
 

 

 

ેસનોટ                        તા. ૨૨.૦૬.૨૦૧૮ 
---------------- 

૨૩ મી જુન ડૉ. યામા સાદ મખુર ની પુ યિતિથ (બિલદાન દવસ) િનિમ  ેભાજપા ા રા પુ પાજંલી તથા 
શહીદ વદંના કાય મ યો શ.ે 

---------------- 
ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહ અમદાવાદ ખાત ેતારીખ ૨૫ જુનના રોજ ચતંન બઠેકમા ંતમેજ 

તારીખ ૨૬ જુનના રોજ મીસાબધં ુસ માન કાય મમા ંિવશષે ઉપિ થત રહશ.ે 
---------------- 

તારીખ ૨૪ અન ે૨૫ જુન એસ. .વી.પી. ગુ કળુ, અમદાવાદ ખાત ેભાજપાની ચતંન બઠેકમા ંરા ીય 
મહામં ી ી ભપુે  યાદવ, દશે અ ય ી તભુાઈ વાઘાણી, મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી તથા નાયબ 

મુ યમં ી ી નીિતન ભાઈ પટલે ઉપિ થત રહશે.ે 
---------------- 

 દેશ મીડીયા સેલની એક અખબારી યાદી જણાવે છે કે, આવતીકાલે ૨૩ જુનના રોજ ભારતીય જનસંઘના થાપક 
ડો. યામા સાદ મુખર ની પુ યિતિથ છે. દેશની એકતા અને અખંડીતતા માટે પોતાની નનું બલીદાન આપનાર તેઓ 
આઝાદ ભારતના થમ યિ ત હતા. ૨૩ જુન ૧૯૫૩ના દવસે ીનગરમાં તેમનુ સં દ ધ અવ થામાં મૃ યુ થયુ હતુ. આ 
દવસને ભાજપા ારા દેશભરમાં ‘‘બલીદાન દવસ’’ તરીકે મનાવવામા આવે છે. ૨૩ જુનના રોજ ગુજરાતભરમાં ભાજપા 
ારા લા અને મંડલ ક ાએ તેમની િતમાને પુ પાંજલી તેમજ સામૂિહકતામા તેમના વનકવનના કથન તેમજ દેશની 

ર ા કાજે શહીદ થયેલા સૈિનકો માટે ધાંજલીના કાય મ યો શે. જેમાં દરેક જ યાએ ભાજપાના આગેવાનો/કાયકરો 
ઉપિ થત રહેશ.  
 ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહ તારીખ ૨૫ જુનના રોજ એસ. .વી.પી. ગુ કુળ અમદાવાદ ખાતે 
યો નાર ચંતન બેઠકમાં િવશેષ ઉપિ થત રહી માગદશન આપશે. તા.૨૪ અને ૨૫ જુન બે દવસ ચાલનારી આ ચંતન 
બેઠકમાં ભાજપાના રા ીય મહામં ી ી ભુપે  યાદવ, દેશ અ ય ી તુભાઈ વાઘાણી, મુ યમં ી ી િવજયભાઈ 

પાણી તથા નાયબ મુ યમં ી ી િનિતનભાઈ પટેલ, દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઈ દલસાણીયા તથા દેશ 
આગેવાનો ઉપિ થત રહેશે. આ બેઠકમા સંગઠન અને સરકારની લ ી કામગીરી, સંગઠનલ ી ચચાઓ-યોજનાઓ તેમજ 
આગામી લોકસભા ૨૦૧૯ની ચૂંટણીમાં રા યમાં ફરીથી તમામ બેઠકો તવા માટેનો રોડમેપ ન કી કરવામાં આવશે.  
 આગામી ૨૬ જુને અમદાવાદ ખાતે ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહની િવશેષ ઉપિ થિતમાં ભાજપા 
ારા કટોકટી કાળમાં મીસાના કાળા કાયદા હેઠળ જેલવાસ ભોગવનારા મીસાબંધુઓના સ માનનો કાય મ યો શે. ૨૫ જુન 

૧૯૭૫ના દવસે ઇિ દરા ગાંધી ારા પોતાની સ ા બચાવવા માટે ગેરબંધારણીય રીતે દેશમા કટોકટી લાદી લોકશાહીની હ યા 
કરી હતી. કટોકટીના આ કારમા કાળ દરિમયાન યાયતં , લોકતં  અને મીડીયાને બાનમાં લઈ લાખો િનદ ષોને જેલમાં પુરી 
દીધા હતા. દેશભરમાં કારમી કટોકટી લાગુ થયાના આ દવસને ભાજપા ારા સમ  દેશમા ‘‘કાળા દવસ’’ તરીકે મનાવવામા 
આવે છે. તે અનુસંધાને ૨૬મી જુનના રોજ ભાજપા ારા સાંજે ૪:૩૦ કલાકે દનેશ હોલ, આ મ રોડ, અમદાવાદ ખાતે 
મીસાબંધુઓના સ માનનો કાય મ યોજવામાં આ યો છે. જેમાં ગુજરાતભરમાંથી મીસાબંધુઓ ઉપિ થત રહેશે.   

 
(ડો.હષદ પટલે) 
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