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ભગવતીકમુાર શમાન ે��ધાજંલી પાઠવતાંભગવતીકમુાર શમાન ે��ધાજંલી પાઠવતાંભગવતીકમુાર શમાન ે��ધાજંલી પાઠવતાંભગવતીકમુાર શમાન ે��ધાજંલી પાઠવતાં        
ભાજપાના રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહભાજપાના રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહભાજપાના રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહભાજપાના રા�ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહ    

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

ભાજપાના રા�ીય અ�ય� �ી અિમતભાઇ શાહે િવ"યાત સાિહ#યકાર અને પ%કાર                  
�ી ભગવતીકુમાર શમા(ના િનધન પર *ડા શોકની લાગણી .ય/ત કરતાં જણા.યું હતું કે, તેઓ ઓજ3વી 
સાિહ#યના સજ(ક અને સાં�ત �વાહોને પ%કારની કલમે સમાજ સામે મુકનાર, મન-વચન અને કમ(ના 
એક#વના આરાધક ગુજરાતી સાિહ#ય અને પ%કાર જગતના િવરલ .યિ/ત હતા. તેમના અવસાનથી 
ગુજરાત અને ગુજરાતી ભાષાએ એક ઉપાસક ગુમા.યા છે.  

દાયકાઓ સુધી સાિહ#ય અને પ%કાર#વ �ે%ે �દાન કરનાર તથા નવીન પેઢીને માગ(દ=શત કરનાર 
�ી શમા(એ સમાજ >વનને તેમના કતૃ(#વથી @સAયું છે. તેમના અવસાનથી સાિહ#ય જગતને પુરી ન શકાય 
તેવી ખોટ પડી છે. 

�ી શાહે તેમના પCરવારજનોને સાં#વના પાઠવતા �ભુ સEગતના આ#માને ચીર શાંિત આપે તેવી 
�ાથ(ના કરી હતી.  (ડૉ. હષ(દ પટેલ)    

�દેશ કIવીનર,    મીડીયા િવભાગ 
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------------------------------------------------------------------------    

ભાજપા જે કહ ેછે ત ેકરીને બતાવે છે �યારેભાજપા જે કહ ેછે ત ેકરીને બતાવે છે �યારેભાજપા જે કહ ેછે ત ેકરીને બતાવે છે �યારેભાજપા જે કહ ેછે ત ેકરીને બતાવે છે �યારે, , , , ક��સેના ચાવવાના અને દખેાડવાના હંમેશા જુદા ર�ા છે ક��સેના ચાવવાના અને દખેાડવાના હંમેશા જુદા ર�ા છે ક��સેના ચાવવાના અને દખેાડવાના હંમેશા જુદા ર�ા છે ક��સેના ચાવવાના અને દખેાડવાના હંમેશા જુદા ર�ા છે     
----    �ી ભપૂ�ે	 યાદવ�ી ભપૂ�ે	 યાદવ�ી ભપૂ�ે	 યાદવ�ી ભપૂ�ે	 યાદવ    

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

દભુા��યપણૂ� છે કેદભુા��યપણૂ� છે કેદભુા��યપણૂ� છે કેદભુા��યપણૂ� છે કે,,,,    ક��સે �વારા ગજુરાતન ેબદનામ કરવા માટે !ણીજોઇન ેનકારા$મક બાબતો ફલેાવવામાં આવે ક��સે �વારા ગજુરાતન ેબદનામ કરવા માટે !ણીજોઇન ેનકારા$મક બાબતો ફલેાવવામાં આવે ક��સે �વારા ગજુરાતન ેબદનામ કરવા માટે !ણીજોઇન ેનકારા$મક બાબતો ફલેાવવામાં આવે ક��સે �વારા ગજુરાતન ેબદનામ કરવા માટે !ણીજોઇન ેનકારા$મક બાબતો ફલેાવવામાં આવે 
છેછેછેછે. . . . ક��સે ેહમેંશા વગ�િવ�હક��સે ેહમેંશા વગ�િવ�હક��સે ેહમેંશા વગ�િવ�હક��સે ેહમેંશા વગ�િવ�હ, , , , !િતવાદ અન ેવંશવાદની રાજનીિત �વારા દશેન ેનકુશાન જ પહોચા/યુ છે!િતવાદ અન ેવંશવાદની રાજનીિત �વારા દશેન ેનકુશાન જ પહોચા/યુ છે!િતવાદ અન ેવંશવાદની રાજનીિત �વારા દશેન ેનકુશાન જ પહોચા/યુ છે!િતવાદ અન ેવંશવાદની રાજનીિત �વારા દશેન ેનકુશાન જ પહોચા/યુ છે. . . .     

----    �ી ભપૂ�ે	 યાદવ�ી ભપૂ�ે	 યાદવ�ી ભપૂ�ે	 યાદવ�ી ભપૂ�ે	 યાદવ    

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

ભાજપાના શાસનમાં ગજુરાતના ખેડતૂો વભાજપાના શાસનમાં ગજુરાતના ખેડતૂો વભાજપાના શાસનમાં ગજુરાતના ખેડતૂો વભાજપાના શાસનમાં ગજુરાતના ખેડતૂો વધનુ ેવધ ુસમૃ4ધ બ�યા છે અન ેધનુ ેવધ ુસમૃ4ધ બ�યા છે અન ેધનુ ેવધ ુસમૃ4ધ બ�યા છે અન ેધનુ ેવધ ુસમૃ4ધ બ�યા છે અન ે    
ખેતઉ$પાદનમાં ગજુરાત દશેનુ ંઅ�સેર રા6ય બ�યુ છેખેતઉ$પાદનમાં ગજુરાત દશેનુ ંઅ�સેર રા6ય બ�યુ છેખેતઉ$પાદનમાં ગજુરાત દશેનુ ંઅ�સેર રા6ય બ�યુ છેખેતઉ$પાદનમાં ગજુરાત દશેનુ ંઅ�સેર રા6ય બ�યુ છે. . . . ----    �ી ભૂપ�ે	 યાદવ�ી ભૂપ�ે	 યાદવ�ી ભૂપ�ે	 યાદવ�ી ભૂપ�ે	 યાદવ    

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

રા�ીય મહામં
ી અને �દેશ �ભારી�ી ભૂપે��� યાદવે મી�ડયાના િમ
ો સાથ ેવાતચીત કરતા જણા$યુ હતુ કે, 
દુભા'(યપૂણ' છે કે ક*+ેસ ,વારા ગુજરાતન ેબદનામ કરવા માટે 0ણીજોઇન ેનકારા2મક બાબતો ફલેાવવામાં આવે છે. 
ક*+ેસે હંમેશા વગ'િવ+હ, 0િતવાદ અને વંશવાદની રાજનીિત ,વારા દેશન ે નુકશાન જ પહોચા7યુ છે. ક*+ેસ જે 
રા8યોમાં સ9ા પર હતી 2યાં હાયા' પછી ફરીથી :યારેય સ9ા પર આવી નથી. જેમ કે, ઉ9ર�દેશ, પિ<ચમબંગાળ, 
ગુજરાત, તિમલનાડુ, મ>ય�દેશ અને છ9ીશગઢ જેવા રા8યોમાં ક*+ેસને :યારેય �0ના આશીવા'દ પનુઃ �ાAત થયા 
નથી. 8યારે ભાજપાની જે રા8યોમાં સરકાર બની છે 2યાં લોકકBયાણકારી નીિતઓ અને સુશાસનને લીધે ફરીથી 
જનતાએ ભાજપાન ેસ9ાના સુકાન સ*Aયા છે. જે દશા'વે છે કે, ભાજપા જે કહે છે તે કરીન ેબતાવ ેછે 8યારે, ક*+ેસના 
ચાવવાના અને દેખાડવાના હંમેશા જુદા રGા છે.  

�ી યાદવે વધુમાં જણા$યુ હતુ કે, આજે ગુજરાતમાં ક*+ેસના લોકો કણા'ટકનું ઉદાહરણ આપીને ખેડૂતોના નામે 
ધરણા કરે છે. ક*+ેસની સરકારમાં કણા'ટકનો કૃિષ િવકાસદર :યારેય બ ેઆંકડાએ પહોJયો નથી. 8યારે, ગુજરાતમાં છેBલા 
બે દાયકાઓથી કૃિષ િવકાસદર બે આંકડાઓ ઉપર છે. ક*+ેસ શાિસત કોઇપણ રા8યોમાં કૃિષ િવકાસદર બ ે આંકડાએ 
પહોJયો નથી. ભાજપાના શાસનમા ંગુજરાતના ખેડૂતો વધુન ેવધ ુસમૃ>ધ બ�યા છે અન ેખેતઉ2પાદનમા ંગુજરાત દેશનુ ં
અ+ેસર રા8ય બ�યુ છે.     

�ી યાદવ ેજણા$યુ હતુ કે, �ધાનમં
ી�ી નરે��ભાઇ મોદીના નેતૃ2વમા ંકે�� સરકાર ગામ, ગરીબ, ખડૂેત, યુવાન, 
મિહલા તથા દલીત, શોષીત એમ સમાજના તમામ વગKના સવાLગી િવકાસ માટ ે કBયાણકારી યોજનાઓના સફળ 
અમલીકરણ ,વારા છેવાડાના માનવીને મુMયધારામાં જોડવાનુ ંભગીરથ કાય' થઇ રG ુછે. દેશમાં ખેતપેદાશોના ભાવોમા ં
ડોઢ ગણો વધારો, ૨૬ કરોડ જનઘન ખાતા, પોQટબRક, ૧૦ કરોડ ગરીબ લોકો માટ ેઆયુUયમાન યોજના જેવી અનેક 
�0કBયાણકારી યોજનાઓ ,વારા જનિવકાસની આ યા
ા િનરંતર ચાલતી રહેશે. આવનારી ૨૦૧૯ની લોકસભાની 
ચૂંટણીમાં પણ ગુજરાતની તમામ ૨૬ બેકઠો પર િવજય મેળવીન ે �0ના આશીવા'દ ભાજપાન ે મળશે તેવો િવ<વાસ 
$ય:ત કયK હતો.     

 (ડૉ. હષ'દ પટેલ)    
�દેશ ક�વીનર,    મીડીયા િવભાગ  
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ક��સે ગજુરાત િવરોધી ટોળ ુએકિ�ત કરીન ેઅનામતના નામ ેગજુરાતમા ંઅશાંિત અન ેઅરાજકતા ફેલાવવા માંગ ેછે ક��સે ગજુરાત િવરોધી ટોળ ુએકિ�ત કરીન ેઅનામતના નામ ેગજુરાતમા ંઅશાંિત અન ેઅરાજકતા ફેલાવવા માંગ ેછે ક��સે ગજુરાત િવરોધી ટોળ ુએકિ�ત કરીન ેઅનામતના નામ ેગજુરાતમા ંઅશાંિત અન ેઅરાજકતા ફેલાવવા માંગ ેછે ક��સે ગજુરાત િવરોધી ટોળ ુએકિ�ત કરીન ેઅનામતના નામ ેગજુરાતમા ંઅશાંિત અન ેઅરાજકતા ફેલાવવા માંગ ેછે     
------------------------------------------------------------------------    

અનામતના નામ ેપોતાના રાજકીય રોટલા શકેવા માગંતા લોકો ભલા ભોળા સમાજન ેછેતરવાનું બધં કરેઅનામતના નામ ેપોતાના રાજકીય રોટલા શકેવા માગંતા લોકો ભલા ભોળા સમાજન ેછેતરવાનું બધં કરેઅનામતના નામ ેપોતાના રાજકીય રોટલા શકેવા માગંતા લોકો ભલા ભોળા સમાજન ેછેતરવાનું બધં કરેઅનામતના નામ ેપોતાના રાજકીય રોટલા શકેવા માગંતા લોકો ભલા ભોળા સમાજન ેછેતરવાનું બધં કરે. . . .     
------------------------------------------------------------------------    

સ#યનો એક અંશ પણ બ%યો હોય તો રાહુલ ગાંધી ખુ(લા પ�મા ં)હેર કરે કે ઓબીસીમાથંી પાટીદારોન ેઅનામત આપીશુંસ#યનો એક અંશ પણ બ%યો હોય તો રાહુલ ગાંધી ખુ(લા પ�મા ં)હેર કરે કે ઓબીસીમાથંી પાટીદારોન ેઅનામત આપીશુંસ#યનો એક અંશ પણ બ%યો હોય તો રાહુલ ગાંધી ખુ(લા પ�મા ં)હેર કરે કે ઓબીસીમાથંી પાટીદારોન ેઅનામત આપીશુંસ#યનો એક અંશ પણ બ%યો હોય તો રાહુલ ગાંધી ખુ(લા પ�મા ં)હેર કરે કે ઓબીસીમાથંી પાટીદારોન ેઅનામત આપીશું. . . .     
----    .ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી    

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

અનામતની વાતો કરનારા મા� ક��સેના એજ2ટ છે અન ેક��સે પોતાનો રાજકીય મનસબુો પાર પાડવા માટે આવા ષડયં�ો અનામતની વાતો કરનારા મા� ક��સેના એજ2ટ છે અન ેક��સે પોતાનો રાજકીય મનસબુો પાર પાડવા માટે આવા ષડયં�ો અનામતની વાતો કરનારા મા� ક��સેના એજ2ટ છે અન ેક��સે પોતાનો રાજકીય મનસબુો પાર પાડવા માટે આવા ષડયં�ો અનામતની વાતો કરનારા મા� ક��સેના એજ2ટ છે અન ેક��સે પોતાનો રાજકીય મનસબુો પાર પાડવા માટે આવા ષડયં�ો કરી કરી કરી કરી 
રહી છેરહી છેરહી છેરહી છે....    ----    .ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી    

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

ગુજરાતની શાંિતિ5ય જનતા ક��સેના આ ષડયં�ન ેકયારેય સફળ થવા દેશ ેનહીગુજરાતની શાંિતિ5ય જનતા ક��સેના આ ષડયં�ન ેકયારેય સફળ થવા દેશ ેનહીગુજરાતની શાંિતિ5ય જનતા ક��સેના આ ષડયં�ન ેકયારેય સફળ થવા દેશ ેનહીગુજરાતની શાંિતિ5ય જનતા ક��સેના આ ષડયં�ન ેકયારેય સફળ થવા દેશ ેનહી. . . . ----    .ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી.ી /તભુાઇ વાઘાણી    
------------------------------------------------------------------------    

�દેશ અ�ય	
ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા�યુ હતુ કે, ક��ેસ ગુજરાત િવરોધી ટોળુ એકિ%ત કરીને અનામતના નામે 
ગુજરાતમાં અશાંિત અને અરાજકતા ફેલાવવા માંગે છે પરંતુ, ગુજરાતની શાંિતિ�ય જનતા ક��ેસના આ ષડયં%ને કયારેય સફળ થવા 
દેશે નહી. ભૂતકાળમાં જે લોકો એવું કહેતા હતા કે, ઓબીસીમાંથી જ અનામત મળશે તો જ અમે 5વીકારીશું. તેને બદલે હવે આજ 
લોકો અનામતનો ‘‘અ’’ પણ ઉ9ચારતા નથી. અનામતના નામે પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવા માંગતા લોકો ભલા ભોળા સમાજને 
છેતરવાનું બંધ કરે.  


ી વાઘાણીએ જણા�યુ હતુ કે, ક��ેસ ;વારા મહામહીમ રા<યપાલને અપાયેલા આઠ પાનાના આવેદનપ%માં પણ >યાંય 
અનામતનો ઉ?લેખ કયA નથી. િવધાનસભા ચંૂટણી વખતે ક��ેસે તૈયાર કરેલી અનામતની ફોCયુDલા હજુ સુધી શા માટે ક��ેસ Eહેર 
કરતી નથી. ક��ેસને કહેવા માંગુ છુ કે, તમારા જો સFયનો એક અંશ પણ બ9યો હોય તો રાહુલ ગાંધી ખુ?લા પ%માં Eહેર કરે કે 
ઓબીસીમાંથી પાટીદારોને અનામત આપીશું. ચંૂટણી વખતે રાહુલ ગાંધીને ખાનગીમાં મળવું, ક��ેસમાં GટGકટોની વહHચણી પોતે કરી 
હોય તેવું Eહેરમાં બોલવું તથા ક��ેસના નેતાઓ અને ધારાસIયોને સાથે રાખવા તે દશાDવે છે કે, અનામતની વાતો કરનારા મા% 
ક��ેસના એજJટ છે અને ક��ેસ પોતાનો રાજકીય મનસુબો પાર પાડવા માટે આવા ષડયં%ો કરી રહી છે. 

 ભાજપાએ બીનઅનામત વગD આયોગ/િનગમ, યુવા 5વાવલંબન યોજના તથા ૧૦ ટકા ઇબીસીની Eહેરાતો ;વારા સવણD 
સમાજ માટે મહFવના પગલાઓ લીધા છે. ક��ેસ શાિસત એકપણ રા<યમાં આ �કારની કોઇ �યવ5થા હોય તો Eહેર કરે. ક��ેસ અને 
તેના મળતીયાઓને મારી િવનંતી છે કે, ગુજરાતની શાંિત ડહોળવાના હીન કૃFયો બંધ કરે. 


ી વાઘાણીએ જણા�યુ હતુ કે, �ધાનમં%ી
ી નરેJOભાઇ મોદીની કેJO સરકાર તથા ગુજરાતની ભાજપા સરકારે ખેડૂતો માટે 
અનેક િહતકારી િનણDયો લીધા છે. ગુજરાત સૌથી વધારે ખેતી પર ખચD કરતું રા<ય છે. ગુજરાતના બજેટમાં પણ ૩૦ હEર કરોડથી 
વધારે રકમની જોગવાઇ કૃિષ 	ે% માટે કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકારની િવિવધ કૃિષલ	ી યોજનાઓના કારણે છે?લા બે 
દાયકાઓથી ગુજરાતનો કૃિષ િવકાસદર બે આંકડાએ રRો છે. કૃિષ ઉFપાદનમાં પણ ગુજરાત દેશનું અ�ેસર રા<ય બJયુ છે. ખેડૂતોને 
ઝીરો ટકા �યાજે લોન, Tીપ ઇરીગેશન તથા ખેત ઓEરો માટે ૫૦ થી લઇ ૮૫ ટકા સુધી સબસીડી, �યાજબી ભાવે ખાતર તથા 
બીયારણ આપવાનું કામ કયુD છે તથા નમDદા કેનાલ, સૌની યોજના અને સુજલામ સુફલામ યોજના ;વારા ખેતરે - ખેતરે પાણી 
Wહોચાડવાનું કામ ભાજપા સરકારે કયુD છે જેને પGરણામે ગુજરાતનો ખેડૂત સુખી અને સમૃ�ધ બJયો છે. ગુજરાતના ખેડૂતોના આશીવાDદ 
અને લોકક?યાણકારી-ખેડૂતિહતલ	ી યોજનાઓ થકી જ સતત છXઠી વખત ગુજરાતમાં ભાજપાને જનાધાર �ાWત થયો છે. 

    

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

 



 

�ેસનોટ-૦૪                 તા. ૦૫.૦૯.૨૦૧૮     
------------------------------------------------------------------------    

સાિહ�યકાર અને પ�કાર �વગ��થ �ી સાિહ�યકાર અને પ�કાર �વગ��થ �ી સાિહ�યકાર અને પ�કાર �વગ��થ �ી સાિહ�યકાર અને પ�કાર �વગ��થ �ી ભગવતીકુમાર શમા�ને ��ધાંજલી પાઠવતાંભગવતીકુમાર શમા�ને ��ધાંજલી પાઠવતાંભગવતીકુમાર શમા�ને ��ધાંજલી પાઠવતાંભગવતીકુમાર શમા�ને ��ધાંજલી પાઠવતાં        
ભાજપાના ભાજપાના ભાજપાના ભાજપાના !દશે!દશે!દશે!દશે    અ�ય#�ી અ�ય#�ી અ�ય#�ી અ�ય#�ી $તભુાઇ વાઘાણી$તભુાઇ વાઘાણી$તભુાઇ વાઘાણી$તભુાઇ વાઘાણી    

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

    

ગુજરાતી ભાષાના સાિહ#યકાર અને પ%કાર 3વ. �ી ભગવતીકુમાર શમા(ને �દેશ ભાજપા વતી 
�Kધાંજલી આપતાં �દેશ અ�ય��ી >તુભાઈ વાઘાણીએ જણા.યું હતું કે, ભગવતીકુમાર શમા( ગુજરાતી 
ભાષાના Nણીતા સાિહ#યકાર હતાતેમણે નવલકથા ., ટૂંકી વાતા(ઓ, કિવતાઓ અને િવવેચન �ે%ે ઉમદા 
કાય( કયુP છે. સાિહ#ય અને પ%કાર#વ �ે%માં તેમની સુCદધ( યા%ા દરQયાન તેમણે અમુRય �દાન કયુ( છે. 
નવલકથા �ે%માં તેમના સજ(ન ‘અસુય(લોક’, ‘ઉધવ(મૂલ’ અને ‘������’ સીમાિચIહUપ છે. તે Kવારા 
સમાજ >વનના આંતર�વાહોના આયામને તેમણે સહજતાથી ઉNગર કયા( છે.  

 3વગ(3થ�ીના અવસાનથી તેમના પCરવારને ન પૂરી શકાય તેવી ખોટ પડી છે. સદ્ ગતના આ#માને 
પરમકૃપાળુ પરમા#મા શાંિત આપે.  (ડૉ. હષ(દ પટેલ)    

�દેશ કIવીનર,    મીડીયા િવભાગ 
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�દેશ અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંતથા રા�ીય મહામં�ી અન ેગુજરાતના �ભારી       �દેશ અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંતથા રા�ીય મહામં�ી અન ેગુજરાતના �ભારી       �દેશ અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંતથા રા�ીય મહામં�ી અન ેગુજરાતના �ભારી       �દેશ અ�ય	
ી �તભુાઇ વાઘાણીની અ�ય	તામા ંતથા રા�ીય મહામં�ી અન ેગુજરાતના �ભારી       

ી ભૂપ!ે"� યાદવની િવશેષ ઉપિ&થિતમા ંઆજરોજ �દેશ કાયા*લય 
ી ભૂપ!ે"� યાદવની િવશેષ ઉપિ&થિતમા ંઆજરોજ �દેશ કાયા*લય 
ી ભૂપ!ે"� યાદવની િવશેષ ઉપિ&થિતમા ંઆજરોજ �દેશ કાયા*લય 
ી ભૂપ!ે"� યાદવની િવશેષ ઉપિ&થિતમા ંઆજરોજ �દેશ કાયા*લય ‘‘‘‘‘‘‘‘
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્
ી કમલમ્’’ ’’ ’’ ’’ ખાત ેખાત ેખાત ેખાત ે    

લોકસભા ચૂટંણી સંદભ3 િવિવધ બેઠકો યો7ઇલોકસભા ચૂટંણી સંદભ3 િવિવધ બેઠકો યો7ઇલોકસભા ચૂટંણી સંદભ3 િવિવધ બેઠકો યો7ઇલોકસભા ચૂટંણી સંદભ3 િવિવધ બેઠકો યો7ઇ    

------------------------------------------------------------------------        
�દેશ ભાજપા મીCડયા સેલની અખબાર યાદી જણાવે છે કે, �દેશ અ�ય��ી >તુભાઇ વાઘાણીની 

અ�ય�તામાં તથા રા�ીય મહામં%ી અને ગુજરાતના �ભારી�ી ભૂપેIY> યાદવની િવશેષ ઉપિ3થિતમાં 
આજરોજ �દેશ કાયા(લય ‘‘�ી કમલમ્’’ ખાતે લોકસભા ચંૂટણી આયોજન સિમિતની બેઠક, લોકસભા 
બેઠકના યુવા �ભારીઓની બેઠક તેમજ મીCડયા અને સોશીયલ મીCડયા િવભાગની બેઠક યોNઇ હતી. 

આગામી લોકસભા ૨૦૧૯ની ચંૂટણી માટેની રણનીિત તૈયાર કરવાના ભાગUપે યોNયેલ આ 
બેઠકોમાં લોકસભા બેઠકોના �ભારીઓની તેમને સ[પેલા િવ3તારોમાં બૂથસઃ બેઠકો, કેIY સરકાર તથા 
ગુજરાત સરકારની િવિવધ કRયાણકારી યોજનાઓ વધુને વધુ લોકો સુધી પહોચાડવા માટેનું આયોજન 
તથા િવિવધ સંગઠના#મક બાબતો પર ચચા( િવચારણા કરવામાં આવેલ હતી.       (ડૉ. હષ(દ પટેલ)    
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