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પ્રદે શ સહ પ્રવક્તા કિશોર મિવાણા દ્વારા સંપાકદત-લેખિત ડો. આંબેડિર પરના ચાર પુસ્તિોનુ ં આદરણીય
વડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી આંબેડિર જયંતીએ લોિાપપણ િરશે
————————————૧૪ એપ્રપ્રલને બુધવારે સવારે ૧૧ વાગે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડિર પર તૈયાર થયેલા ચાર પુસ્તિો- “વ્યક્ક્ત
દશપન”, “જીવન દશપન”, “આયામ દશપન” અને “રાષ્ટ્ર દશપન”નુ ં online લોિાપપણ િરશે.
————————————-

ભારતીય જનતા પાટી પ્રદે શ મીકડયા પ્રવભાગ અિબારી યાદીમાં જણાવે છે િે, આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
૧૪ એપ્રપ્રલને બુધવારે સવારે ૧૧ વાગે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડિર પર તૈયાર થયેલા ચાર પુસ્તિો- “વ્યક્ક્ત દશપન”, “જીવન
દશપન”, “આયામ દશપન” અને “રાષ્ટ્ર દશપન”નુ ં online લોિાપપણ િરશે.
ભારતીય જનતા પાટીના પ્રદે શ સહ-પ્રવક્તા અને લેિિ કિશોર મિવાણાએ ખ ૂબ ઊંડુ ં અધ્યયન અને સંશોધન િરીને ડો.
બાબાસાહેબ આંબેડિરના જીવનના પ્રવપ્રવધ પાસાંન ુ ં સવાાં ગીણ લેિન – સંપાદન આ ચાર ભાગમાં િર્ુાં છે . કિશોર મિવાણાની ડો.
આંબેડિર પ્રવચાર દશપનના ગહન અભ્યાસુ તરીિેની ઓળિથી ગુજરાત હવે અજાણ નથી.
ડો. બાબાસાહેબ આંબેડિરના જીવનના એિ-એિ પાસાં પ્રવશે તલસ્પશી અભ્યાસ િરીને કિશોર મિવાણાએ ઘણી નવી
વાતો શોધી આ પુસ્તિોમાં સમાવી છે . રાષ્ટ્રપ્રનમાપ ણમાં ડો. બાબાસાહેબનુ ં યોગદાન ઐપ્રતહાપ્રસિ છે . ચાર પુસ્તિો ડો. આંબેડિરના
મહાન જીવન-િાયપને અખભવ્યક્ત િરે છે .
ડો. આંબેડિરે સ્વતંત્રતા પહેલા આત્મપ્રનભપર ભારત અને આધુપ્રનિ ભારતનો પાયો રાખ્યો હતો. એમના સપનાનુ ં ભારત
એિ એવુ ં ભારત હતુ ં જે આપ્રથિિ રીતે સમ ૃદ્ધ હોય, પ્રવજ્ઞાન- ટે ક્નોલોજીની રીતે ઉન્નત હોય, કૃપ્રિ ઉત્પાદન વધે અને ઝડપી
ઔદ્યોખગિીિરણ થાય, ઉજાપ નીપ્રત અને જળ નીપ્રતનો રોડમેપ હોય, ભારતની પ્રવદે શનીપ્રત ભારતની રક્ષા િરે તેવી હોય અને િોઇપણ
જાતના ભેદભાવ પ્રવના સૌને સમાન અવસર મળે એ એમનુ ં સપનુ ં હતુ.ં
વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા લોિાપ્રપિત થનાર આ ચાર પુસ્તિો ડો. આંબેડિરને લઇને ચાલતી અનેિ ભ્રમણાઓને દૂ ર તો િરે
જ છે સાથે સાથે તેમને એિ રાષ્ટ્રપ્રનમાપ તા તરીિે રજુ િરતો અનન્દ્ય દસ્તાવેજ પણ છે .
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