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

રા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઈ શાહેરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઈ શાહેરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઈ શાહેરા�ીય અ�ય	
ી અિમતભાઈ શાહે    ગજુરાતના િવ�યાત હા�ય લેખક �વગજુરાતના િવ�યાત હા�ય લેખક �વગજુરાતના િવ�યાત હા�ય લેખક �વગજુરાતના િવ�યાત હા�ય લેખક �વ. . . . 
ી િવનોદભાઈ ભ ટને
ી િવનોદભાઈ ભ ટને
ી િવનોદભાઈ ભ ટને
ી િવનોદભાઈ ભ ટને        

"ધાસમુન અપ&
"ધાસમુન અપ&
"ધાસમુન અપ&
"ધાસમુન અપ&ણ કયા&ણ કયા&ણ કયા&ણ કયા&    
---------------------- 

ગુજરાતના િવ�યાત હા�ય લેખક �ી િવનોદભાઈ ભ#ટના દુઃખદ અવસાન િનિમ'ે �(ધાસુમન 
અપ+તા રા,ીય અ-ય.�ી અિમતભાઈ શાહે જણા1યું હતું ક,ે ગુજરાતના સાિહ3ય જગતમાં હા�ય 
લેખનના .ે4માં સીમાિચહ્ ન7પ આદરણીય �ી િવનોદભાઈ ભ#ટને સદ્ ગત કહેતા મન િવષાદ અનુભવે 
છે. િનભ;ળ, સુ=મ અને સહજ રીતે િન>પ?ન થતા હા�યના સજ+ક તરીકે ગુજરાત અને દરેક 
ગુજરાતીઓએ તેમને દાયકાઓ સુધી માCયા છે. જેમના નામમાં જ સમD 1યિEત3વ �ગટ થતું હોય તેવુ ં
ઓછંુ બને છે. 

�વગ+�થ િવનોદભાઈ ભ#ટને વાંચીને હંુ મોટો થયો છંુ. ““““કુમારકુમારકુમારકુમાર”””” તેમજ ““““નવચેતનનવચેતનનવચેતનનવચેતન”””” માં �ગટ થયલેા 
તેમના લેખોથી શ7 કરી તેમની િવ�યાત કટાર ““““ઇદ્ ઇદ્ ઇદ્ ઇદ્ મ તૃતીયમ્મ તૃતીયમ્મ તૃતીયમ્મ તૃતીયમ્    ”””” અને “િવનોદની નજરેિવનોદની નજરેિવનોદની નજરેિવનોદની નજરે” ગુજરાતી હા�ય 
સાિહ3યમાં શીરમોર સમાન છે. હા�ય સાિહ3યના નભોમંડળમાં તઓેનું �થાન ““““,વુતારક,વુતારક,વુતારક,વુતારક”””” સમાન 
અિવચળ રહેશે. �વગ+�થ�ીના અવસાનથી પHરવાર અને સાિહ3ય જગતને ન પૂરી શકાય તેવી ખોટ 
અનુભવાશે. સદ્ ગતના આ3માને પરમા3મા શાંિત અપ;.  

      (ડૉ. હષ+દ પટેલ) 
�દેશ ક?વીનર - મીHડયા િવભાગ 
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-દેશ અ�ય	
ી -દેશ અ�ય	
ી -દેશ અ�ય	
ી -દેશ અ�ય	
ી 
ી .તુભાઈ વાઘાણી
ી .તુભાઈ વાઘાણી
ી .તુભાઈ વાઘાણી
ી .તુભાઈ વાઘાણીએ એ એ એ ગજુરાતના -િસ"ધ હા�યલેખક �વગજુરાતના -િસ"ધ હા�યલેખક �વગજુરાતના -િસ"ધ હા�યલેખક �વગજુરાતના -િસ"ધ હા�યલેખક �વ. . . . 
ી િવનોદભાઈ ભ ટને
ી િવનોદભાઈ ભ ટને
ી િવનોદભાઈ ભ ટને
ી િવનોદભાઈ ભ ટને    

"ધાંજલી 
"ધાંજલી 
"ધાંજલી 
"ધાંજલી પાઠવીપાઠવીપાઠવીપાઠવી    

---------------------- 
ગુજરાતના �િસ(ધ હા�યલખેક �વ. �ી િવનોદભાઈ ભ#ટને �(ધાંજલી આપતાં �દેશ 

અ-ય.�ી Kતુભાઈ વાઘાણીએ જણા1યું હતું ક,ે સમાજ Kવનના રોજ-બરોજ અનુભવાતા અનેકિવધ 
�પંદનોને તેમની િવિશM નજરે આલખેી ગુજરાતના હા�યલેખનના .4ેે �વ. �ી િવનોદભાઈ એક 
અિ(વિતય �થાન ધરાવતા હતા. 

તેઓ�ીના અવસાનથી ગુજરાત, ગુજરાતી સાિહ3ય અને લાખો વાચકોએ એક ઉમદા 1યિEત3વને 
ગુમા1યા છે, તેનો રંજ છે. 

�વગ+�થ�ીના અવસાનથી તેમના પHરવાર અને ગુજરાતના હા�ય રસીકોને ન પૂરી શકાય તેવી 
ખોટ પડી છે. સદ્ ગતના આ3માને પરમકૃપાળુ પરમા3મા શાંિત આપે.  

       (ડૉ. હષ+દ પટેલ) 
�દેશ ક?વીનર - મીHડયા િવભાગ 
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તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૨૭૨૭૨૭૨૭મી મ ેથી મી મ ેથી મી મ ેથી મી મ ેથી ૧૧૧૧૧૧૧૧મી જૂનમી જૂનમી જૂનમી જૂન        દર�યાન દર�યાન દર�યાન દર�યાન સમ� ગજુરાતમા ંસમ� ગજુરાતમા ંસમ� ગજુરાતમા ંસમ� ગજુરાતમા ં�ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઇ મોદી�ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઇ મોદી�ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઇ મોદી�ધાનમ�ંી�ી નર�ે�ભાઇ મોદીના નેત"ૃવવાળી ના નેત"ૃવવાળી ના નેત"ૃવવાળી ના નેત"ૃવવાળી 
કે�� સરકારનાકે�� સરકારનાકે�� સરકારનાકે�� સરકારના    સુશાસનસુશાસનસુશાસનસુશાસનના ચાર વષ)નીના ચાર વષ)નીના ચાર વષ)નીના ચાર વષ)ની    ઉજવણીઉજવણીઉજવણીઉજવણી....    

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

૨૭૨૭૨૭૨૭મી એ �મી એ �મી એ �મી એ �બુ/ધબુ/ધબુ/ધબુ/ધ નાગ0રક સંમલેન તથા  નાગ0રક સંમલેન તથા  નાગ0રક સંમલેન તથા  નાગ0રક સંમલેન તથા ૨૮૨૮૨૮૨૮મી થી જનમી થી જનમી થી જનમી થી જનસંપક)નો �ારભં થશેસંપક)નો �ારભં થશેસંપક)નો �ારભં થશેસંપક)નો �ારભં થશે    
------------------------------------------------------------------------    

બનાબનાબનાબનાસકાઠંામા ંસકાઠંામા ંસકાઠંામા ંસકાઠંામા ંગૌશાળા ચલાવતી ગૌશાળા ચલાવતી ગૌશાળા ચલાવતી ગૌશાળા ચલાવતી સામા6ક સામા6ક સામા6ક સામા6ક સં7થાઓસં7થાઓસં7થાઓસં7થાઓના �9નોનો સુખદ્ના �9નોનો સુખદ્ના �9નોનો સુખદ્ના �9નોનો સુખદ્    ઉકલે ઉકલે ઉકલે ઉકલે આ<યોઆ<યોઆ<યોઆ<યો    છેછેછેછે. . . .     
તેતતેેતેમાંમાંમાંમાં    ક>�સેના પટેમા ંક>�સેના પટેમા ંક>�સેના પટેમા ંક>�સેના પટેમા ંશા માટે તલે રડેાય છેશા માટે તલે રડેાય છેશા માટે તલે રડેાય છેશા માટે તલે રડેાય છે    ????    ––––    �ી �ી �ી �ી 6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી    

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

ક>�સેીઓ ક>�સેીઓ ક>�સેીઓ ક>�સેીઓ ગૌમાતા ગૌમાતા ગૌમાતા ગૌમાતા તમેજ ઘાસચારા તમેજ ઘાસચારા તમેજ ઘાસચારા તમેજ ઘાસચારા બાબતેબાબતેબાબતેબાબતે    માથામાથામાથામાથા----મળેમળેમળેમળે    વગરની વાિહયાત વાતો મા�ને મા� હEકી �િસિ/ધવગરની વાિહયાત વાતો મા�ને મા� હEકી �િસિ/ધવગરની વાિહયાત વાતો મા�ને મા� હEકી �િસિ/ધવગરની વાિહયાત વાતો મા�ને મા� હEકી �િસિ/ધ    
મળેવવા માટે કરી રFા છેમળેવવા માટે કરી રFા છેમળેવવા માટે કરી રFા છેમળેવવા માટે કરી રFા છે    ––––    �ી �ી �ી �ી 6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી    

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

ક>�સેના ફક>�સેના ફક>�સેના ફક>�સેના ફડHડHડHડHગગગગથી થી થી થી અમકુ લોકો ફરીથી એકવાર અમકુ લોકો ફરીથી એકવાર અમકુ લોકો ફરીથી એકવાર અમકુ લોકો ફરીથી એકવાર JાિતKિતના ઝગડા કરાવવાJાિતKિતના ઝગડા કરાવવાJાિતKિતના ઝગડા કરાવવાJાિતKિતના ઝગડા કરાવવા, , , , વેરઝેરવેરઝેરવેરઝેરવેરઝેર    ઉભા કરવા નીકળી રFાઉભા કરવા નીકળી રFાઉભા કરવા નીકળી રFાઉભા કરવા નીકળી રFા    છે છે છે છે 
તનેાથી સમાજે ચેતવાનંુ છેતનેાથી સમાજે ચેતવાનંુ છેતનેાથી સમાજે ચેતવાનંુ છેતનેાથી સમાજે ચેતવાનંુ છે....    આ આ આ આ એક સમહુના લોકોની નહી પણ આ ક>�ેએક સમહુના લોકોની નહી પણ આ ક>�ેએક સમહુના લોકોની નહી પણ આ ક>�ેએક સમહુના લોકોની નહી પણ આ ક>�ેસસસસનીનીનીની    જ મહાપચંાયત છેજ મહાપચંાયત છેજ મહાપચંાયત છેજ મહાપચંાયત છે        

––––    �ી �ી �ી �ી 6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી6તભુાઇ વાઘાણી    
------------------------------------------------------------------------    

�દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ �દેશ કાયા"લય �ી કમલમ્ ખાતે પ(કાર પ*રષદને સંબોધતા 
જણા0યુ હતંુ કે, ૨૬મી મે ના રોજ વડા�ધાન�ી નરે56ભાઇ મોદીના નેતૃ8વવાળી કે56 સરકારના સુશાસનના ૪ 
વષ" પૂણ" થઇ ર=ા છે. ૪ વષ?માં દેશ નવી @ચાઇઓ સર કરી ર=ો છે. વૈિEવક ફલક પર ભારતનું �ભુ8વ વ�યુ છે. 
િવકાસ અને ગરીબ કHયાણની યોજનાઓ થકી ભારત દેશ આગળ વધી ર=ો છે. રાJીય અ�ય��ી અિમતભાઇ 
શાહના *દશા-િનદKશ થકી સમL દેશભરમાં ૪ વષ"ના સુશાસનની ઉજવણી થનાર છે. સમL ગુજરાતમા ંતારીખ 
૨૭મી મે થી ૧૧મી જૂન સુધી િવિવધ કાય"Oમો જેવા કે �બુ�ધ નાગ*રક સંમેલન, જનસંપક", ઘર ચલો 
અિભયાન, લાભાથP સંમેલન, પ(કાર વાતા" જેવા કાય"Oમો QવRપે ઉજવણી હાથ ધરાશે. 

�ી વાઘાણીએ કSLેસને આડે હાથ લેતા જણા0યુ હતુ કે, કSLેસના િવપ�ના નેતા ગૌમાતા સંદભK તેમજ 
ઘાસચારા સંદભK માથા-મેળ વગરની વાિહયાત વાતો મા(ન ે મા( હHકી �િસિ�ધ મેળવવા માટે કરી ર=ા છે. 
તેમના આવા પાયા વગરના આ�ેપોન ે ભાજપા વખોડે છે. બનાસકાઠંામા ં ગૌશાળા ચલાવતી સામા�ક 
સંQથાઓના �Eનોનો સખુદ્ ઉકેલ આ0યો છે. તેમાં કSLેસના પેટમા ં શા માટે તેલ રેડાય છે ? પાંજરાપોળ-
ગૌશાળા-મંુગા પશુઓનું ભાજપા જતન કરી રહી છે. ૨૫ લાખ *કલોLામ ઘાસચારો ઉપલWધ છે અને ૧૬ લાખ 
*કલોLામ ઘાસચારાનું િવતરણ થઇ ગયેલ છે.  ઘાસચારો  મેળવનાર  સQંથાઓને  આ  અંગે  પૂણ" સંતોષ છે પરંતુ  

//૨// 



 

//૨// 
કSLેસ મા(ને મા( શાંત ગુજરાતના વાતાવરણ ડહોળવાના િનYફળ �યાસો કરવામાં લાગેલી છે. કSLેસ દેશની 
જનતા અને ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપ ે કે, ઘાસચારા કૌભાડંમાં સZ ભોગવી રહેલા �ી લાલુ�સાદ 
યાદવ સાથ ે કSLેસ શા માટે ગઠબંધન કરે છે ? શા માટે કSLેસ તેમની સાથ ેસ[ામા ંબેસ ે છે ? તેનો જવાબ 
જનતા માગે છે. 

�ી વાઘાણીએ જણા0યુ હતુ કે, કSLેસના ફડ\ગથી સમાજના અમુક લોકો ફરીથી એકવાર ]ાિતZિતના 
ઝગડા કરાવવા, વેરઝેર ઉભા કરવા નીકળી ર=ા છે તેનાથી સમાજે ચેતવાનુ ંછે. એક સમુહના લોકોની નહી પણ 
આ કSLેસની જ મહાપંચાયત છે એમ જણાવતા �ી વાઘાણીએ ક= ુહતુ ક,ે કSLેસના સહયોગથી તાગડધી5ના 
કરતા લોકો સમાજ સમ� ખુHલા પ_યા છે. પ૦-૬૦ વષ"થી કાય"રત પાટીદાર સમાજની સામા�ક સંQથાઓન ે
ભાંડનાર આવા મુ`ઠીભર લોકોને સમાજ aયારેય માફ નહી કરે. િવિવધ સામા�ક કાય? જેવા કે, આરોbય સેવા, 
િશ�ણ, સામા�ક આંદોલનો જેવા કે બટેી બચાવો અિભયાન, જળ અિભયાન વગેરેમા ં સહભાગી બનતી 
સામા�ક સંQથાઓન ેઆવા મુ`ઠીભર લોકો કSLેસના ઇશારે ભાડેં તે સમાજના લોકો જોઇ ર=ા છે. કSLેસના 
ઇશારે એક વગ"ને અનામત અપાવવાના આંદોલન માટે કાય"રત થયેલ મુ`ઠીભર લોકો અને તેમા જોડાયેલ 
કSLેસના નેતાઓ �ી રાહુલ ગાંધી, �ી કપીલ સીWબલ� ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપે કે અનામત SC, 
ST કે OBC માંથી કોની અનામત ઓછી કરીને પાટીદાર સમાજને અનામત અપાવવા માંગો છો ? કSLેસની 
]ાિતZિત વcચ ેભાગલા પડાવી વેરઝેર ઉભા કરવાની અને વોટબે5કની રાજનીિત સમાજ સમ� ખુHલી પડી છે. 
ભાજપાએ બીન અનામત સમાજો માટ ેયુવા Qવાવલબંન યોજના, બીન અનામત આયોગ અને િનગમની રચના 
કરી છે અન ેહZરો લાભાથPઓને તેના લાભ મળી ર=ા છે. પાટીદાર સમાજન ેકેવી રીતે અનામત આપશો તે આ 
મહાપંચાયતના કાય"Oમમાં કSLેસ Zહેર કરે તેવી માંગણી �ી વાઘાણીએ કરી હતી. 

ગુજરાતની જનતાએ ભાજપાને Zણી છે, જોઇ છે, તેમની િવકાસલ�ી કાય"�વૃિ[થી વાકેફ છે માટે જ 
ગુજરાતમા ંસતત છ`ઠીવાર સરકાર બનાવી છે. ભાજપા સમાજ સેવા માટ ેક*ટબ�ધ છે અને સતત કાય"રત છે. 
સુજલામ સુફલામ જળસચંય યોજનાન ેમળેલ અભતૂપૂવ" �િતસાદ કSLેસથી સહન થાય તેમ નથી માટ ેમા(ન ે
મા( સQતી �િસિ�ધ માટ ે હલકી ક�ાની રાજનીિત પર ઉતરી આવલેી કSLેસના નેતાઓ છાશવારે વાિહયાત 
િનવેદનો કરી ર=ા છે તેમ �ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા0યુ હતુ.     

 
        (ડૉ. હષ"દ પટલે) 
�દેશ ક5વીનર - મી*ડયા િવભાગ 

 
 
 



 

�ેસનોટ-૦૪             તા. ૨૩.૦૫.૨૦૧૮ 
------------------------------------------------------------------------    

ગજુરાતભરમા ંભાજપાના �દેગજુરાતભરમા ંભાજપાના �દેગજુરાતભરમા ંભાજપાના �દેગજુરાતભરમા ંભાજપાના �દેશ મહામ�ંી�ીઓના ઝોન �વાસશ મહામ�ંી�ીઓના ઝોન �વાસશ મહામ�ંી�ીઓના ઝોન �વાસશ મહામ�ંી�ીઓના ઝોન �વાસ        
અ"યાર સુધીમા ંઅ"યાર સુધીમા ંઅ"યાર સુધીમા ંઅ"યાર સુધીમા ં૨૨૨૨૬ ૬ ૬ ૬ 6Eલાઓમા ં6Eલાઓમા ં6Eલાઓમા ં6Eલાઓમા ંસંગઠન સંગઠન સંગઠન સંગઠન બેઠકો પણૂ)બેઠકો પણૂ)બેઠકો પણૂ)બેઠકો પણૂ)    

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

�દશે અ/યO�ી 6તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ/યO�ી 6તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ/યO�ી 6તભુાઇ વાઘાણીએ �દશે અ/યO�ી 6તભુાઇ વાઘાણીએ 6Eલા બેઠકોમા ં6Eલા બેઠકોમા ં6Eલા બેઠકોમા ં6Eલા બેઠકોમા ંિવશષે ઉપિ7થિવશષે ઉપિ7થિવશષે ઉપિ7થિવશષે ઉપિ7થત ત ત ત રહી કાય)કતા)ઓને માગ)દશ)ન આPયુરહી કાય)કતા)ઓને માગ)દશ)ન આPયુરહી કાય)કતા)ઓને માગ)દશ)ન આPયુરહી કાય)કતા)ઓને માગ)દશ)ન આPયુ    
------------------------------------------------------------------------    

�દશે અ/યO�ી 6તુ�દશે અ/યO�ી 6તુ�દશે અ/યO�ી 6તુ�દશે અ/યO�ી 6તુભાઇ વાઘાણીની અ/યOતામા ંભાઇ વાઘાણીની અ/યOતામા ંભાઇ વાઘાણીની અ/યOતામા ંભાઇ વાઘાણીની અ/યOતામા ં‘‘‘‘‘‘‘‘�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્�ી કમલમ્’’’’’’’’    ખાત ેખાત ેખાત ેખાત ે�દશે મી0ડયા અને 0ડબેટ ટીમ �દશે મી0ડયા અને 0ડબેટ ટીમ �દશે મી0ડયા અને 0ડબેટ ટીમ �દશે મી0ડયા અને 0ડબેટ ટીમ તમેજતમેજતમેજતમેજ    
આઇઆઇઆઇઆઇ....ટીટીટીટી....    ----    સોશીયલ મી0ડયા િવભાગની બેઠકો યોKઇસોશીયલ મી0ડયા િવભાગની બેઠકો યોKઇસોશીયલ મી0ડયા િવભાગની બેઠકો યોKઇસોશીયલ મી0ડયા િવભાગની બેઠકો યોKઇ    

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

ભાજપા મી*ડયા સેલની યાદી જણાવ ે છે કે, હાલ ગુજરાતભરમા ંભાજપાના �દેશ મહામં(ી�ીઓના 
ઝોન �વાસ ચાલી ર=ા છે. ૩૧મી મે સુધી ચાલનારા આ �વાસ કાય"Oમ અંતગ"ત અ8યાર સુધીમાં ૨૬ 
�Hલાઓમા ંબઠેકો પૂણ" થઇ છે. જેમાંની ૯ �Hલા બેઠકોમા ં�દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ તેમજ ૭ 
�Hલા બેઠકોમાં �દેશ સગંઠન મહામં(ી�ી ભીખભુાઇ દલસાણીયાએ િવશેષ ઉપિQથત રહી કાય"કતા"ઓન ે
માગ"દશ"ન આfયુ હતંુ. 
 આ બેઠકોમા ં �ધાનમં(ી�ી નરે56ભાઇ મોદીના નેતૃ8વ હેઠળની કે56 સરકારના સુશાસનના ૪ વષ"ની 
ઉજવણીના કાય"Oમો, પ�ના આગામી સંગઠના8મક કાય"Oમો/0યવQથાઓ તેમજ પેજ�મુખની 0યવQથા વધુને વધુ 
સુ6ઢ બને તે માટ ે ચચા" િવચારણા કરવામા ં આવી હતી. આ સંકલન બઠેકોમા ં �Hલા/મહાનગરના 
�મુખ/મહામં(ી�ીઓ, મુhય હોiેદારો સિહત બુથ Qતરના હોiેદારો/કાય"કતા"ઓ સાથે ઝોન મહામં(ી�ીઓએ 
વાતિચત કરી સુચનો – મંત0યો લીધા હતા તેમજ આગામી લોકસભાની ચૂંટણીઓન ે�યાનમા ંરાખી સંગઠનની 
કામગીરી, કાય"કતા"ઓની જવાબદારી, કે56-રાjય સરકારની લોકકHયાણકારી યોજનાઓની સફળ અમલવારી 
વગેરે જેવી બાબતો પર ચચા"-િવચારણા કરી િવજયલ�ી રણનીિત ઘડવામા ંઆવી હતી.     
 આજરોજ ભાજપા �દેશ કાયા"લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીની 
અ�ય�તામાં �દેશ મી*ડયા અને *ડબેટ ટીમ અન ેઆઇ.ટી. - સોશીયલ મી*ડયા િવભાગની બેઠકો યોZઇ હતી. 
જેમાં આગામી લોકસભાની ચૂંટણીઓને �યાનમાં રાખી કSLેસના અપ�ચાર અને જુ`ઠાણાઓ સામે સ8ય 
હકીકતો તેમજ કે56-રાjય સરકારની િવિવધ યોજનાઓની માિહતીઓ જનજન સુધી અસરકારક રીતે 
પહોચાડવા માટે બથુ Qતર સુધીનુ ં આઇ.ટી. - સોશીયલ મી*ડયા િવભાગના કાય"કરોનું નટેવક" વધુ મજબતૂ 
બનાવવ ુ અને વધુને વધુ લોકો સુધી ભાજપની િવકાસવાદ અન ે રાJવાદની િવચારધારા પહોચે તે �કારનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆ0યુ હતંુ.    
  

     (ડૉ. હષ"દ પટલે) 
�દેશ ક5વીનર - મી*ડયા િવભાગ 


