
 

�ેસનોટ                        તા. ૧૬.૦૮.૨૦૧૮ 

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

ભારતર�નભારતર�નભારતર�નભારતર�ન,,,,    પવૂ� ધાનમં�ી આદરણીય અટલ િબપવૂ� ધાનમં�ી આદરણીય અટલ િબપવૂ� ધાનમં�ી આદરણીય અટલ િબપવૂ� ધાનમં�ી આદરણીય અટલ િબહારી બાજપાઇ�ના હારી બાજપાઇ�ના હારી બાજપાઇ�ના હારી બાજપાઇ�ના દઃુદઃુદઃુદઃુખદ્ખદ્ખદ્ખદ્    િનધન પર િનધન પર િનધન પર િનધન પર શોક 'ય(ત કરતા શોક 'ય(ત કરતા શોક 'ય(ત કરતા શોક 'ય(ત કરતા     
ભાજપા દેશ અ*ય+,ી �તભુાઇ વાઘાણીભાજપા દેશ અ*ય+,ી �તભુાઇ વાઘાણીભાજપા દેશ અ*ય+,ી �તભુાઇ વાઘાણીભાજપા દેશ અ*ય+,ી �તભુાઇ વાઘાણી    

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

કિવકિવકિવકિવહદયી અન ેવાસ�યહદયી અન ેવાસ�યહદયી અન ેવાસ�યહદયી અન ેવાસ�યમૂ�ત તેવા આદરણીય અટલ�ના આમૂ�ત તેવા આદરણીય અટલ�ના આમૂ�ત તેવા આદરણીય અટલ�ના આમૂ�ત તેવા આદરણીય અટલ�ના આદદદદશ�શ�શ�શ�,,,,    તેમના વ�ત�યોતેમના વ�ત�યોતેમના વ�ત�યોતેમના વ�ત�યો    તેમજ તેમનાતેમજ તેમનાતેમજ તેમનાતેમજ તેમના    �વન�વન�વન�વનમાંથી માંથી માંથી માંથી 
મારા જેવા હ#રો કાય$કરોન ે%રેણા મળતી રહી છેમારા જેવા હ#રો કાય$કરોન ે%રેણા મળતી રહી છેમારા જેવા હ#રો કાય$કરોન ે%રેણા મળતી રહી છેમારા જેવા હ#રો કાય$કરોન ે%રેણા મળતી રહી છે....    ----    �ી �તભુાઇ વાઘાણી�ી �તભુાઇ વાઘાણી�ી �તભુાઇ વાઘાણી�ી �તભુાઇ વાઘાણી    

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

સમ/ ભારત ેઆજે એક સમ/ ભારત ેઆજે એક સમ/ ભારત ેઆજે એક સમ/ ભારત ેઆજે એક મહાપુમહાપુમહાપુમહાપુ1ષ ગમુા'યા છે1ષ ગમુા'યા છે1ષ ગમુા'યા છે1ષ ગમુા'યા છે,,,,    તેઓતેઓતેઓતેઓ    હવે સદહેે આપણી વ6ચ ેનથીહવે સદહેે આપણી વ6ચ ેનથીહવે સદહેે આપણી વ6ચ ેનથીહવે સદહેે આપણી વ6ચ ેનથી        
પરંત ુતમેની 9દ'યચતેના હરહમેંશપરંત ુતમેની 9દ'યચતેના હરહમેંશપરંત ુતમેની 9દ'યચતેના હરહમેંશપરંત ુતમેની 9દ'યચતેના હરહમેંશ    આપણને આપણને આપણને આપણને માગ�માગ�માગ�માગ�દશ�ન આપતી રહશેેદશ�ન આપતી રહશેેદશ�ન આપતી રહશેેદશ�ન આપતી રહશેે    ----    �ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી�ી �તુભાઇ વાઘાણી    

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

ભાજપાના �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણીએ ભારતર#ન, પૂવ& �ધાનમ*ંી અને ભાજપાના વ+ર, નેતા 
આદરણીય અટલ િબહારી બાજપાઇ�ના િનધન પર શોક 3ય4ત કરતા જણા3યુ હતુ કે, આજે સમ5 ભારત અને ભાજપાએ 
એક મોભી અને વાલી ગુમા3યા હોય તવેો અહેસાસ થાય છે. આદરણીય અટલ�ના િનધનથી સમ5 દેશની જનતા અને 
ભાજપાના કરોડો કાય&કતા&ઓ અ#યંત દુઃખની લાગણી અનુભવી ર=ા છે #યારે, આવા એક યુગપુ>ષને હદયપૂવ&ક ��ધાંજલી 
અપ&ણ ક>ં છંુ.  

�ી વાઘાણીએ જણા3યુ હતુ કે, ૧૯૮૦માં ભાજપાની Aથાપના થઇ #યારે મુંબઇ ખાતેના કાય&કતા& અિધવેશનમાં જે 
રણકા અને ખુમારી સાથે એમણે ક=ું હતુ કે ‘‘‘‘‘‘‘‘અધંરેા છટગેાઅધંરેા છટગેાઅધંરેા છટગેાઅધંરેા છટગેા, , , , સરુજ નીકલગેાસરુજ નીકલગેાસરુજ નીકલગેાસરુજ નીકલગેા    ઔર કમલ ખીલગેાઔર કમલ ખીલગેાઔર કમલ ખીલગેાઔર કમલ ખીલગેા’’’’’’’’ એ વાત કBેCમાં તથા દેશના 
૨૦ જેટલા રાDયોમાં ભાજપા સરકારો બનતા સ#ય સાબીત થઇ છે. માનનીય અટલ� ૨૪ જેટલા પ�ોને સાથે રાખી અને 
૬ વષ& સુધી ભારતના �ધાનમં*ી ર=ા. દરેક સજંોગોમાં તેઓએ અડગ રહી દેશિહતને �ાધાBય આFયુ છે. ચાહે સHામાં હોય 
કે ચાહે િવરોધપ�માં હોય, ચાહે યુનોમાં ભારતનો પ� રાખવાની વાત હોય, ચાહે પરમાIં પ+ર�ણની વાત હોય કે ચાહે 
આJથક પાબંદી સામેની નીિતઓની વાત હોય, તેમણે હંમેશા રાK�થમની ભાવના સાથે સમતા અને શાલીનતા ગુમા3યા વગર 
કાય& કયુ& છે. તેઓએ ‘‘‘‘‘‘‘‘�યિ�ત સ ેબડા દલ ઔર દલ સ ેબડા દેશ�યિ�ત સ ેબડા દલ ઔર દલ સ ેબડા દેશ�યિ�ત સ ેબડા દલ ઔર દલ સ ેબડા દેશ�યિ�ત સ ેબડા દલ ઔર દલ સ ેબડા દેશ’’’’’’’’ ના સૂ*ને સાથ&ક કરી હરહંમેશ રાKિહતમાં કાય& કયુ& છે. 

�ી વાઘાણીએ જણા3યુ હત ુકે, આદરણીય અટલ�નો ગુજરાત સાથનેો અતૂટ નાતો ર=ો છે. ભાજપાનંુ આ વટવૃ� 
અટલ�ને આભારી છે. કિવહદયી અને વા#સMયમૂJત તેવા આદરણીય અટલ�ના આદશN, તેમના વ4ત3યો તેમજ તેમના 
�વનમાંથી મારા જેવા હOરો કાય&કરોને �ેરણા મળતી રહી છે. સમ5 ભારતે આજે એક મહાપુQષ ગુમા3યા છે, તેઓ હવ ે
સદેહે આપણી વRચે નથી પરંતુ તેમની +દ3યચેતના હરહંમેશ આપણને માગ&દશ&ન આપતી રહેશે. �ભુ તેમના આ#માને શાંિત 
આપે તેવી �ાથ&ના.         
      �દેશ સંગઠન મહામં*ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ પણ આદરણીય અટલ�ને ��ધાજંલી આપી શોક 3ય4ત કયN હતો. 
      આદરણીય અટલ�ના િનધનની આ વસમી વળેાએ �દેશ ભાજપાના સદAયતા વૃિ�ધ અિભયાન સિહત તમામ કાય&Tમો 
હાલ પુરતા મોકુફ રાખવામા ંઆ3યા છે.  
      સVગતના અંિતમ દશ&ન માટે �દેશ અ�ય��ી �તુભાઇ વાઘાણી તથા સંગઠન મહામં*ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા 
આવતીકાલે સવારે +દMહી જવા રવાના થશે.     

 (ડૉ. હષ&દ પટેલ)    
�દેશ કBવીનર,    મીડીયા િવભાગ 


