ેસનોટ

તા. ૧૫.૦૮.૨૦૧૯

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

આજરોજ ૧૫મી ઓગ ટ, ૭૩માં ‘‘ વાતં ય દવસ’’ િનિમ ે ભાજપા દેશ અ ય

ી

તુભાઈ વાઘાણીએ

ભાજપા દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે વજવંદન કયુ.
-----------વજવંદન બાદ ભાજપા દેશ અ ય

ી

તુભાઈ વાઘાણી તથા દેશ અ ણી ીઓએ ભારત માતા, ડૉ. યામા સાદ

મુખર

તથા પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય ની િતમાને પુ પાંજલી અપણ કરી હતી.
-----------આજે દેશના ૭૩માં વાતં ય પવ તથા પાવન તહેવાર ર ાબંધન િનિમ ે ભાજપાના કરોડો કાયકતાઓ તથા દેશ અને
ગુજરાતની સમ જનતાને હદયપૂવક શુભે છાઓ પાઠવતાં દેશ અ ય
ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------આ દવસ આપણા મહાન વાતં ય સેનાનીઓના બિલદાનો, આદશ અને બહાદુરીને યાદ કરી
તેમની પાસેથી રે ણા મેળવવાનો દવસ છે . – ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ હેઠળ નવા ભારતના િનમાણ માટે દેશના અને
રા યના યેક નાગ રક ખભે ખભો િમલાવીને દેશની ઉ નિત અને િવકાસમાં સહભાગી બને તે આવ યક છે .
– ી તુભાઇ વાઘાણી
-----------આગામી સમયમાં જ મુ-કા મીરમાં લોબલ બીઝનેસ સમીટ યો વા જઇ રહી છે યારે
દેશ અને િવદેશથી િવિવધ ઉ ોગપિતઓના પધારવાથી જ મુ-કા મીર િવકાસના નવા િશખરો સર કરશે તથા
ભારતનું િ વ ઝરલે ડ બનવા તરફ અ સ
ે ર થશે. – ી

તુભાઇ વાઘાણી

-----------આજના આ વજવંદન કાય મમાં દેશ સંગઠન મહામં ી ી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, દેશ વ તા ી ભરત પં યા,
પૂવ મં ી અને સંગઠનપવના સહઇ ચાજ ી રજનીભાઇ પટેલ, દેશ અ ણીઓ તથા
મોટી સં યામાં કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ા.
-----------આજરોજ ૧૫મી ઓગ ટ, ૭૩માં ‘‘ વાતં ય દવસ’’ િનિમ ે ભાજપા દેશ અ ય

ી

તુભાઈ વાઘાણીએ ભાજપા

દેશ કાયાલય ‘‘ ી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે વજવંદન કયુ હતુ. વજવંદન બાદ ભાજપા દેશ અ ય
તથા દેશ અ ણી ીઓએ ભારત માતા, ડૉ. યામા સાદ મુખર

ી

તુભાઈ વાઘાણી

તથા પં ડત દીનદયાળ ઉપા યાય ની િતમાને પુ પાંજલી

અપણ કરી હતી.
આ સંગે ભાજપા દેશ અ ય

ી

તુભાઈ વાઘાણીએ ઉપિ થત કાયકરો અને નાગ રકોને સંબોધતા જણા યુ હતુ કે,

આજે દેશના ૭૩માં વાતં ય પવ તથા પાવન તહેવાર ર ાબંધન િનિમ ે ભાજપાના કરોડો કાયકતાઓ તથા દેશ તથા ગુજરાતની
સમ જનતાને હદયપૂવક શુભે છાઓ પાઠવું છુ ં .
..૨..

..૨..
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ગુજરાતના સપૂત

ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ હેઠળ સમ

િવ વમાં

આપણો દેશ પરમ વૈભવના િશખરે િબરાજમાન થવાની દશામાં આગળ વધી ર ો છે .
ી વાઘાણીએ આઝાદી માટે પોતાનો

વ બિલદાન આપનાર દેશના તમામ બહાદુર સપૂતોને વંદન કરતા જણા યું હતું કે,

આ દવસ આપણા મહાન વાતં ય સેનાનીઓના બિલદાનો, આદશ અને બહાદુરીને યાદ કરી તેમની પાસેથી ેરણા મેળવવાનો
દવસ છે . આજે આપણે વતં દેશમાં વાસ લઈ ર ા છીએ તે અનેક નામી અને અનામી વીરોનાં યાગ અને બિલદાન નું
પ રણામ છે . તેઓની દેશ માટે આપેલ આહુ િત એળે ન ય તે જોવાની આપણી સૌની જવાબદારી બને છે . ધાનમં ી ી
નરે ભાઇ મોદીના નેતૃ વ હેઠળ નવા ભારતના િનમાણ માટે દેશના અને રા યના યેક નાગ રક ખભે ખભો િમલાવીને દેશની
ઉ નિત અને િવકાસમાં સહભાગી બને તે આવ યક છે .
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, ગુજરાતના પનોતા પુ ો ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદી તથા ગૃહમં ી ી અિમતભાઇ
શાહના નેતૃ વમાં ૩૭૦ની કલમ અને ૩૫એ નાબૂદ કરવાનો િનણય લઇને દેશ-િવદેશના કરોડો ભારતીયોના વષ પય તના વ નને
સાકાર કરીને કા મીરને સાચા અથમાં ભારતવષ સાથે જોડવાનું

શંસનીય કાય કયુ છે , તે માટે ઇિતહાસમાં સુવણ અ રે

ગુજરાતના આ પનોતાપુ ોનું આ મહાન કાય અં કત થઇ ચૂ યુ છે . આઝાદીના ૭૦ વષ સુધી ભારતની એકતા અને અખં ડતતા
માટે જે કામ ક ેસે ન કયુ તે ઐિતહાિસક કાય કે ની ભાજપા સરકારે તેની ઢ ઇ છાશિ ત વારા કરી બતા યું છે.
ી વાઘાણીએ જણા યુ હતુ કે, વતં તાના ૭૨ વષ બાદ આજે સમ દેશ આઝાદી મેળ યા બાદ પુનઃઆઝાદ થયો હોય
તેવી અનુભૂિત કરી ર ો છે . ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીએ આપણા ગરવી ગુજરાત ખાતેથી ારંભ કરેલ લોબલ િબઝનેસ
સમીટથી સમ દેશમાં નવી પહેલ શ કરી છે યારે હવે જ મુ-કા મીર પણ લોબલ િબઝનેશ સમીટમાં જોડાવાથી કા મીરના
નાગ રકોને પણ દેશના અ ય રા યોની જે મ જ િવકાસશીલ વાહમાં સામેલ થવાનો લાભ મળશે. આગામી સમયમાં જ મુકા મીરમાં લોબલ બીઝનેસ સમીટ યો વા જઇ રહી છે યારે દેશ અને િવદેશથી િવિવધ ઉ ોગપિતઓના પધારવાથી જ મુકા મીર િવકાસના નવા િશખરો સર કરશે તથા ભારતનું િ વ ઝરલે ડ બનવા તરફ અ ેસર થશે. ધાનમં ી ી નરે ભાઇ મોદીના
નેતૃ વ હેઠળની કે

સરકારના િવકાસલ ી િનણયોથી જ મુ-કા મીર તથા લેહ-લદાખની જનતા સંપૂણ સુર ા અને સલામતી

સાથે વધુ સુખી, સમૃ ધ તથા સંપ ન બનશે
ી વાઘાણીએ અંતમાં ભાજપાના તમામ કાયકતાઓ તથા સમ દેશ તથા રા યના નાગ રકોને વતં તાના પવની ખૂબ
ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.
આજના આ વજવંદન કાય મમાં દેશ સંગઠન મહામં ી

ી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, દેશ વ તા

ી ભરત પં યા,

પૂવ મં ી અને સંગઠનપવના સહઇ ચાજ ી રજનીભાઇ પટેલ, દેશ અ ણીઓ તથા મોટી સં યામાં કાયકતાઓ ઉપિ થત ર ા
હતા.

( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

