કાય'Hમનંુ 3વંત �સારણ શિIત ક@ેGો પર બહોળી 
સંJયામાં કાય'કરો ઉપિ=થત રહી િનહાળે તે �કારનંુ િવશેષ આયોજન કરવામાં આવશે. ત ે ઉપરાંત 
આગામી ૧૪ એિ�લના રોજ 3Eલા/મહાનગર ક.ાએ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર3ના ફોટાને Mલહાર 
તથા મહાઆરતીના કાય'Hમો કરવામાં આવશે. 

અનુસૂિચત ,િત મોરચાની આજની આ �દેશ બેઠકમાં રા0ય સરકારના પૂવ'મં:ી/ી 
આNમારામભાઇ પરમાર, અમદાવાદના સાંસદ/ી ડૉ. �ક�રટભાઇ સોલંકી, �દેશ મહામં:ી/ી 
શOદશરણભાઇ PQભRટ, �દેશ ઉપા-ય./ી ભાગ'વભાઇ ભRટ, �દેશ મં:ી/ી 3વરાજભાઇ ચૌહાણ, 
અનુસૂિચત ,િત મોરચાના રાTીય મહામં:ી /ીમતી ભાનુબેન બાબરીયા સિહત અનુસૂિચત મોરચાના 
નવિનયુIત �દેશ પદાિધકારી/ીઓ તથા 3Eલા/મહાનગરના અનુસૂિચત ,િત મોરચાના �મુખ/ીઓ 
ઉપિ=થત રVા હતા. 

 

 (ડૉ. હષ'દ પટેલ) 
�દેશ ક@વીનર - મી�ડયા િવભાગ 


