
 

�ેસનોટ                તા.૧૩.૦૪.૨૦૧૮ 

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

�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણી અન ેયુવા મોરચાના રા�ીય અ�ય	ા 
ીમતી પનૂમ મહાજનની િવશષે �દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણી અન ેયુવા મોરચાના રા�ીય અ�ય	ા 
ીમતી પનૂમ મહાજનની િવશષે �દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણી અન ેયુવા મોરચાના રા�ીય અ�ય	ા 
ીમતી પનૂમ મહાજનની િવશષે �દેશ અ�ય	
ી �તુભાઈ વાઘાણી અન ેયુવા મોરચાના રા�ીય અ�ય	ા 
ીમતી પનૂમ મહાજનની િવશષે 
ઉપિ"થિતમાં આવતીકાલેઉપિ"થિતમાં આવતીકાલેઉપિ"થિતમાં આવતીકાલેઉપિ"થિતમાં આવતીકાલે    ‘‘‘‘‘‘‘‘ડૉડૉડૉડૉ. . . . બાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિત’’’’’’’’    િનિમ. ેસાંજે િનિમ. ેસાંજે િનિમ. ેસાંજે િનિમ. ેસાંજે ૦૫ ૦૫ ૦૫ ૦૫ કલાકેકલાકેકલાકેકલાકે    સરુતના સરુતના સરુતના સરુતના 

કડોદરા ખાતેકડોદરા ખાતેકડોદરા ખાતેકડોદરા ખાતે        યુવા મોરચા 2વારા યુવા મોરચા 2વારા યુવા મોરચા 2વારા યુવા મોરચા 2વારા ““““સામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલન” ” ” ” કાય34મ યો5શેકાય34મ યો5શેકાય34મ યો5શેકાય34મ યો5શ ે

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

આવતીકાલે ડૉઆવતીકાલે ડૉઆવતીકાલે ડૉઆવતીકાલે ડૉ. . . . બાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિત’’’’’’’’    િનિમ. ેયુવા મોરચા 2વારાિનિમ. ેયુવા મોરચા 2વારાિનિમ. ેયુવા મોરચા 2વારાિનિમ. ેયુવા મોરચા 2વારા        ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના ગજુરાતના 
૩૩૩૩૩૩૩૩        �8લાઓ અન ે�8લાઓ અન ે�8લાઓ અન ે�8લાઓ અન ે૮ ૮ ૮ ૮ મહાનગરોમાંમહાનગરોમાંમહાનગરોમાંમહાનગરોમાં        ““““સામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલન” ” ” ” કાય34મકાય34મકાય34મકાય34મ        અતગ3ત મં;દરોમાં અતગ3ત મં;દરોમાં અતગ3ત મં;દરોમાં અતગ3ત મં;દરોમાં 

સામુિહક મહાઆરતીસામુિહક મહાઆરતીસામુિહક મહાઆરતીસામુિહક મહાઆરતી,,,,    ડૉડૉડૉડૉ. . . . બાબાબાબાબાબાબાબાસાહબે આંબડેકર પ<ુપાંજિલ અનેસાહબે આંબડેકર પ<ુપાંજિલ અનેસાહબે આંબડેકર પ<ુપાંજિલ અનેસાહબે આંબડેકર પ<ુપાંજિલ અને        સમરસતા ભોજનસમરસતા ભોજનસમરસતા ભોજનસમરસતા ભોજન    કાય34મ યો5શેકાય34મ યો5શેકાય34મ યો5શેકાય34મ યો5શ ે

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

ભાજપા મી�ડયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, �દેશ અ�ય��ી �તુભાઈ વાઘાણી 
અને યુવા મોરચાના રા%ીય અ�ય�ા �ીમતી પૂનમ મહાજનની િવશેષ ઉપિ+થિતમાં આવતીકાલે ૧૪મી 
એિ�લ ‘‘‘‘‘‘‘‘ડૉડૉડૉડૉ....બાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિતબાબાસાહબે આંબડેકર જ-મજયંિત’’’’’’’’ િનિમ1ે સાંજે ૦૫ કલાકે  યુવા મોરચા 4વારા સુરતના 
કડોદરા ખાત ે‘‘‘‘‘‘‘‘સામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલન’’’’’’’’ કાય56મ યો7શે. આ  કાય56મમાં �દેશ યુવા મોરચાના 
અ�ય��ી ડૉ. ઋિ;વજ પટેલ, ગુજરાત સરકારના કેિબનેટ મં>ી�ી ગણપતભાઇ વસાવા, કેબીનેટ મ>ંી�ી 
ઈ@વરભાઈ પરમાર ઉપિ+થત રહેશે. 

 ભારતના િનમા5ણ માટ ે જેમનો મહ;વનો ફાળો રહેલો છે તેવા રા%વાદી  ડૉ.બાબાસાહેબ 
આંબેડકરના સપનાને પુરા કરવાના �યાસ અથC યુવા મોરચા 4વારા િજDલા/મહાનગર ક�ાએ સમF 
ગુજરાતના ૩૩  �Dલાઓ અને ૮ મહાનગરોમાં �;યેક બુથમાંથી ૧૦થી વધુ યુવાનો ભેગા થઇ 
ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરની ૧૨૭ મી જMમજયંિત િનિમ1ે ““““સામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલન” ” ” ” કાય56મ 
યોજશે. 

આ    ““““સામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલનસામા�ક સમરસતા સમેંલન””””    કાય56મમાં યુવા મોરચા 4વારા  સામા�ક સમરસતા અને 
બંધુતાભાવ સાથે  મં�દરોમાં સમાજના દરેક વગ5ના યુવાનોને સાથે રાખી  સામુિહક  મહાઆરતી કરશે. 
;યારબાદ ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકરના ફોટાને પુNપાંજિલ કરી તેમની રા%વાદી િવચારધારાથી અવગત 
કરશે.  ડૉ. બાબાસાહેબ કોઈ એક સમાજના નિહ પણ દેશના નેતા હતા ત ે ભાવ સાથે એક પગંતમા ં
ટીફીન બેઠક યોજશે. 

 

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



¼khíkeÞ sLkíkk Þwðk {kuh[ku - økwshkík «Ëuþ  

૧૪ એપ્રિર ના ડૉ.ફાફાવાશેફ આફંડેકય જન્ભ જમપં્રત પ્રનપ્રભત ેમજાનાય વાભાપ્રજક વભયવતા 

જીલ્રા/ભશાનગય વશ કામયક્રભ ની ભાપ્રશતી  
¢{ SÕ÷k/{nkLkøkh ભશાઆયતી ન  ંસ્થ/વભમ વભમ લક્તાશ્રી 

Ërûký ÍkuLk  

1 zktøk  

આવા યા ભાતાજી ભંદદય વયદાય કરીની આશલા, 

ડાંગ  

વલાય ે૧૦ કરાક ે શ્રી પ્રલજમબાઈ ટેર   

ૂલય ધાયાવભ્મ 

શ્રી નટ બાઈ યભાય 

2 ð÷Mkkz  

અંફા ભાતાજી ન ં ભંદદય, GIDC લાી, લરવાડ  વાંજે ૬.૩૦ કરાક ે શ્રી કન બાઈ દેવાઈ  

ધાયાવભ્મ, વાંવદ વદસ્મ શ્રી 

ડૉ. ક.ેવી.ટેર  

શ્રી વ યેળબાઈ ભકલાણા           

ૂલય ચેયભને વપાઈ કાભદાય પ્રલકાવ પ્રનગભ 

3 LkðMkkhe  
યીલય ફ્રન્ટ ભશાદેલ ભંદદય , ચીખરી , નલવાયી  વાંજે ૬.૩૦ કરાક ે શ્રીભપ્રત દદીકાફને ચાલડા 

4 Mkwhík þnuh  

જગણી ભાતજી ભંદદય, ભેઘ ભશાય લાડી, ફશ ચય 

નગય, શયી ઓભ પ્રભર ની વાભે , લેદ યડ ની વાભે 

. વ યત ળશેય   

ફય ે૧૧ લાગ.ે શ્રી  ણેળબાઈ ભદી  

ધાયાવભ્મ શ્રી  

5 Mkwhík S. 

અકા ભ ખી શન ભાન ભંદદય , કડદયા, વ યત  વાંજે ૪ લાગ ે શ્રી જીત બાઈ લાઘાણી  

િદેળ અધ્મક્ષ બાજ,   

શ્રીભતી  નભફને ભશાજન  

યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ BJYM અન ેવાંવદ શ્રી 

ડૉ. ઋત્લીજ્બાઈ ટેર 

િદેળ અધ્મક્ષ BJYM  

શ્રી ગણતબાઈ લવાલા 

કેફીનેટ ભંત્રી 

 શ્રી ઈશ્લયબાઈ યભાય 

 કેફીનટે ભંત્રી શ્રી,  

6 íkkÃke 

રુભકી ભાતાજી ભંદદય, રુભકી તાલ ની નજીક, 

નીજય, તાી,  

વાંજે ૭.૩૦ કરાક.ે શ્રી યેળબાઈ લવાલા  

ૂલય ધાયાવભ્મ 

શ્રી આકાળબાઈ લાઢેય 

7 ¼Y[ 
અંફ ેભાતાજી ભંદદય, ળપ્રક્ત નાથ ગ્રાઉન્ડ, બરૂચ  વાંજે ૬ કરાકે. શ્રી દદનેળબાઈ યપ્રશત 

8 Lk{oËk  

વેરંફા અંફે ભાતાજી ભંદદય તા. વાગફાયા, પ્રજ. 

નભયદા  

વાંજે ૬ કરાકે. શ્રી ફચ બાઈ લવાલા  

ૂલય ધાયાવભ્મ 

શ્રી અજમબાઈ ડાબી 

{æÞ ÍkuLk 

9 ðzkuËhk þnuh  
અંફા ભાતાજી ન ં ભંદદય, ંચલટી વવામટી અજલા 

યડ,લડદયા ળશેય  

વાંજે ૬.૩૦ કરાક.ે શ્રી જીલયાજબાઈ ચોશાણ  

િદેળ ભંત્રી બાજ 



10 ðzkuËhk S. 

બાથીજી ભંદદય, ઉભા વવામટી, APMC ડબઇ, 

લડદયા જીલ્ર  

વાંજે ૪ લાગ.ે શ્રીભતી ભનીાફેન લકીર  

ધાયાવભ્મ શ્રી 

શ્રી ળૈરેબાઈ ભશેતા  

ધાયાવભ્મ શ્રી 

11 Akuxk WËuÃkwh 
સ્લાભીનાયામણ ભંદદય, ફડેરી, છટા ઉદે ય.  વાંજે ૫ કરાકે. શ્રી વ નીરબાઈ વરંકી 

12 Ãkt[{nk÷ 

વયદાય નગય ખંડ, તા. ગધયા, જી. ંચભશાર  વાંજે ૪ લાગ.ે શ્રી વી.ક.ેયાઉરજી 

ધાયાવભ્મ શ્રી 

શ્રી નાથાબાઈ લણકય 

13 {neMkkøkh 

ભશીવાગય તીથય ધાભ,ભશીવાગય ભંદદય તા. 

ખાન ય ભશીવાગય   

વાંજે ૫ લાગ.ે શ્રી ક ફેયસવશ ડીંડય  

ધાયાવભ્મ શ્રી 

શ્રી જેઠાબાઈ લણકય 

14 ËknkuË  

વ ખદેલ કાકા નગય, દાશદ  વલાય ે૧૦ લાગ.ે શ્રી જળલતંબાઈ બાબય  

કેપ્રન્િમ ભંત્રીશ્રી  

શ્રી નટ બાઈ વરંકી 

15 ykýtË  

જરાયાભ ભંદદય, ધભયજ આણદં,  વાંજે ૬ કરાકે. શ્રી દદરીબાઈ ટેર  

વાંવદ વભ્મ શ્રી  

શ્રી રારસવશ લડદદમા 

વાંવદ વભ્મ શ્રી  

શ્રી િદીબાઈ યભાય  

ધાયાવભ્મ શ્રી  

16 ¾uzk  

સ્લાભીનાયામણ ભંદદય, ડાકય, ખેડા  વાંજે ૬ કરાકે. શ્રી ગસલદબાઈ યભાય  

ધાયાવભ્મ 

ડૉ.આનંદબાઈ ભકલાણા 

W¥kh ÍkuLk 

17 fýkoðíke þnuh  

જગન્નાથ ભંદદય, જભાર ય, કણાયલતી તાયીખ ૧૬ એપ્રિર વાજેં શ્રી દકયીટબાઈ વરંકી 

વાંવદ વભ્મ શ્રી  

શ્રી િદીબાઈ યભાય 

ધાયાવભ્મ શ્રી 

18 y{ËkðkË S. 

શન ભાન ભંદદય, ફાયેજા ળશેય,  વાંજે ૫ લાગ ે શ્રી ળંબ નાથ ટ ંદડમા ભશાયાજ  

િદેળ િભ ખ અન .જાપ્રત. ભયચ બાજ 

અન ેવાંવદ વભ્મ શ્રી  

શ્રી ફાફ બાઈ ટેર  

ધાયાવભ્મ શ્રી  

19 økktÄeLkøkh þ 

ફરયાભ બલન, વેક્ટય-૫, ગાંધીનગય વાંજે ૫ લાગ ે શ્રી ળંબ નાથ ટ ંદડમા ભશાયાજ  

િદેળ િભ ખ અન .જાપ્રત. ભયચ બાજ 

અન ેવાંવદ વભ્મ શ્રી  

શ્રી ફાફ બાઈ ટેર  

ધાયાવભ્મ શ્રી  

20 økktÄeLkøkh S. 

યાધા કૃષ્ણ ભંદદય, યેર ઇસ્ટ , ાણીની ટાંકી ની 

ફાજ ભા ં, વાત્લના કભપ્રેક્ષ , કરર, ગાંધીનગય  

વાંજે ૬ લાગ ે શ્રી આત્ભાયાભબાઇ યભાય  

ૂલય કેફીનેટ ભતં્રી શ્રી 



21 MkkçkhfktXk  

શન ભાન ભંદદય, ટાલય ચક, જી. પ્રશભતનગય  વાંજે ૬ લાગ.ે  શ્રી દીસવશ યાઠડ  

વાંવદ વભ્મ શ્રી  

શ્રી પ્રશત બાઈ કનદડમા  

ધાયાવભ્મ શ્રી  

શ્રી ગજેન્િ સવશ યભાય  

 ધાયાવભ્મ શ્રી 

22 yhðÕ÷e 
ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય શર, પ્રળલજી ભંદદય 

વલોદમ નગય , તા.ભડાવા, અયલલ્રી  

વાંજે ૬ લાગ.ે શ્રી જે.લી.શ્રીભાી 

23 {nuMkkýk  
ફશ ચય ભાતા ભંદદય, ફશ ચયાજી , ભશેવાણા  વાંજે ૬.૩૦ કરાક ે શ્રી કયળનબાઈ વરંકી  

ધાયાવભ્મ શ્રી 

24 Ãkkxý  પ્રવધ્ધનાથ ભશાદેલ ભંદદય, ાટણ  વાંજે ૬ લાગ ે શ્રી િલીણબાઈ યભાય 

૨૫ çkLkkMkfktXk  

વાઈ ફાફા ભંદદય,ફગીચા વકયર, ડીવા  વાંજે ૮.૩૦ કરાક ે શ્રી ળળીકાંતબાઈ ંડ્મા  

ધાયાવભ્મ  

શ્રી પ્રલજમ બાઈ ચક્રલતી 

26 fåA  
ધીંગેશ્લય ભંદદય, શભીવય તાલ ાવે, બ જ  વાંજે ૭.૩૦ લાગ.ે શ્રી પ્રલનદબાઈ ચાલડા  

વાંવદ શ્રી 

Mkkihk»xÙ ÍkuLk 

27 ò{Lkøkh þ  
દ ુઃખ બંજન ભશાદેલ ભંદદય, ાફાયી શાર ાવે 

તાલની ા, જાભનગય           

૧૩ એપ્રિર વલાયે ૧૧ લાગ ે શ્રી યાજ બાઈ અઘેયા 

28 ò{Lkøkh S. 

યાભાીય ભંદદય, તા.કારાલડ જાભનગય જીલ્ર  વાંજે ૬ લાગ.ે  શ્રીભતી  નભફેન ભાડંભ  

વાંવદ વભ્મ શ્રી  

શ્રી નયેન્િબાઈ યભાય  

િદેળ કામાયરમ ભંત્રીશ્રી, BJYM 

29 Ëuð¼qr{ îkhfk 

આળા યા ભાતાજી ભંદદય,  ભીઠા ય, દેલબૂપ્રભ 

દ્લાયકા  

વાંજે ૬ લાગ.ે  શ્રી ફ બા ભાણેક  

ધાયાવભ્મ શ્રી  

શ્રી જે.ી.ભશશે્લયી 

30 hksfkux þ  

અભયનાથ ભંદદય, કારાલડ યડ, યાજકટ  વાંજે ૭.૩૦ લાગ.ે શ્રી ગોતભબાઈ ગેદડમા 

િદેળ ભશાભંત્રી  અન .જાપ્રત. ભયચ બાજ 

અન ેચેયભને અન્ત્મદમ પ્રનગભ 

31 hksfkux S. 
દત્ત ભંદદય, કટડા વંઘલી યાજકટ જીલ્ર  વાંજે ૭ લાગ.ે શ્રીભતી બાન ફને ફાફદયમા  

ૂલય ધાયાવભ્મ 

32 {kuhçke 
યાભધન આશ્રભ , ભશેન્િ નગય ચકડીની ફાજ ભા,ં 

ભયફી  

ફય ે૧૧ લાગ.ે શ્રીભતી ભારતીફેન ભશેશ્લયી 

ધાયાવભ્મ શ્રી 

33 swLkkøkZ þnuh  

આંફેડકય ચક, દરતયા પ્રલસ્તાય,લડય નં ૨, 

જ નાગઢ  

વાંજે ૬ લાગ.ે શ્રી ભશેન્િબાઈ ભળરૂ  

ૂલય ધાયાવભ્મ 

શ્રી જમંતબાઈ ચાંડા 

34 swLkkøkZ S. 

દ ગાય ભાતાજી ભંદદય, કેળદ, જ નાગઢ વલાયે ૧૦ 

લાગ.ે 

વલાય ે૧૦ લાગ.ે શ્રી દેલાબાઈ ભારભ  

ધાયાવભ્મ શ્રી  

શ્રી અયસલદબાઈ રાખાણી  

ૂલય ધાયાવભ્મ શ્રી  

ભાધાબાઈ ફદયમા 

35 økeh Mkku{LkkÚk 

ગામત્રી ભંદદય, પ્રત્રલણેી ઘાટ ની ફાજ ભા,ં ગીય 

વભનાથ  

વાંજે ૬ લાગ.ે શ્રીભતી લંદનાફને ભકલાણા  

યાષ્ટ્રીમ ભતં્રી અન .જાપ્રત ભયચ, 

શ્રી જળાબાઈ ફાયડ 

ધાયાવભ્મ  



 

36 ÃkkuhçktËh  
બૂતનાથ ભશાદલે ભંદદય, પ્રવપ્રલર શપ્રસ્ટર ની 

વાભ,ે યફંદય, 

 વાંજે ૭ લાગ.ે શ્રી રાખાબાઈ વાગઠીમા  

ધાયાવભ્મ શ્રી 

37 y{hu÷e 
યાભદેલ ીય ભંદદય, દયરામન્વ ટે્રર ં વાભ,ે 

ખાંબા, અભયેરી  

વાંજે ૭ લાગ.ે શ્રી ફેચયબાઈ ગપ્રશર 

38 ¼kðLkøkh þ  
યાભાીય ન  ંભંદદય, ક ંબાય લાડા, બાલનગય ળશેય,  વાંજે ૬ લાગ.ે શ્રી કયળનબાઈ જાદલ 

39 ¼kðLkøkh S. 
ખડીમાય ભંદદય, લડરા ચક, તા. પ્રળશય, જી. 

બાલનગય  

વાંજે ૫ લાગ.ે  શ્રી ળૈરેળબાઈ યભાય 

40 çkkuxkË 

ફજયંગ ફાની ભઢ રી, તા. ફયલાા, જી. ફટાદ  વાંજે ૭ લાગ.ે શ્રી વોયબબાઈ ટેર  

કેફીનેટ ભંત્રી શ્રી  

શ્રી ખીભયાજબાઈ ફાફદયમા 

41 MkwhuLÿLkøkh 
લણીન્િ ધાભ, સ્લાભીનાયામણ ભંદદય, તા. ાટડી, 

જી. વ યેન્િનગય  

વાંજે ૬ લાગ.ે શ્રી  નભબાઈ ભકલાણા  

ૂલય ધાયાવભ્મ 
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