
 

ેસનોટ               તા. ૧૬.૦૩.૨૦૧૯ 
----------- 

છે લા ૩ દવસથી દશે િનરી કો વારા ૨૬ લોકસભાના ઉમદેવારો અગં ે
સચૂનો - અિભ ાયો લેવાનુ ંિહયર ગનુ ંકામ ચાલ ુહતુ,ં જે આજે પણૂ થયુ ંછે. 

----------- 
આવતીકાલ ેગાધંીનગર ખાત ેરા ીય ઉપા ય  તથા લોકસભા ચૂટંણી ભારી ી ઓમ  માથરુ, 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમા ં
લોકસભા ચૂટંણી સિમિતની બઠેક મળશ ે

----------- 
આવતીકાલથી ૧૭, ૧૮, અન ે૧૯ માચ એમ, ણ દવસ ચાલનારી લોકસભા ચૂટંણી સિમિત બઠેકમા ંગજુરાતની ૨૬ 
લોકસભા બઠેકોના િન ર કો વારા તયૈાર કરવામા ંઆવલે કાયકરોના સચૂનો તથા અિભ ાયો અગંનેો અહવેાલ લોકસભા 

ચૂટંણી સિમિત સામ ેરજુ કરવામા ંઆવશ ે– ી ભરતભાઇ પં યા 
----------- 

ભાજપા દેશ વકતા ી ભરતભાઇ પં યાએ જણા યુ હત ુકે, છે લા ૩ દવસથી તા.૧૪,૧૫,૧૬ માચના રોજ 
જે તે લોકસભા જઈન ે દેશ િનરી કો વારા ૨૬ લોકસભાના ઉમેદવારો અંગે સૂચનો-અિભ ાયો લેવાનું િહયર ગનું કામ 
ચાલુ હતુ,ં જે આજે પૂણ થયંુ છે. આવતીકાલે ગાંધીનગર ખાતે રા ીય ઉપા ય  તથા લોકસભા ચૂંટણી ભારી ી 
ઓમ  માથરુ, મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા દેશ અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમાં લોકસભા 
ચંૂટણી સિમિતની બઠેક મળશે. આવતીકાલથી ૧૭, ૧૮, અને ૧૯ માચ એમ, ણ દવસ ચાલનારી લોકસભા ચૂંટણી 
સિમિત બઠેકમાં લોકસભાના િનરી કો અને લા સંકલન સિમિત સિહત મુ ય અ ણીઓની ઉપિ થિતમાં ઉમેદવારો 
અંગે ચચા િવચારણાં થશે.  

ી પં યાએ જણા યુ હતુ કે, આવતીકાલ ે૧૭ માચ, રિવવારના રોજ વડોદરા, ભ ચ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, 
દાહોદ, વલસાડ, નવસારી, બારડોલી, સુરત, આણંદ અને ખેડા એમ, કલુ ૧૧ બેઠકોની સમી ા હાથ ધરવામાં આવશે. 

તારીખ ૧૮ માચ, સોમવારના રોજ મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાઠંા, મનગર, અમરેલી, 
ભાવનગર, સુરે નગર, ગાંધીનગર, અમદાવાદ પવૂ અને અમદાવાદ પિ ચમ એમ, કુલ ૧૧ બેઠકોની સમી ા હાથ 
ધરવામાં આવશે,અન ે

તારીખ ૧૯ માચ, મંગળવારના રોજ બાકી રહલે રાજકોટ, ક છ, પોરબંદર અને જુનાગઢ એમ, ૪ બઠેકોની 
સમી ા હાથ ધરવામાં આવશે. યારબાદ ગુજરાત લોકસભા ચૂંટણી સિમિત લોકસભા બઠેકદીઠ સંભિવત નામોની યાદી 
તૈયાર કરી કે ીય પાલામે ી બોડ સમ  રજુ કરશે તમે ી પં યાએ અંતમા ંજણા યુ હત.ુ 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


