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---------------- 

મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી તથા ભાજપા દશે અ ય ી તભુાઇ વાઘાણીએ ‘‘ ી કમલમ’્’ ખાતથેી  
‘‘ભારત ક ેમન કી બાત, મોદી ક ેસાથ’’ અિભયાનનો શુભારભં કરા યો 

---------------- 
‘‘ભારત ક ેમન કી બાત મોદી ક ેસાથ’’ અિભયાન અતંગત ‘‘ ી કમલમ’્’ ખાતથેી  

ગજુરાત રા યના તમામ ૨૬ લોકસભા ે ો માટનેા ૨૬ રથોનુ ં થાન કરાવવામાં આ યુ – ી િવજયભાઇ પાણી 
---------------- 

વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી અન ેભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહ ેનિવનતમ િવચાર સાથ ે 
જન જનના મનની વાત ણી ત ેમુજબનુ ંસકં પપ  બનાવવા માટનેુ ંઆયોજન કય ુછે 

– ી િવજયભાઇ પાણી 
---------------- 

આગામી પઢેીના સપનાનુ ંનવ ુભારત બનાવવા માટ ેભાજપા સરકાર ક ટબ ધ – ી તભુાઇ વાઘાણી 
---------------- 

દેશ ભાજપા મી ડયા સલેની અખબારી યાદી જણાવે છે ક,ે આજરોજ ગજુરાત રા યના યશ વી મુ યમં ી ી 
િવજયભાઇ પાણીએ ભાજપા દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીની ઉપિ થિતમાં ‘‘ભારત ક ે મન કી બાત મોદી ક ે
સાથ’’ અિભયાનનો શુભારંભ કરાવી ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ખાતેથી ગુજરાત રા યના તમામ ૨૬ 
લોકસભા ે ો માટેના ૨૬ રથોનું થાન કરા યુ હત.ુ  

આ સંગે રા યના મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીએ પ કાર પ રષદને સંબોધતા જણા યુ હતુ ક,ે 
વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદી અન ેભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહે નિવનતમ િવચાર સાથે જનજનના 
મનની વાત ણી ત ેમુજબનંુ સંક પપ  તૈયાર કરવાના િવચાર સાથે દેશના યુવાનો, મિહલાઓ, દલીતો, આ દવાસીઓ, 
કસાનો, વેપારીઓ જેવા અલગ અલગ િવષયો ઉપર દેશની  ભિવ યમાં કયા કારના બદલાવ ઇ છે છે ત ેમાટેના 
સૂચનો મેળવી તેના આધારે સકં પપ  બનાવવાનંુ આયોજન કરવામાં આ યુ છે. આ માટ ેરા યની તમામ ૨૬ લોકસભા 
બેઠકોમાં રથ મોકલવામાં આવશે. જેના વારા જનતાની વ ચ ેજઇ જનતાના સૂચનો મેળવવામાં આવશે. આ માટે એક 
ટોલ ી નબંરઃ ૩ ૫ ૭ ૧ ૭ ૧ ૭ ૧ ૭ રાખવામાં આવેલ છે તેમજ www.bharatkemankibaat.com પર 
લોગીન કરીન ે તથા અલગ-અલગ સાવજિનક થળો પર સૂચનપ ો માટ ે દેશમાં ૭૫૦૦૦ થી વધારે સૂચનપેટીઓ 
રાખવામાં આવશે, રથની ીન ઉપર પાંચ વષમાં થયેલ િવકાસ કાય  તથા ભિવ યના ભારતની ઝાંખી બતાવવામાં 
આવશે. જનતા પોતાના સૂચનો િવિવધ મા યમો જેવા કે, ટોલ ી નબંર, સૂચનપ , વો સએપ, વેબસાઇટ, 
એસએમએસ, વગરેે ડીઝીટલ મા યમો વારા મોકલી શકશે. જેના આધાર ે સૂચનોની તારવણી કરી સકં પપ  તૈયાર 
કરવામાં આવશે. જનતાના વ નનું ભારત બનાવવા, ભારતના ભિવ ય તથા િવકાસ માટે જનતાની ઇ છાનસુાર 
સંક પપ  તૈયાર કરી હરે કરવામાં આવશે. આ માણે ચંૂટણીના ભાગ પ ેગુજરાતની તમામ ૨૬ લોકસભા ે ોમાં 
રથ થાન કરાવવામાં આ યા હતા. 
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..૨.. 
દેશ અ ય ી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા યુ હતુ ક,ે વષ ૨૦૧૪ પહેલા દેશમાં યારે અરાજકતા, અંધાધુધંી, 

ાચાર, નેતૃ વિવિહનતા જેવી પ રિ થિત હતી યારે દેશની જનતાએ ગજુરાતના સપતૂ ી નરે ભાઇ મોદી પર 
િવ વાસ મુ યો હતો, જેના પ રણામે છે લા પાંચ વષમાં ભારત ેિવકાસની નવી ચાઇઓ સર કરી છે. ગત તારીખ ૩ 
ફે ુઆરીના રોજ દ હી ખાતેથી રા ીય અ ય ી અિમતભાઇ શાહના હ ત ે‘‘ભારત કે મન કી બાત મોદી કે સાથ’’ શ  
થયેલા અિભયાન મારફત જનતાના સૂચનો મેળવી તેના આધારે આવતા પાંચ વષનો રોડમેપ એટલ ેક,ે સંક પપ  તૈયાર 
કરવામા ંઆવશે.      

ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા યુ હતુ કે, આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપાના સકં પપ  માટે જનતા પણ 
પોતાના સૂચનો મોકલી શક ેત ેહેતથુી ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ ‘‘ભારતના મનની વાત’’નો કાય મ શ  કય  છે. 
આગામી પેઢીના સપનાનુ ં નવ ુ ભારત બનાવવા માટે ભાજપા સરકાર ક ટબ ધ છે. આ અિભયાન અતંગત લોકસભા 
બેઠક તથા શિ તકે ોના ઇ ચાજ ીઓ રથની સાથે રહેશે. દેશ વારા જનતાના પાસથેી મળેલા સચૂનોનું સકંલન 
કરવામા ંઆવશે યારબાદ રા ીય તર ેત ેસૂચનો મોકલી આપવામાં આવશે.  

આજના આ રથ થાન કાય મમાં ભાજપા દેશ વ તા અને ‘‘ભારત ક ે મન કી બાત મોદી ક ે સાથ’’ 
અિભયાનના સંયોજક ી ભરતભાઇ પં યા, દેશ ભાજપા મી ડયા ક વીનર ી હષદભાઇ પટેલ તથા અ ય આગેવાનો 
અને કાયકરો બહોળી સં યામાં ઉપિ થત ર ા હતા. 

 

 (ડૉ. હષદ પટેલ) 
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ 


