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ગજુરાત ક સે સોશીયલ મી ડયા
સામ ેિ વટર

 

 #મને_ખબર_નથી ે ડ દવસભર
 ગુજરાતમાં પહલેા મે. 
 ભારતમાં ૯માં મે  

 

ગજુરાતના મુ યમં ી ી િવજય પાણીના
#મન_ેખબર_નથી ે ડ ચલાવવામાં

 

વાત ણે એમ હતી ક ે ગુજરાતના
છુપાવવા અંગ ે ન પૂછવામાં આ યો
પણ ઘણી વખત મુ યમં ી ી િવજય
બેરોજગારીની વાત હોય, િશ ણના
આવી વત કના કારણે જનતાના સવાલો
ગયો છે.  
 

ગુજરાત ક સે ારા કરવામાં
સધુી પહ ચવામાં સફળ ર ો હતો. 
સામા ય જનતા પણ જોડાઈ હતી.  
 

ક સે સોિશયલ મી ડયા 
#મને_ખબર_નથી ગુજરાતમાં ૧ મ
હતો. 
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સે નોટ 
 

મી ડયા ારા સરકારની આંખ આડા કાન 
િ વટર પર ે ડ #મન_ેખબર_નથી 

દવસભર િ વટર પર છવાયેલો ર ો. 

પાણીના સરુતના િનવદેન પર ગજુરાત ક સે ારા 
ચલાવવામા ંઆ યો હતો જે દવસભર િ વટર પર છવાયલેો

ગુજરાતના આરો ય મં ાલય ારા સુરતમાં કોરોના
આ યો તો મુ યમં ી ી પાસેથી જવાબ મ યો કે "મને ખબર

િવજય પાણી એ ઘણી વાતોમાં આંખ આડા કાન
િશ ણના તરની વાત હોય, ક ે પછી િહતની વાત હોય

સવાલો વણઉકલાયલેા રહી ગયા છે અન ેસરકાર પરનો

કરવામાં આવેલ આ ે ડને ખુબ સારો િતસાદ મ યો હતો
. આ િ વટર ે ડ મા ં સરકારી નોકરીની રાહ જોતા
 

 કોડ નેટર હેમાંગ રાવલે જણા યંુ હતુ ં કે 
મ પર અને ગુજરાતી ભાષામા ંહોવા છતાં ભારતમાં

હેમાંગ રાવલ 
9898233038 
કોડ નેટર-સોિશયલ મી ડયા ડીપાટમે ટ
ગુજરાત દશે ક ેસ સિમિત 
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 કરવાની નીિત 

 7 જુલાઈના રોજ 
છવાયલેો ર ો હતો. 

કોરોના પોિઝ ટવ આકંડા 
ખબર નથી". અગાઉ 

કાન કયા છે એ પછી 
હોય. મુ યમં ી ીની 

પરનો િવ વાસ ડગમગી 

હતો તેમજ જનતા 
જોતા યુવાઓ તેમજ 

 આ િ વટર ે ડ 
ભારતમા ં૯માં મ પર ર ો 

સોિશયલ મી ડયા ડીપાટમે ટ 


