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સુરત મહાનગરપાિલકા
મહાનગરપાિલકા વારા વતં તા સ તાહ દર યાન હર ઘર િતરં
િતરંગા કાય મની રા યાપી
ઉજવણી સંદભ ગુજરાત રા યના
યના મૃદુ અને મ કમ મુ યમં ી ી ભુપે ભાઈ પટેલ ની આગેવાની
હેઠળ તેમજ માન.
માન. દેશ અ ય ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ સાહેબની િવશેષ ઉપિ થિતમાં પદયા ાનું
આયોજન કરવામાં આ યુ.ં
_______
વડા ધાન ીએ દેશની એકતા,
એકતા, અખંડીતતા અને “એક ભારત,
ભારત, ે ભારત”
ભારત” નાં િતક રા ીય
ીય િતરંગાને
ઘરે ઘરે લાહેરાવવાનુ
ાવવાનું આ વાન કયુ છે અને ગુજરાતમાં પણ આ આ વાનને યાપક માણમાં લી
લઈને આગામી 13 થી 15 ઓગ ટ દર યાન એક કરોડ ઘરો ઉપર િતરંગો લહેરાવવો છે
:- ી ભુપે ભાઈ પટેલ
_______
“હર ઘર િતરંગા,
ગા, ઘર ઘર િતરંગા”
ગા
ા” પદયા ા યે સુરત વાસીઓમાં 13 થી 15 ઓગ ટ દર યાન
પોતાના ઘરે િ રંગો લહેરાવવાનો
ે સરાવશે એવો મને િવ વાસ છે
ાવવાનો રા ચેતના સંદશ
:- ી ભુપે ભાઈ પટેલ
_______
સુરત મહાનગરના હર એક નગરજનમાં “હર ઘર િતરંગા,
ગા, ઘર ઘર િતરંગા”
ગા
ા”ની રા ભાવના જગાવવા
એક સુદં ર આયોજન કયુ છે તે બદલ સુરત મહાનગરપાિલકા
મહાનગરપાિલકાના
પાિલકાના સૌ સુ ધારોને ખુબ ખુબ અિભનંદન
પાઠવું છુ ં :- ી ભુપે ભાઈ પટેલ
_______
વજ લહેરાવવાની જે વતં તા આપણને મળી છે તે સરળતાથી નથી મળી આપણા પૂવજો અને
દેશના અનેક યુવાનોએ
ાનોએ એના માટે શહીદી વહોરી લીધી છે :- ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ
_______
આદરણીય ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી સાહેબે સમ દેશની અંદર દરેક ઘરે આ વજ પહ ચે અને
તા.
તા.13,
13,14,
14,15 ઓગ ટ સુધી લહેરાવે એના માટે તેમને સખત ય ન અને યો ય આયોજન કયુ છે
:- ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ
_______
આખા દેશમાં વજ સુરતમાંથી ય છે તો રે ણા પણ સુરત માંથી
થી જ ય,
ય, વાતાવરણ પણ સુરતમાં
બ યું છે તે જ વાતાવરણ આખા દેશમાં પણ પહ ચે એના માટે આપણે સૌ સફળ ય ન કરીએ
:- ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ
_______

ભારતીય જનતા પાટ ગુજરાત દેશ મી ડયા િવભાગ એક અખબારી
અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, આજે
સુરત ખાતે સુરત મહાનગરપાિલકા
મહાનગરપાિલકા વારા આયો ત ભારત દેશની આઝાદીની 75 વષની ઉજવણી આઝાદી
કા અમૃત મહો સવ અિભયાન અંતગત વતં તા સ તાહ દર યાન હર ઘર િતરં
િતરંગા કાય મની રા યાપી
ઉજવણી સંદભ ગુજરાત રા યના
યના મૃદુ અને મ કમ મુ યમં ી ી ભુપે ભાઈ પટેલ ની આગેવાની હેઠળ
તેમજ માન.
માન. દેશ અ ય ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ સાહેબની િવશેષ ઉપિ થિતમાં પદયા ાનું આયોજન કરવામાં
આ યુ.ં
માન.
માન.મુ યમં
યમં ી ી ભુપે ભાઈ પટેલ એ ાસંિગક
ગક ઉ બોધન કરતા જણા યું કે, આપણે
માન.
માન.નરે ભાઈ મોદી સાહેબની રે ણાથી “આઝાદી કા અમૃત મહો સવ”
સવ” વતં તાના 75 વષની ઉજવણી
કરી ર ો છે . વડા ધાન ીએ દેશની એકતા,
એકતા, અખંડીતતા અને “એક ભારત,
ભારત, ે ભારત”
ભારત” નાં િતક રા ીય
ીય
િતરંગાને ઘરે ઘરે લાહેરાવવાનુ
ાવવાનું આ વાન કયુ છે અને ગુજરાતમાં પણ આ આ વાનને યાપક માણમાં લી
લઈને આગામી 13 થી 15 ઓગ ટ દર યાન એક કરોડ ઘરો ઉપર િતરંગો લહેરાવવો છે . સુરત મહાનગરના
હર એક નગરજનમાં “હર ઘર િતરંગા,
ગા, ઘર ઘર િતરંગા”
ા”ની રા ભાવના જગાવવા એક સુદં ર આયોજન કયુ છે
ગા
તે બદલ સુરત મહાનગરપાિલકા
મહાનગરપાિલકાના
પાિલકાના સૌ સુ ધારોને ખુબ ખુબ અિભનંદન પાઠવું છુ ં .
ી ભુપે ભાઈ પટેલે વધુમાં જણા યું કે, સુરતીઓ મોજ
મોજ મ તી અને ખાનપાનનાં શોખીન છે એજ
સુરતીઓ આજે પદયા ામાં જોડાઈને રા ભિ તમાં પણ અ સ
ે રતા દાખવી છે . “હર ઘર િતરંગા,
ગા, ઘર ઘર
ગા
િતરંગા”
ા” પદયા ા યે સુરત વાસીઓમાં 13 થી 15 ઓગ ટ દર યાન પોતાના ઘરે િ રંગો લહેરાવવાનો
ાવવાનો રા
ચેતના સંદશ
ે
સરાવશે એવો મને િવ વાસ છે . આવો સૌ સાથે મળી આઝાદી કા અમૃત મહો સવે આપણો
ગૌરવવં
ગૌરવવંતો િ રંગો ઘરે ઘરે લહેરાવી માં ભારતીનું ગૌરવ કરીએ અને સાથે મળી સૌ આગળ વધીએ તેમ ી
ભુપે ભાઈ પટેલે જણા યું હતું
ી સી.
સી.આર.
આર.પાટીલ સાહેબે સંબોધન કરતા જણા યું કે, આ વજ જે સહજતાથી અને ગૌરવભેર
આપણે લહેરાવીએ છીએ તે વખતે આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે આ વજ લહેરાવવાની જે વતં તા
આપણને મળી છે તે સરળતાથી નથી મળી આપણા અનેક પૂવજો અને દેશના અનેક યુવાનોએ
ાનોએ એના માટે
શહીદી વહોરી લીધી છે . દેશના અનેક યુવાનોએ અં જ
ે ોની ગોળીઓ છાતી પર લી છે અને યારપછી
આપણને મળેલી વતં તાને કારણે આપણે વજ અહી લહેરાવી શકીએ છીએ.
છીએ. આદરણીય ધાનમં ી ી
તા..13,
નરે ભાઈ મોદી સાહેબે સમ દેશની અંદર દરેક ઘરે આ વજ પહ ચે અને તા
13,14,
14,15 ઓગ ટ સુધી
લહેરાવે એના માટે તેમને સખત ય ન અને યો ય આયોજન કયુ છે અને એના જ કારણે આદરણીય કેિ ય
ગૃહ તેમજ સહકા રતા
રતા મં ી ી અિમતભાઈ શાહે
શાહે પણ ખુબ સુદં ર આયોજન હાથ ધયુ
ધયુ છે . ગુજરાતમાં
રાતમાં પણ
મુ યમં ી ી ભુપે ભાઈ પટેલ એ એક કરોડ રા વજની યવ થા કરી છે પરંતુ સરકારી ઓ ફસો પર,
પર,
ામપંચાયત
ચાયત થી સિચવાલય સુધી આ રા વજ તો લાગશે જ પરંતુ િ રંગાને જે દરેકના ઘરે ઘરે
ઘરે લગાવવાનો
લગાવવાનો
છે તે આ હ દરેકે કરવાનો છે .

ી પાટીલ સાહેબે વધુમાં જણા યું કે, આપણે ખરા અથમાં આ રા વજને
વજને મહ વ આપીએ છીએ.
છીએ.
કોઈ આપણને આપી ય અને આપાને લહેરાવીએ એના કરતા જે બાળકોએ પોતાના બચતના ડ બા તોડીને
એમાંથી રા વજ ખરીદીને પોતાના ઘર પર લગા યા છે . મારે આપ સૌને
સૌને પણ કહે
કહેવું છે કે યુવાનો અને
િવ ાથ ઓએ
ઓએ પણ પોતાના ઘર પર વજ લાગાવે અને એના ફોટા અને િવડીઓ તે પોતાના
પોતાના સોિશયલ
મી ડયામાં અપલોડ કરતા ય એનાથી બાકીના િમ ોને પણ ેરણા મળશે. જે માણે
માણે આ આયોજન થયું છે
તેમાં મુ યમં ી ીને ક ું છે કે એક કરોડના
કરોડના વજ તો ઓછા પડશે બી વજ સુરતમાંથી ય થા કરી ર ા
છીએ તે એટલા માટે જ રી છે કેમ કે સુરત શહેરનાં દરેક ઘરમાં િ રંગો લાગે તે અમારી ક પના ને અમારે
સાકાર કરવી છે . આ સુરત શહેર જે આખા દેશ માટે
માટે રા વજ પુરા પાડે છે તો સુરત માટે ચો કસ યવ થા
કરી શકાશે એવો મને િવ વાસ છે . આવો સૌ સાથે મળી સમ દેશની અંદર દરેક ઘરે આ વ રોહણ કરવા
માટે સુરતથી આજે યારે ગુજરાતમાં શ આત થઇ છે આખા દેશમાં વજ સુરતમાંથી ય છે તો રે ણા
પણ સુરત માંથી
થી જ ય,
ય, વાતાવરણ પણ સુરતમાં બ યું છે તે જ વાતાવરણ આખા દેશમાં પણ પહ ચે એના
માટે આપણે સૌ સફળ ય ન કરીએ તે શુભે છા.
છા.
આ કાય મમાં રા યના નાણામં
નાણામં ી ી કનુભાઈ દેસાઈ,
ાઈ, માગ અને મકાન મં ી ી પુણશભાઈ
શભાઈ મોદી,
મોદી,
ગૃહ રા યમં ી ી હષભાઈ સંઘવી,
વી, શહેરી િવકાસ રા યમં ી ી િવનોદભાઈ
િવનોદભાઈ મોર ડયા,
ડયા, ઉ મં ી ી
મુકશ
ે ભાઈ પટેલ, દેશ સંગઠન મહામં ી ી ર નાકર , દેશ મહામં ી ી દીપ સહ વાઘે
વાઘેલા,
ા, મેયર ીમતી
હેમાલીબેન બોઘા
બોઘાવાલા
ઘાવાલા,
વાલા, ધારાસ ય ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ,
પાટીલ, શાશક પ ના ડે.મેયર ી દનેશભાઈ
જોધાણી,
જોધાણી, સાશક પ ના નેતા ી અિમત સહ રાજપૂત, દંડક ી િવનોદભાઈ,
િવનોદભાઈ, શહેર મુખ ી િનરંજનભાઈ
ઝાં મેરા,
ા, ટે.કિમટીના ચેરમેન ી પરેશભાઈ પટેલ સહીત ધારાસ ય ીઓ,
ીઓ, નગરપાિલકાનાં હો દે ાર ીઓ
તેમજ દેશના પદાિધકારી ીઓ
ીઓ ઉપિ થત ર ા હતા.
હતા.

ડૉ.ય
ે દવે
ડૉ ય શ
( દેશ િમ ડયા ક વીનર)
વીનર

