દેશ બેઠકમાં પસાર કરવામાં આવેલ શોક ઠરાવ

શહીદ સૈિનકોને
દેશ કાયાલય

ધાંજલી

ી કમલમ્ ખાતે યો યેલ બેઠકમાં ભાજપા ઉપા ય

આતંકવાદી હુ મલામાં શહીદ થયેલા સૈિનકોને
મીનીટનું મૌન પાળી શહીદોને

ી આઇ.કે. ડે એ પુલવામામાં

ધાંજલી અપણ કરતો શોકઠરાવ પસાર કય હતો. યારબાદ, બે

ધાંજલી અપણ કરવામાં આવી હતી.

પુલવામાં આતંકવાદની ઘટના પછી સમ

દેશ અને દુિનયાએ તેને એક વરે વખોડી કાઢેલ છે અને

પા ક તાનના આતંકવાદ અને આતંકવાદી વૃિ ઓને તીર કૃત કરી તેના માટે ઘૃણા ય ત કરી છે .
કે ની માન. વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીની સરકારે તુરંત જ કાયવાહી કરેલ અને સમ

દેશે વીર

શહીદ જવાનોના માટે એક અવાજે સરકાર અને લ કરની પડખે ઉભા રહેલ.
આતંકવાદ સામે સમ

િવ વમાં પા ક તાન ખુ લુ પ યું છે અને િવ વના ઘણા દેશોએ એકી અવાજે

પા ક તાનને ચેતવણી સાથે આતંકવાદની વૃિતઓને ો સાહન આપવાનું બંધ કરવા સખત શ દોમાં જણાવેલ
છે .
ક ેસે પુલવામાંની ઘટનાને અક માત ગણી શહીદોનું અપમાન કરેલ છે તેમજ સૈ યનું મનોબળ તોડેલ છે ,
તેને આજની બેઠક વખોડી કાઢે છે . ક ેસના અ ય

વારા આપણા સૈિનકો પર હુ મલો કરનાર મુ ય

કાવતરાખોરને સ માનજનક સંબોધન કરેલ છે તે અંગે સમ દેશની જનતાએ ક ેસ પર ફીટકાર વરસા યો છે
અને આતંકવાદી વૃિત કરનારાઓને ો સાહન આપતા ક ેસનાં િનવેદનોને વખોડી કાઢેલ છે .

સૈ યના જવાનોની વીરતાને અિભનંદન
દેશની જનતાને વંદન
ી નરે ભાઇ મોદીની મજબૂત િનણય શિ તને અિભનંદન
દેશ કાયાલય ી કમલમ્ ખાતે યો યેલ બેઠકમાં ભાજપા ઉપા ય ી આઇ.કે. ડે એ ભારતીય
સેનાની બહાદુરીને િબરદાવતા સૈ યના જવાનોની િવરતાને અિભનંદન અને ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીની
મજબૂત િનણયશિ તને અિભનંદન આપતો ઠરાવ પસાર કય હતો. જે ને ઉપિ થત સૌ આમગેવાનો-કાયકતાઓએ
એકસુરમાં અનુમોદન આ યુ હતુ.
પુલવામાં આતંકવાદની ઘટના પછી સમ દેશ અને દુિનયાએ તેને એક વરે વખોડી કાઢેલ અને
પા ક તાનના આતંકવાદ અને આતંકવાદી વૃિ ઓને તીર કૃત કરી તેના માટે ઘૃણા ય ત કરેલ છે .
કે ની માન. વડા ધાન ી નરે ભાઇ મોદીની સરકારે તુરંત જ કાયવાહી કરવા માટે િનણય કરેલ અને
સમ દેશ વીર શહીદ જવાનોની શહીદીના બદલા માટે એક અવાજે સરકાર અને લ કરની પડખે ઉભો ર ો
હતો.
ગુજરાતના સપુત દેશના વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદી માટે દેશ જે ગૌરવ અનુભવે છે તે જ વીરતાથી
ી નરે ભાઇ અને તેમની સરકારે સૈ યને તમામ કારની છૂ ટ આપીને આતંકવાદીઓ સામે કડક ન યત પૂવકની
કાયવાહી કરવા જણાવેલ. આપણા લ કરના - એરફોસના જવાનોએ જડબાતોડ જવાબ આપીને સ જકલ
ાઈક

વારા POKમાં આતંકવાદી

વૃિ ઓ કરનારના

થાનોને નાશ કરીને આતંકવાદીઓનો ખા મો

બોલાવેલ. યારબાદ કા મીરમાં છૂ પાયેલા અને પુલવામાં હુ મલામાં તેમજ આતંકવાદી વૃિતઓમાં સંકળાયેલા
એક-એક આતંકવાદીને શોધીને તેમનો ખા મો બોલાવેલ છે અને સૈ યનું દેશની સુર ા માટે અને આતંકવાદી
વૃિતઓ િવ ધનું આ કાય સતત ચાલુ છે જે ના માટે સમ દેશ અને આપણે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ.
કે ની સરકાર વારા સૈ યને તમામ કારની છૂ ટ આપવાની સાથે સરકારે દેશની સુર ા માટેના નવા
સાધનો ખરીદીને સૈ યને નવુ બળ પૂ પાડેલ છે .
આતંકવાદ સામે સમ િવ વમાં પા ક તાન ખુ લુ પ યું છે અને િવ વના ઘણા દેશોએ એકી અવાજે
પા ક તાનને ચેતવણી સાથે આતંકવાદની વૃિતઓને ો સાહન આપવાનું બંધ કરવા સખત શ દોમાં જણાવેલ
છે .
ભારતની અને

ી નરે ભાઈ મોદીની કુનેહ, િનણાય તા અને હમત પૂવકના પગલાઓને દેશ અને

દુિનયાએ િબરદાવેલ છે .
આજની દેશ ભાજપાની બેઠકે દેશની સેનાની િવરતા અને બહાદુરી તથા વડા ધાન ીના હમતભયા
િનણયને અિભનંદન પાઠવેલ છે .

