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----------- 

ી નરે ભાઈ મોદીન ેપુનઃ ધાનમં ી બનાવવા માટે દશે અન ેગુજરાતની જનતાએ મન બનાવી લીધું છે યાર,ે 
અમ ેસહુ રા વાદ, િવકાસ અન ેલોકસવેાના ંચોકીદાર બનીન ેભાજપના ંઉમેદવારન ેજંગી બહુમતીથી તાડીશુ,ં 

તમે લોકસભા અન ે લાની ટીમ ેસકં પ ય ત કય  હતો – ી ભરતભાઇ પં યા 
----------- 

આજરોજ ગાધંીનગર ખાત ેરા ીય ઉપા ય  તથા લોકસભા ચૂટંણી ભારી ી ઓમ  માથરુ, 
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા દશે અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમા ં

લોકસભા ચૂંટણી સિમિતની બઠેક મળી – ી ભરતભાઇ પં યા 
----------- 

આ ણ દવસ ચાલનારી લોકસભા ચૂટંણી સિમિત બઠેકમા ંગજુરાતની ૨૬ લોકસભા બઠેકોના િન ર કો વારા 
તયૈાર કરવામા ંઆવલે કાયકરોના સચૂનો તથા અિભ ાયો અગેંનો અહવેાલ લોકસભા ચૂંટણી સિમિત સામ ેરજુ 

કરવામા ંઆવશ ે – ી ભરતભાઇ પં યા 
----------- 

ભાજપા દેશ વકતા ી ભરતભાઇ પં યાએ જણા ય ુહતુ કે, ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી સરકારે 

છે લા પાંચ વષમાં સુશાસન અને સુર ા સાથે સમાજના દરેક વગ  તેમજ છેવાડાના માનવીની સમૃિ ધ અને 

િવકાસ માટે અનેકિવધ જનક યાણકારી યોજનાઓ આપી છે. યારે ગુજરાત અને સમ  દેશના લોકો નવા 

ભારતના સંક પ સાથ ે ફરી એકવાર ી નરે ભાઇ મોદીને દેશનંુ સુકાન સ પવા થનગની ર ા છે. ગુજરાતમાં 

ફરીથી તમામ ૨૬ બેઠકો પર ભાજપાનો ભ ય િવજય થાય તે માટે ભાજપાના લાખો કાયકરો ઉ સાહપૂવક કામે 

લાગી ગયા છે.   

આજરોજ ગાંધીનગર ખાતે રા ીય ઉપા ય  તથા લોકસભા ચૂંટણી ભારી ી ઓમ  માથુર, 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમાં લોકસભા ચૂંટણી 

સિમિતની બેઠક મળી હતી. આ ણ દવસ ચાલનારી લોકસભા ચૂંટણી સિમિત બેઠકમાં લોકસભાના િનરી કો 

અને લા સંકલન સિમિત સિહત મુ ય અ ણીઓની ઉપિ થિતમાં ઉમેદવારો અંગે ચચા િવચારણાં થશે.  

આજરોજ વડોદરા, ભ ચ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, વલસાડ, નવસારી, બારડોલી, સુરત, આણંદ 

અને ખેડા એમ, કુલ ૧૧ બેઠકોની સમી ા હાથ ધરવામાં આવી હતી. 
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લોકસભાની ભાજપની ટીમે ગુજરાતમાં કોઈપણ ઉમેદવારને આપશો અમે જનતાનાં આશીવાદ, 

જનસમથન, જનમતથી ભાજપનાં ઉમેદવારને તાડીશંુ તેવો િવ વાસ ભાજપની ચંૂટણી સિમિતનાં 

આગેવાનોને આ યો હતો. 

ી નરે ભાઈ મોદીને ધાનમં ી બનાવવા માટે દેશ અને ગુજરાતની જનતાએ મન બનાવી લીધું છે 

યારે, અમે સહુ રા વાદ, િવકાસ અને લોકસેવાનાં ચોકીદાર બનીને ભાજપનાં ઉમેદવારને જંગી બહુમતીથી 

તાડીશું, તેમ લોકસભા અને લાની ટીમે સંક પ ય ત કય  હતો. 

આવતીકાલ તારીખ ૧૮ માચ, સોમવારના રોજ મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મનગર, 

અમરેલી, ભાવનગર, સુરે નગર, ગાંધીનગર, અમદાવાદ પૂવ અને અમદાવાદ પિ ચમ એમ, કુલ ૧૧ બેઠકોની 

સમી ા હાથ ધરવામાં આવશે,અને 

તારીખ ૧૯ માચ, મંગળવારના રોજ બાકી રહેલ રાજકોટ, ક છ, પોરબંદર અને જુનાગઢ એમ, ૪ 

બેઠકોની સમી ા હાથ ધરવામાં આવશે. યારબાદ ગુજરાત લોકસભા ચૂંટણી સિમિત લોકસભા બેઠકદીઠ 

સંભિવત નામોની યાદી તૈયાર કરી કે ીય પાલામે ી બોડ સમ  રજુ કરશે તેમ ી પં યાએ અંતમાં જણા યુ 

હતુ. 

 
 ( શાતં વાળા) 

દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


