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----------- 

ભાજપાના રા ીય અ ય  અન ેગાધંીનગર લોકસભાના ઉમદેવાર ી અિમતભાઇ શાહ ે
તેમના ગાંધીનગર લોકસભામાં સમાિવ  િવધાનસભા િવ તારોમા ં 

િવિવધ થળોએ ણેીબ ધ ચૂટંણીલ ી બઠેકો યો . 
----------- 

ભાજપાના રા ીય અ ય  અન ેગાધંીનગર લોકસભાના ઉમદેવાર 
ી અિમતભાઇ શાહનો ગાધંીનગર લોકસભા િવ તારના કલોલ ખાત ે 

ભ યાિતભ ય રોડ-શો યો યો. 
----------- 

િવિવધ સમાજના લોકોએ ઢોલ-નગારા- ાસંા સાથ ેપારપં રક પ રધાન સાથ ેહાજર રહીન ે 
ી અિમતભાઇ શાહન ુભ યાિતભ ય અિભવાદન કરી ચડં બહુમતીથી  

તની અઢળક શભુે છાઓ અપ . 
----------- 

ભાજપાના રા ીય અ ય  અને ગાંધીનગર લોકસભાના ઉમેદવાર ી અિમતભાઇ શાહ ગુજરાતના એક દવસીય વાસે 
છે યારે, તેઓએ જુદી જુદી બેઠકો અને લોકસંપક યા ા યો ને પોતાના મત ે માં િવજળીવેગે ચાર- સાર હાથ ધય  હતો.   

આજરોજ દવસ દર યાન ભાજપા રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહે સાબરમતી ઘાટલોડીયા, નારણપુરા,ગાધંીનગર 
ઉ ર િવધાનસભામાં િવિવધ બેઠકો કરી ચૂંટણીલ ી ચાર- સાર કય  હતો. સાબરમતી િવધાનસભા અ વયે રાણીપ-સાબરમતી 
ડી-કેબીન અને ચાંદલોડીયા વોડના ચેરમેન અને સે ેટરી ીઓ, ઘાટલોડીયા િવધાનસભા અંતગત ગોતા વોડના ચેરમેન અને 
સે ેટરી ી નારણપુરા િવધાનસભા અ વયે નારણપુરા અને નવાવાડજ, ટેડીયમ વોડના ચેરમેન/સે ેટરી ીઓ સાથે ેણીબ ધ 
બેઠકોનંુ આયોજન કરી સ મ ભારત અને સમૃ ધ ભારતના િનમાણ માટે ફરીથી ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીને દેશનંુ સુકાન 
સ પવા અપીલ કરી હતી. આ ઉપરાંત ગાંધીનગર ઉ ર િવધાનસભા હેઠળના ગાંધીનગર તાલુકાના ૧૨ ગામોના આગેવાનો સાથે 
અને ગાંધીનગર શહેરના મુ ય કાયકતાઓ સાથે બેઠકો કરીને લોકસભા ચૂંટણી અંતગત જ રી સંવાદ કય  હતો.   

આ ઉપરાંત ી અિમતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભા િવ તારના કલોલ ખાતે ભ ય લોકસંપક રોડ-શોનું આયોજન 
કરવામાં આ યુ હતુ, જેમાં ી અિમતભાઇ શાહે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ની જ મજયંિત િનિમ ે ગાંધીનગર લોકસભા 
િવ તારના કલોલ ખાતે આવેલ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ની િતમાને લહાર કરી આદરાંજલી અપણ કરી ભ ય રોડ-શોની 
શ આત કરી હતી. યાર બાદ આ રોડ-શો નીચે મુજબના ટ માણે આગળ વ યો હતો. 

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની િતમાને લહાર કરીને રોડ-શોનંુ થાન થયુ હતુ, યારબાદ ણ આંગળી સકલ - ખુની 
બંગલા - રે વે ટેશન - ખમાર ભુવન - ટાવર ચોક - યોિત વર મહાદેવ - નગરપાિલકા જુના ફાયર ટેશન ગેઇટ - નંદલાલ ચોક 
- વખારીયા ચાર ર તા - કો ા સકલ - શારદા સકલ - બોરીસણા ગરનાળા - અંિબકાનગર - ી  પાલર - પંચવટી હનુમાન  
મં દર પાસે લોકસંપક યા ા (રોડ-શો)નંુ સમાપન થયુ હતુ. 

..૨.. 



 

..૨.. 
કલોલ ખાતેના આશરે ૭ કલોમીટરના રોડ-શો દર યાન શહેરમાં જુદા જુદા થળોએ જુદી જુદી સં થાના આગવેાનો, 

િવિવધ વેપારી એસોિશએસનો, સમાજ ે ીઓ વારા પુ પવષા કરીને ભારત માતા કી જય અને વંદે મારતમ્ ના જયઘોષ સાથે     
ી અિમતભાઇ શાહનંુ ભ ય વાગત અને અિભવાદન કયુ હતુ. 

આ રોડ-શોના દર યાન િવિવધ સમાજના લોકોએ ઢોલ-નગારા- ાંસા સાથે પારંપ રક પ રધાન સાથે હાજર રહીને        
ી અિમતભાઇ શાહનુ ભ યાિતભ ય અિભવાદન કરી ચંડ બહુમતીથી તની અઢળક શુભે છાઓ અપ  હતી. 

સમ  રોડ-શો દર યાન હ રોની સં યામાં ઉપિ થત કાયકતા ભાઇઓ-બહેનોએ પુ પવષા કરી ી અિમતભાઇ શાહનંુ 
વાગત અને અિભવાદન કયુ હતુ. ‘‘ભારત માતા કી જય’’ અને ‘‘વંદે માતરમ્’’ના નાદથી સમ  વાતાવરણ રા ભિ તમય બ યુ 

હતુ. ર તાની બંને બાજુ લોકો ી અિમતભાઇ શાહનું અિભવાદન કરવા માટે વયંભૂ લોકો ઉમટી પ યા હતા.  
આ લોકસંપક યા ા અને ભ ય રોડ-શોમાં નાયબ મુ યમં ી ી નીિતનભાઇ પટેલ, ભારી ી પૃ વીરાજ પટેલ, દેશ 

અ ણી ીઓ, પૂવ સાંસદ ીઓ, ગાંધીનગર લોકસભામા ંસમાિવ  તમામ ધારાસ ય ીઓ, પૂવ ધારાસ ય ીઓ, ગાંધીનગર / 
અમદાવાદના મેયર / કાઉ સીલર ીઓ, ગાંધીનગર-અમદાવાદના શહેર / લા ભાજપા મુખ / મહામં ી ીઓ, કલોલ શહેર 
ભાજપા મુખ/મહામં ી ીઓ, તાલુકા ભાજપાના મહામં ી ીઓ, િવિવધ સમાજના િત ીત આગેવાનો અને બહોળી 
સં યામાં સમથકો અને નાગ રકો ઉપિ થત ર ા હતા. 

 

 ( શાતં વાળા) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


