ેસનોટ

તા. ૨૦.૦૩.૨૦૧૯

-----------

ભાજપા વારા તારીખ ૨૪ થી ૨૬ માચ, ૨૦૧૯ દર યાન ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર

‘‘િવજય સંક પ સંમલ
ે ન’’ નું આયોજન –

ી ભરત પં યા

----------મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી – મહેસાણા અને સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠકો પર ઉપિ થત રહેશે
----------દેશ અ ય

ી

તુભાઇ વાઘાણી – સુરે નગર, વડોદરા અને પોરબંદર બેઠકો પર ઉપિ થત રહેશે

----------કે ીય મં ી ીઓ ી સુરશ
ે
ભુ અને ી પરશો મભાઇ પાલા રાજકોટ ખાતે તથા
ી મનસુખાભાઇ માંડવીયા આણંદ અને ભ ચ ખાતે ઉપિ થિત રહેશ.ે
----------નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ – મહેસાણા, પાટણ અને

મનગર ખાતે ઉપિ થત રહેશે

-----------

ભાજપા દેશ વ તા ી ભરતભાઇ પંડયાએ જણા યુ હતુ કે, આગામી લોકસભા ચૂંટણીના સંદભમાં તારીખ
૨૪ થી ૨૬ માચ, ૨૦૧૯ દર યાન ગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા બેઠકો પર ભાજપા વારા ‘‘િવજય સંક પ
સંમલ
ે ન’’ નું આયોજન કરવામાં આવી ર ુ છે .
માન.વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીના વ ન સમાન ‘‘ યુ ઇિ ડયા’’ના િનમાણમાં ભાજપાની સાથે સાથે
લોકભાગીદારીને પણ સાંકળી શકાય તેવા હેતુસર, ‘‘મેરા દેશ બદલ રહા હૈ’’ની લોકભાવના ઉ ગર કરવા આ િવજય
સંક પ સંમેલનમાં બૂથ લેવલના કાયકતાઓથી શ કરીને તમામ ેણીના હો ેદારો, માનનીય મં ી ીઓ અને સંગઠનના
પદાિધકારીઓ તથા સમથકો આ સંમેલનમાં ઉપિ થત રહેશે. ી નરે ભાઈ મોદીને ધાનમં ી બનાવવાં ૨૬
લોકસભામાં ભાજપને િવજયી બનાવવાં ગુજરાતની જનતા અડીખમ ઊભી રહેશે તેવો િવ વાસ છે .
આ િવજય સંક પ સંમેલનમાં મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તારીખ ૨૪ માચ, ૨૦૧૯ના રોજ મહેસાણા
ખાતે, તારીખ ૨૬ માચ, ૨૦૧૯ના રોજ સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠકો પર, દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણી તારીખ
૨૪ માચના રોજ સુરે નગર, વડોદરા અને પોરબંદર લોકસભા બેઠકો પર, યારે કે ીય મં ી ી સુરશ
ે
ભુ રાજકોટ
ખાતે, કે ીય મં ી ી પરશો મભાઇ પાલા સુરત, બનાસકાંઠા અને રાજકોટ લોકસભા બેઠકો પર તથા કે ીય મં ી ી
મનસુખભાઇ માંડવીયા જુ નાગઢ અને ભ ચ લોકસભા બેઠકો પર અને નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ તારીખ
૨૪ માચના રોજ મહેસાણા, ૨૫ માચના રોજ પાટણ અને ૨૬ માચના રોજ મનગર લોકસભા બેઠકો પરના િવજય
સંક પ સંમેલનમાં ઉપિ થત રહી માગદશન આપશે.
આ ઉપરાંત માન.મં ી ીઓ અને દેશના હો ેદાર ીઓ જે તે લોકસભામાં િવજય સંક પ સંમેલનોમાં ઉપિ થત
રહેશે તેમ ી ભરતભાઇ પં યાએ અંતમાં જણા યુ હતુ.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

