
 

�ેસનોટ-૦૧              તા. ૦૮.૦૮.૨૦૧૮     ક�ક�ક�ક��સેના આગવેાન �સેના આગવેાન �સેના આગવેાન �સેના આગવેાન અને અને અને અને નાફેડના ચેરમનેનાફેડના ચેરમનેનાફેડના ચેરમનેનાફેડના ચેરમને    વાઘ�ભાઇ વાઘ�ભાઇ વાઘ�ભાઇ વાઘ�ભાઇ બોડા તથા મબોડા તથા મબોડા તથા મબોડા તથા મગગગગનલાલ ઝાલાવાડીયાને ક��સે પ�માથંી સ!પ"ેડ નલાલ ઝાલાવાડીયાને ક��સે પ�માથંી સ!પ"ેડ નલાલ ઝાલાવાડીયાને ક��સે પ�માથંી સ!પ"ેડ નલાલ ઝાલાવાડીયાને ક��સે પ�માથંી સ!પ"ેડ 
કરવા માગં ેછે ક ેકમે કરવા માગં ેછે ક ેકમે કરવા માગં ેછે ક ેકમે કરવા માગં ેછે ક ેકમે ? ? ? ? તનેો ખુલાસો કર ેતનેો ખુલાસો કર ેતનેો ખુલાસો કર ેતનેો ખુલાસો કર ે––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
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નાફેડના ચેરમને તરીકેનાફેડના ચેરમને તરીકેનાફેડના ચેરમને તરીકેનાફેડના ચેરમને તરીકે    વાઘ�ભાઇ બોડાવાઘ�ભાઇ બોડાવાઘ�ભાઇ બોડાવાઘ�ભાઇ બોડા    મગફળીની ખરીદી અને ગોડાઉનની ,યવ!થાની જવાબદામગફળીની ખરીદી અને ગોડાઉનની ,યવ!થાની જવાબદામગફળીની ખરીદી અને ગોડાઉનની ,યવ!થાની જવાબદામગફળીની ખરીદી અને ગોડાઉનની ,યવ!થાની જવાબદારીમાથંી છટકી શક ેરીમાથંી છટકી શક ેરીમાથંી છટકી શક ેરીમાથંી છટકી શક ે
તેમ નથી તેમ નથી તેમ નથી તેમ નથી ––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
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�ધાનમં�ી	ી નરે�ભાઇ મોદી તથા રા�ીય અ�ય�	ી અિમતભાઇ શાહને�ધાનમં�ી	ી નરે�ભાઇ મોદી તથા રા�ીય અ�ય�	ી અિમતભાઇ શાહને�ધાનમં�ી	ી નરે�ભાઇ મોદી તથા રા�ીય અ�ય�	ી અિમતભાઇ શાહને�ધાનમં�ી	ી નરે�ભાઇ મોદી તથા રા�ીય અ�ય�	ી અિમતભાઇ શાહને    ઓબીસી આયોગન ેબધંારણીય ઓબીસી આયોગન ેબધંારણીય ઓબીસી આયોગન ેબધંારણીય ઓબીસી આયોગન ેબધંારણીય 
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�0લા અને તાલુકાના �0લા અને તાલુકાના �0લા અને તાલુકાના �0લા અને તાલુકાના સંસંસંસંગઠનમા ંઅને પચંાયતોમા ંક��સેના લોકો બળવો કરીને પાટ2 છોડી ર3ા છેગઠનમા ંઅને પચંાયતોમા ંક��સેના લોકો બળવો કરીને પાટ2 છોડી ર3ા છેગઠનમા ંઅને પચંાયતોમા ંક��સેના લોકો બળવો કરીને પાટ2 છોડી ર3ા છેગઠનમા ંઅને પચંાયતોમા ંક��સેના લોકો બળવો કરીને પાટ2 છોડી ર3ા છે    4યાર ે4યાર ે4યાર ે4યાર ેક��સેમા ંક��સેમા ંક��સેમા ંક��સેમા ં
ઉકળતો ચ5 છે 4યાર ેલોકોનંુ 6યાન બીજે દોરવા િન8ફળ 9યાસ કરી ર3ા છેઉકળતો ચ5 છે 4યાર ેલોકોનંુ 6યાન બીજે દોરવા િન8ફળ 9યાસ કરી ર3ા છેઉકળતો ચ5 છે 4યાર ેલોકોનંુ 6યાન બીજે દોરવા િન8ફળ 9યાસ કરી ર3ા છેઉકળતો ચ5 છે 4યાર ેલોકોનંુ 6યાન બીજે દોરવા િન8ફળ 9યાસ કરી ર3ા છે....    ––––    'ી 'ી 'ી 'ી �તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી�તુભાઇ વાઘાણી    
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ભાજપાના �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ આજરોજ ‘‘�ી કમલમ્’’ ભાજપા �દેશ કાયા)લય ખાતે 
પ+કારોન ેસબંોધતા માંગણી કરી છે કે, નાફડેના ચેરમેન�ી વાઘ� બોડા સામે મગફળી ખરીદી તેમજ ભળેસળે અંગેની 
ગેરરીતી બાબતે ફોજદારી રાહે પગલા લેવા જોઇએ અને તેઓ ક89ેસના આગેવાન હોય તેમજ ક89ેસ તરફથી 
િવધાનસભાની ચૂટંણી લડેલા હોય ક89ેસ તેમને પ�માંથી સ=પે>ડ કરવા માંગે છે કે કેમ ? તેનો ક89ેસે ખુલાસો કરવો 
જોઇએ. મગનલાલ ઝાલાવાડીયા પણ ક89ેસના આગેવાન છે જેમની પણ આ બાબતે ધરપકડ કરવામાં આવી છે તો 
તેમને પણ ક89ેસ હ� સધુી પાટAમાથંી સ=પે>ડ કેમ નથી કરતી ? ક89ેસના �મુખ અને િવપ�ના નતેા આ બાબતે 
જવાબ આપે.  

�ી �તુભાઇ વાઘાણીએ વધુમાં જણાBયુ હતુ કે, નાફેડના ચેરમેન તરીકે વાઘ�ભાઇ બોડા મગફળીની ખરીદી 
અને ગોડાઉનની Bયવ=થાની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે તેમ નથી. મગફળીની ખરીદીમા ં કોઇ ગેરરીતી થઇ હોય તો 
કૃિષમં+ી�ીએ તથા સરકારી અિધકારીઓએ તેમને પગલા લેવા કFુ ંછતાયં વાઘ�ભાઇએ કેમ પોલીસ ફરીયાદ કરી નહી?  

મુGયમં+ી�ી િવજયભાઇ Hપાણી અન ે નાયબ મુGય મં+ી�ી નીિતનભાઇ પટલેના નેતૃIવવાળી ગુજરાતની 
ભાજપા સરકારે તાIકાિલક ધોરણે જવાબદારો સામે ફોજદારી ફરીયાદો કરીન ેકડક પગલા લીધા છે. અIયાર સુધીમાં કુલ 
૨૭ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સમ9 ઘટનામાં સંડોવાયેલા કોઇપણને સરકાર છાવરવા માગંતી નથી તેવી 
=પKતા પણ કરી છે. 

..૨.. 



 

..૨.. 

�ી વાઘાણીએ જણાBયુ હતુ કે, ગયા વષL મગફળીનો મબલખ પાક થયો હતો Iયારે મગફળીનો બMર ભાવ ઘટીને 
૬૦૦ Hિપયા સુધી પહોચી ગયો હતો Iયારે મુGયમં+ી�ી િવજયભાઇ Hપાણીએ ખેડૂતિહતનો ઐિતહાિસક િનણ)ય લઇ 
૯૦૦ Hિપયાના ભાવ ે૯ લાખ ટન મગફળીની ખરીદી કરી હતી. Iયારે ક89ેસ મા+ જ્ુQઠાણાઓ ફલેાવી ખોટા આ�ેપો 
Sવારા  ગુજરાતની જનતાને ગેરમાગL દોરવાનું બંધ કરે.   

�ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણાBયુ હતુ કે, �ધાનમં+ી�ી નરે>Tભાઇ મોદીના નતૃેIવવાળી કે>Tની સરકારે ગરીબ 
અને પછાત વગU માટેના ઓબીસી આયોગન ેબંધારણીય દરVજો મળે તે માટે સસંદમાં બીલ પાસ કયુ) છે. જેનો ટુંક 
સમયમા ંઅમલ શH થશે. આ તેમની પછાત વગU માટેની િનWા બતાવ ેછે. ક89ેસ પ�ની સરકારોન ેઆ કેમ Xયારેય સYુયુ 
નહી ? તેનો જવાબ ક89ેસ આપ.ે ગુજરાત ભાજપા આ િનણ)ય બદલ કે>Tની ભાજપા સરકારને અિભનંદન આપીન ે
વધાવે છે અન ેરાVયભરમાં ભાજપા Sવારા તેની ઉજવણીઓ કરવામાં આવશે. 

�ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણાBયુ હતુ કે, ગુજરાતમાં ક89ેસ નેતૃIવિવહોણી છે અને તેમના કાય)Zમોન ે�Mનુ ં
સમથ)ન મળતુ નથી. ક89ેસ �Mનો િવ[વાસ �તી શકી નથી. ક89ેસના આંત\રક ઝગડાઓ તરફથી લોકોનું �યાન બીજે 
દોરવા માટ ે િવરોધપ�ના નેતા ઉપવાસનુ ં નાટક કરે છે પરંતુ તેમના પ�નું તેમને સમથ)ન અને સહકાર મળતો નથી. 
�]લા અન ેતાલુકાના સંગઠનમાં અન ેપંચાયતોમા ંક89ેસના લોકો બળવો કરીન ેપાટA છોડી રFા છે. ક89ેસમા ંઉકળતો 
ચH છે Iયારે લોકોનુ ં�યાન બીજે દોરવા િન^ફળ �યાસ ક89ેસ કરી રહી છે. 

 (ડૉ. હષ)દ પટેલ)    
�દેશ ક>વીનર,    મીડીયા િવભાગ 
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આજરોજ ભાજપા કાયા+આજરોજ ભાજપા કાયા+આજરોજ ભાજપા કાયા+આજરોજ ભાજપા કાયા+લય લય લય લય ‘‘‘‘‘‘‘‘	ી કમલમ્	ી કમલમ્	ી કમલમ્	ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાતે ખાતે ખાતે ખાતે     ભાજપા �દશે અ�ય�	ી /તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં ભાજપા �દશે અ�ય�	ી /તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં ભાજપા �દશે અ�ય�	ી /તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં ભાજપા �દશે અ�ય�	ી /તુભાઇ વાઘાણીની અ�ય�તામાં 
�દેશ હો2ેદારોની �દેશ હો2ેદારોની �દેશ હો2ેદારોની �દેશ હો2ેદારોની બઠેક મળીબઠેક મળીબઠેક મળીબઠેક મળી    

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

�ધાનમં�ી	ી નરે�ભાઇ મોદી તથા રા�ીય અ�ય�	ી અિમતભાઇ શાહને�ધાનમં�ી	ી નરે�ભાઇ મોદી તથા રા�ીય અ�ય�	ી અિમતભાઇ શાહને�ધાનમં�ી	ી નરે�ભાઇ મોદી તથા રા�ીય અ�ય�	ી અિમતભાઇ શાહને�ધાનમં�ી	ી નરે�ભાઇ મોદી તથા રા�ીય અ�ય�	ી અિમતભાઇ શાહને    ઓબીસી આયોગન ેબધંારણીય ઓબીસી આયોગન ેબધંારણીય ઓબીસી આયોગન ેબધંારણીય ઓબીસી આયોગન ેબધંારણીય 
દર#જો આપવા બદલ દર#જો આપવા બદલ દર#જો આપવા બદલ દર#જો આપવા બદલ �દેશ ભા�દેશ ભા�દેશ ભા�દેશ ભાજપા વતી અિભનદંન પાઠ5યા હતા જપા વતી અિભનદંન પાઠ5યા હતા જપા વતી અિભનદંન પાઠ5યા હતા જપા વતી અિભનદંન પાઠ5યા હતા ––––    ભરતભરતભરતભરત    પ6ંયાપ6ંયાપ6ંયાપ6ંયા    

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

મુ7યમં�ી	ી િવજયભાઇ 8પાણીમુ7યમં�ી	ી િવજયભાઇ 8પાણીમુ7યમં�ી	ી િવજયભાઇ 8પાણીમુ7યમં�ી	ી િવજયભાઇ 8પાણીન ેમિહલા સરુ�ા માટે ન ેમિહલા સરુ�ા માટે ન ેમિહલા સરુ�ા માટે ન ેમિહલા સરુ�ા માટે ‘‘‘‘‘‘‘‘અભયમ્અભયમ્અભયમ્અભયમ્’’’’’’’’    એપનો �ારંભ કરવા બદલ એપનો �ારંભ કરવા બદલ એપનો �ારંભ કરવા બદલ એપનો �ારંભ કરવા બદલ અિભનદંન અિભનદંન અિભનદંન અિભનદંન 
પાઠ5યા હતા પાઠ5યા હતા પાઠ5યા હતા પાઠ5યા હતા ––––    ભરતભરતભરતભરત    પં6યાપં6યાપં6યાપં6યા    

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

લોકસભા અ�યયન અન ેસકંલન સિમિતલોકસભા અ�યયન અન ેસકંલન સિમિતલોકસભા અ�યયન અન ેસકંલન સિમિતલોકસભા અ�યયન અન ેસકંલન સિમિતની ટીમ ની ટીમ ની ટીમ ની ટીમ દરેક લોદરેક લોદરેક લોદરેક લોકસભાનો મંડલવાર કસભાનો મંડલવાર કસભાનો મંડલવાર કસભાનો મંડલવાર ૧૫ ૧૫ ૧૫ ૧૫ ઓગ> સધુીમાં ઓગ> સધુીમાં ઓગ> સધુીમાં ઓગ> સધુીમાં પોતાનો �વાસ પોતાનો �વાસ પોતાનો �વાસ પોતાનો �વાસ 
પણૂ+ કરશ ેપણૂ+ કરશ ેપણૂ+ કરશ ેપણૂ+ કરશ ે––––    ભરતભરતભરતભરત    પ6ંયાપ6ંયાપ6ંયાપ6ંયા    
--------------------------------------------------------------------------------    

�દેશ �વ�તા�ી ભરતભાઇ પં�યાએ જણા�યુ હતુ કે, આજરોજ ભાજપા કાયા%લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે  
ભાજપા �દેશ અ-ય.�ી /તુભાઇ વાઘાણીની અ-ય.તામાં �દેશ હો1ેદારો અને મોરચાના �મુખ�ીઓની બેઠક 
મળી હતી. જેમાં સંગઠના8મક અને આગામી કાય%9મો અંગે ચચા% િવચારણા કરવામાં આવી હતી. 

આ બેઠકમાં દરેક મોરચાના �મુખ�ીઓએ મોરચા ;વારા યોજવામાં આવેલા કાય%9મો અને આગામી 
યોજનાર કાય%9મો અંગે માિહતી આપી હતી. આ ઉપરાંત લોકસભા અ-યયન અને સંકલન સિમિત લોકસભાની 
ચંૂટણી માટે બનાવી છે તે ટીમ દરેક લોકસભામાં મંડલસઃ �વાસ કરી રહી છે અને ૧૫ ઓગB સુધીમાં આ ટીમ 
પોતાનો �વાસ પૂણ% કરશે.  

આજની બેઠકમાં �ધાનમંDી�ી નરેEFભાઇ મોદીને રાGીય ઓબીસી આયોગને બંધારણીય દરHજો 
આપતું બીલ સંસદમાં પસાર કરાવવા બદલ અિભનંદન પાઠ�યા હતા તેમજ ગુજરાતના મુIયમંDી�ી 
િવજયભાઇ Jપાણીને મિહલા સુર.ા માટે ‘‘અભયમ્’’ એપ બનાવવા માટે અિભનંદન પાઠવવામાં આ�યા હતા. 

વૃ.ારોપણ, િનદાન કેLપ તેમજ ર.ાબંધન અને ૯ ઓગBના રોજ િવNવ આOદવાસી Oદવસ િનિમP ે
અનૂસૂિચત જનQિત મોરચા ;વારા મંડલસઃ �કૃિત અને સંRકૃિત પૂજનના કાય%9મો યોQશે. 

તારીખ ૧૮-૧૯ ઓગBના રોજ કેિEFય ભાજપા કારોબારી બાદ ગુજરાત ભાજપાની કારોબારી તારીખ 
૨૪-૨૫ ઓગBના રોજ સુરત ખાતે યોQનાર છે તેની પૂવ% તૈયારી માટે પણ આ બેઠકમાં ચચા% િવચારણા કરવામા ં
આવી હતી.   

    

 (ડૉ. હષ%દ પટેલ)    
�દેશ કEવીનર,    મીડીયા િવભાગ 

 



 

�ેસનોટ-૦૩            તા. ૦૮.૦૮.૨૦૧૮ 

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

આઆઆઆજજજજરોજરોજરોજરોજ    ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા 9દશે કાયા;લય 9દશે કાયા;લય 9દશે કાયા;લય 9દશે કાયા;લય ‘‘‘‘‘‘‘‘'ી કમલમ્'ી કમલમ્'ી કમલમ્'ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાતેખાતેખાતેખાતે    ભાજપા ભાજપા ભાજપા ભાજપા ઓબીસીઓબીસીઓબીસીઓબીસી    મોરચાના મોરચાના મોરચાના મોરચાના 9દશે 9દશે 9દશે 9દશે અ6ય�'ી @દનેશભાઇ અ6ય�'ી @દનેશભાઇ અ6ય�'ી @દનેશભાઇ અ6ય�'ી @દનેશભાઇ 
અનાવાડીયાઅનાવાડીયાઅનાવાડીયાઅનાવાડીયાની અ6ય�તામાંની અ6ય�તામાંની અ6ય�તામાંની અ6ય�તામાં    ઉAર ઝોઉAર ઝોઉAર ઝોઉAર ઝોનનનન    ઓબીસી મોરચાનીઓબીસી મોરચાનીઓબીસી મોરચાનીઓબીસી મોરચાની    બેઠક મળીબેઠક મળીબેઠક મળીબેઠક મળી    

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

9દશે સંગઠન9દશે સંગઠન9દશે સંગઠન9દશે સંગઠન    મહામCંી'ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તથા 9દશે ઉપા6ય�'ી આઇમહામCંી'ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તથા 9દશે ઉપા6ય�'ી આઇમહામCંી'ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તથા 9દશે ઉપા6ય�'ી આઇમહામCંી'ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તથા 9દશે ઉપા6ય�'ી આઇ....કેકકેેકે....DડDેએ િવશષે માગ;દશ;ન આGયુDડDેએ િવશષે માગ;દશ;ન આGયુDડDેએ િવશષે માગ;દશ;ન આGયુDડDેએ િવશષે માગ;દશ;ન આGયુ    
--------------------------------------------------------------------------------    

9ધાનમCંી'ી નર"ેIભાઇ મોદી તથા રાJીય અ6ય�'ી અિમતભાઇ શાહને9ધાનમCંી'ી નર"ેIભાઇ મોદી તથા રાJીય અ6ય�'ી અિમતભાઇ શાહને9ધાનમCંી'ી નર"ેIભાઇ મોદી તથા રાJીય અ6ય�'ી અિમતભાઇ શાહને9ધાનમCંી'ી નર"ેIભાઇ મોદી તથા રાJીય અ6ય�'ી અિમતભાઇ શાહને    ઓબીસી આયોગને બંધારણીય દરKજો ઓબીસી આયોગને બંધારણીય દરKજો ઓબીસી આયોગને બંધારણીય દરKજો ઓબીસી આયોગને બંધારણીય દરKજો 
આપવા બદલ આપવા બદલ આપવા બદલ આપવા બદલ ભાભાભાભાજપા જપા જપા જપા ઓબીસી મોરચા ઓબીસી મોરચા ઓબીસી મોરચા ઓબીસી મોરચા વતી અિભનંદન પાઠ,યા હતાવતી અિભનંદન પાઠ,યા હતાવતી અિભનંદન પાઠ,યા હતાવતી અિભનંદન પાઠ,યા હતા    

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

આજરોજ ભાજપા �દેશ કાયા)લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે ભાજપા ઓબીસી મોરચાના અ�ય��ી \દનશેભાઇ 
અનાવાડીયાની અ�ય�તામાં ઉcર ઝોનની બઠેક મળી હતી. જેમાં �દેશ સગંઠન મહામં+ી�ી ભીખભુાઇ દલસાણીયા 
તથા ઉપા�યા��ી આઇ.કે.MડેMએ ઉપિ=થત રહી િવશેષ માગ)દશ)ન આdયુ હતુ. 

આ બેઠકમાં �ધાનમં+ી�ી નરે>Tભાઇ મોદી તેમજ રાeીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહે ઓબીસી આયોગન ે
બંધારણીય દરVજો આપવા માટેની વષU જુની માગંણી પરૂી કરી લોકસભા તેમજ રાVયસભામા ંઆ બીલ પસાર કરી 
ઓબીસી આયોગને બંધારણીય દરVજો આdયો તેથી તેમને અિભનંદન આપતો ઠરાવ આ બઠેકમાં પસાર કરેલ હતો 
તેમજ ઓબીસી સમાજના ઘર-ઘર સુધી આ સંદેશ પહોચાડવા માટ ેભાજપાના કાય)કતા)ઓને આહવાન કયુ) હતુ. 

ઓબીસી સમાજન ેક89ેસ ેવષU સુધી અ>યાય કરી ઓબીસી આયોગન ેબંધારણીય દરVMથી વિંચત રાGયા હતા. 
Vયારે �ધાનમં+ી�ી નરે>Tભાઇ મોદીના નેતૃIવમાં કે>Tની ભાજપા સરકારે ઓબીસી આયોગન ે બંધારણીય દરVજો 
અપાવી ઓબીસી સમાજને >યાય અપાBયો છે.   

બેઠકમા ંનXકી થયેલ કાય)Zમો મુજબ ભાજપાના ઓબીસી મોરચા Sવારા ભાજપાની કે>T તથા રાVય સરકારની 
ઓબીસી સમાજના ઉIકષ) માટેની યોજનાઓનો �ચાર બથુ સુધીના ઓબીસી સમાજના લોકો સધુી પહોચાડી 
લાભાથAઓને સરકારી યોજનાનો લાભ અપાવવા માટે કાય)કતા) મ�ય=થી બની કાય) કરશે  

�ધાનમં+ી�ી નરે>Tભાઇ મોદીની ‘‘મન કી બાત’’ કાય)Zમ વખતે તમામ શિXતકે>Tમાં કોઇ એક બથુ ઉપર 
ઓબીસી મોરચાના કાય)કરો સામુિહકતામા ંઆ કાય)Zમ સાંભળશે તેમજ વૃ�ારોપણનો કાય)Zમ તમામ ગામોમાં ઓબીસી 
મોરચા Sવારા કરવામાં આવી રFો છે.  

ગઇકાલ ેસમ9 ગુજરાતમાં �]લા તથા તાલુકા મથકે ઓબીસી આયોગન ેબંધારણીય દરVજો મળવાની ખુશીમા ં
ઓબીસી મોરચા Sવારા આતશબા� કરી મીઠાઇ વહેચી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.  

તેમજ આજરોજ �દેશ ભાજપા કાયા)લય �ી કમલમ્ ખાતે ઓબીસી મોરચાની બેઠક પૂણ) થયા બાદ 
આતશબા� કરી મીઠાઇ િવતરણ કરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ બઠેકમાં મોરચાના �દેશ મહામં+ી�ીઓ તેમજ 
પદાિધકારીઓ ઉપિ=થત રFા હતા. 
 

 (ડૉ. હષ)દ પટેલ)    
�દેશ ક>વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


