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ગાાંઘીનગર પ્રદે શ કાર્ાાલર્ શ્રી કમલમ ખાતે 14મી ઓગસ્ટે વિભાજીત વિભીવિકા સ્મ ૃવત
દદિસ અંતગાત વિશેિ પ્રદશાનીન ાં ઉદ્ધાટન પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબના
િરદ હસ્તે કરિામાાં આવ્.ાં

---14મી ઓગસ્ટે નફરત અને દહિંસાને કારણે આપણા લાખો બહેનો અને ભાઇઓએ
વિસ્થાવપત થવ ાં પડ્ ાં હત ાં આ જ કારણે વિર શદહદોના બલલદાનની ર્ાદમાાં િડાપ્રઘાનશ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે વિભાજીત વિભીવિકા સ્મ ૃવત દદિસ તરીકે ઉજિિાન આહિાન
દે શિાસીઓને ક્ું છે . – શ્રી સી.આર.પાટીલ

---દરે ક માંડળમો 14મી ઓગસ્ટની સાાંજે મૌન રે લી અને મશાલ રે લીન ાં આર્ોજન કરિામાાં
આિનાર છે જેથી આિા કાર્ાક્રમો થકી આજની ્િા પેઢી 14મી ઓગસ્ટનો ઇવતહાસ જાણિા
પ્રેરાર્.- શ્રી સી.આર.પાટીલ
----

ભારતીર્ જનતા પાટી ગજરાત પ્રદે શ મીદડર્ા વિભાગ એક અખબારી ર્ાદીમાાં જણાિે છે કે, દે શના
ર્શસ્િી િડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે 14 ઓગસ્ટના દદિસે વિભાજન વિભીવિકા સ્મવૃ ત દદિસ તરીકે
મનાિિાનો વનણાર્ કર્ો છે . દે શના ઇવતહાસમાાં 14મી ઓગસ્ટ નો દદિસ અંત્ર્ત દખ સાથે ર્ાદ કરિામાાં આિે
છે . િડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબન ાં માનવ છે કે આ દદિસે નફરત અને દહિંસાને કારણે આપણા લાખો
બહેનો અને ભાઇઓએ વિસ્થાવપત થવ ાં પડ્ ાં હત ાં આ જ કારણે વિર શદહદોના બલલદાનની ર્ાદમાાં 14મી ઓગસ્ટને
વિભાજીત વિભીવિકા સ્મવૃ ત દદિસ તરીકે ઉજિિાન આહિાન દે શિાસીઓને ક્ા છે . આ સાંદભે પ્રદે શ કાર્ાાલર્
શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદશાનીન ાં આર્ોજન કરિામાાં આવ્.ાં આ પ્રદશાનનીન ાં ઉદ્ધાટન પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી
સી.આર.પાટીલ સાહેબેના િરદ હસ્તે કરિામાાં આવ્.ાં
આ કાર્ાક્રમન ાં પ્રદે શ અધ્ર્ક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે ઉદ્ધાટન કર્ાા બાદ મીદડર્ાને સાંબોધતા જણાવ્ ાં
કે, 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દદિસે ભારતને આઝાદી મળી છે . પરાં ત 14મી ઓગસ્ટ આપણા દે શ િાસીઓ માટે
ખ ૂબ જ વપડાદાર્ક ગણી શકાર્ આ દદિસે દે શન ાં વિભાજન થ્ ાં અને જે કરણવતિંકા સજાાઇ તેમાાં લાખો લોકો જીિ
ગમાવર્ા હતા. નફરત અને દહિંસાને કારણે લાખો લોકોએ વિસ્થાવપત થવ ાં પડ્ ાં લોકોના સાંધિા અને બલલદાનની
ર્ાદમાાં14મી ઓગસ્ટે વિભાજન વિભીવિકા દદિસ તદરકે ઉજિિાન ાં િડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ગત

િિે આહિાન ક્ા હત.ાં આ િિે દરે ક જજલ્લામાાં વિર શદહદોની ર્ાદમાાં પ્રદશાનીન ાં આર્ોજન કરિામાાં આવ્ ાં છે .
દરે ક માંડળોમાાં 14મી સાાંજે મૌન રે લી અને સાથે સાથે મશાલ રે લીન ાં આર્ોજન કરિામાાં આિનાર છે . આિા
કાર્ાક્રમો થકી આજની ્િા પેઢી જાણી શકે કે દે શને આઝાદી સરળતાથી નથી મળી કેટ કેટલાર્ નામી-અનામી
વિરોએ શદહદી વહોરી છે . અને આ દદિસનો ઇવતહાસ પણ ્િા પેઢી સમજે તે ખ ૂબ જરૂરી છે .
આ કાર્ાક્રમમાાં પ્રદે શ ઉપાધ્ર્ક્ષશ્રી ગોરઘનભાઇ ઝડફીર્ા, પ્રદે શ મહામાંત્રીશ્રી પ્રદદપવસિંહ િાઘેલા,
પ્રદે શના મખ્ર્ પ્રિકતાશ્રી ર્મલભાઇ વર્ાસ, પ્રદે શના સહ પ્રિકતાશ્રીઓ શ્રી દકશોરભાઇ મકિાણા,શ્રી ડો. રૂત્િીજ
પટેલ, પ્રદે શ સોવશર્લ મીદડર્ાના સહ કન્દ્િીનરશ્રી મનનભાઇ દાણી, ગાાંઘીનગર શહેર પ્રમખશ્રી રૂલિરભાઇ ભટ્ટ,
ગાાંઘીનગરના મેર્રશ્રી દહતેશભાઇ મકિાણા સદહતના આગેિાનો અને મોટી સાંખ્ર્ામાાં કાર્ાકરો ઉપસ્સ્થત રહ્યા
હતા.

ડૉ ર્જ્ઞેશ દિે
(પ્રદે શ મીદડર્ા કન્દ્િીનર)

