
 

1 | P a g e  
 

પે્રસનોટ 1223/8/2022           તા.08-08-2022 

 
 
 

હર ઘર તતરંગા અભિયાન 
 

 

દેશના યશસ્વી વડાપ્રઘાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી સાહબેના આહવાન પર  
હર ઘર તતરંગા અભિયાન અંતગગત તતરંગા તવતરણના કાયગક્રમનો પ્રદેશ 
કાયાગલય શ્રી કમલમ ખાતે ગજુરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ 

સાહબેના વરદ હસ્તે શિુારંિ કરાયો. 
---- 

વડાપ્રઘાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી સાહબેના હર ઘર તતરંગા અભિયાન 

કાયગક્રમથી લોકોમા ંરાષ્ટ્રપે્રમની િાવના જાગતૃ થશે. – 

 શ્રી સી.આર.પાટીલ 

---- 

વડાપ્રઘાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી સાહબેના આહવાન બાદ દેશવાસીઓમા ં
રાષ્ટ્રધ્વજ મેળવવા અને ફરકાવવા ખબૂ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. – 

શ્રી સી.આર.પાટીલ 

---- 

દેશની મહામલૂી સ્વતતં્રતા મેળવવા માટે દેશના અસખં્ય તવર સપતુોએ 
શહહદી વ્હોરી લીધી હતી પોતાની જાતને દેશ માટે કુરબાન કરી દીધી 
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હતી તેવા નામી-અનામી શહહદોના બભલદાનને યાદ કરી રાષ્ટ્રધ્વજ 
દરેક ઘરે ફરકાતવને સાચા અથગમા ંશ્રદ્ાજંભલ અપગણ કરીએ. –  

શ્રી સી.આર.પાટીલ  
---- 

 

િારતીય જનતા પાટી ગજુરાત પ્રદેશ મીહડયા તવિાગ એક અખબારી યાદીમા ં
જણાવે છે કે, દેશના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી સાહબેે આઝાદી કા અમતૃ 

મહોત્સવ અંતગગત  13 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ સધુી દેશવાસીઓને પોતાના 
ઘર,ઓહફસ, કચેરી, વેપારીક પ્રતતષ્ટ્ઠાન પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા આહવાન કર્ુગ છે 

તે અંતગગત ગજુરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબેની ગરીમામય 

ઉપસ્સ્થતતમા ંપ્રદેશ કાયાગલય શ્રી કમલમ ખાતે તતરંગા તવતરણ કાયગક્રમનો શિુારંિ 
થયો હતો. આ કાયગક્રમમા ંખબૂ મોટી સખં્યામા ંકાયગકરો તેમજ નાગહરકોએ પ્રદેશ 

અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહનેા વરદ હસ્તે રાષ્ટ્રધ્વજ મેળવ્યો હતો.  
 

આ કાયગક્રમમા ં પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબેે સબંોધન કરતા 
જણાવ્ર્ુ ં કે, દર 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્દ્ર્આુરીના રોજ આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ 

ફરકાવતા હોઇએ છીએ. પહલેા રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા બાબતે ઘણા તનયમો હતા કે જે 

અંતગગત સયુાગસ્ત પછી રાષ્ટ્રધ્વજ ઉતારી લેવો પડતો અને માત્ર સતુરના કાપડનો 
બનેલો રાષ્ટ્રધ્વજ માન્દ્ય ગણાતો પરંત ુ દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ 

મોદી સાહબેે હર ઘર તતરંગા લહરેાય તે માટે તનયમોમા ંફેરફાર કરી આગામી 13મી 
ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ દરતમયાન પ્રોટોકોલ જાળવી તતરંગો સૌ દેશવાસીઓ ફરકાવી 
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શકેશે. આપણા દેશના તતરંગા માટે કેટલાય નામી-અનામી તવરોએ બભલદાન આપર્ુ ં
છે. કેટલાય તવર શહહદોએ અંગે્રજોના જુલમો સહન કયાગ છે,જેલમા ં ગયા તેમને 

શ્રદ્ાજંલી અપગણ કરીએ. 

 

શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબેે વધમુા ં જણાવ્ર્ુ ં કે,આપણા દેશના યશસ્વી 
વડાપ્રઘાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી સાહબેે આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ અંતગગત હર ઘર 

તતરંગા અભિયાનનુ ં આહવાન કર્ુગ છે. વડાપ્રઘાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી સાહબેના 
આહવાન બાદ આજે તતરંગા તવતરણમા ંમોટી સખં્યામા ંલોકો રાષ્ટ્રધ્વજ મેળવવા 
આવ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી સાહબેના આહવાનને આજે ખબૂ સારો 
પ્રતતસાદ મળ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી સાહબેના અભિયાનમા ંગજુરાત 

કયાયં પાછળ ન રહી જાય તે માટે, ગજુરાતના દરેક ઘરે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરાકવવા 
લોકોમા ંઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.  

 

શ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબેે વધમુા ંજણાવ્ર્ુ ંકે, આજે પ્રદેશ કાયાગલય શ્રી કમલમ 

ખાતે રાષ્ટ્રધ્વજ તવતરણ શરૂ થયો છે.આજે અંહીથી નાગહરકો  રાષ્ટ્રધ્વજ સરળતાથી 
મેળવી શકે તે માટે વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી છે. આ સાથે સમગ્ર રાજયમા ંિારતીય 

જનતા પાટીના ધારાસભ્યશ્રીઓ તવઘાનસિા તવસ્તારમા ં આશરે 20 હજાર 

રાષ્ટ્રધ્વજનુ ંતવતરણ કરવાના છે.  

 

   પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહબેે વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રિાઇ મોદી 
સાહબેનો આિાર માન્દ્યો કે આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ અંતગગત હર ઘર તતરંગા 
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અભિયાન અંતગગત રાષ્ટ્રપે્રમ વધશે તેમજ તવર શહહદોને દેશના સૌ નાગહરકો સાચા 
અથગમા ંશ્રદ્ાજંભલ અપગણ કરશે.  
 

આ કાયગક્રમમા ં પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરઘનિાઇ ઝડફીયા, પ્રદેશ 

ઉપાધ્યક્ષશ્રી ડો.જયતંીિાઇ કવાહડયા, રાજયના ગહૃરાજયમતં્રીશ્રી હર્ગિાઇ સઘંવી, 
પ્રદેશ મહામતં્રીશ્રી રજનીિાઇ પટેલ, પ્રદેશ અન.ુજાતત મોરચાના પ્રમખુશ્રી 
ડો.પ્રદ્યમુનિાઇ વાજંા, પ્રદેશ સહકાર સેલના સયંોજકશ્રી બીપીનિાઇ પટેલ(ગોતા), 
પ્રદેશ સહ કોર્ાધ્યક્ષશ્રી ધમેન્દ્રિાઇ શાહ, પ્રદેશ ર્વુા મોરચાના પ્રમખુશ્રી ડો. 
પ્રશાતંિાઇ કોરાટ,પ્રદેશ મતં્રીશ્રી મહશેિાઇ કસવાલા, પ્રદેશ સહપ્રવકતાશ્રી ડો. 
રૂત્વીજ પટેલ, પ્રદેશ હકસાન મોરચાના પ્રમખુશ્રી હહતેશિાઇ પટેલ, પ્રદેશ મહહલા 
મોરચાના પ્રમખુશ્રી ડો.હદપીકાબેન સરડવા અને ગાઘંીનગર મહાનગર,કણાગવતી 
મહાનગરના કાયગકતાગશ્રીઓ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.  

 
 

ડૉ યજે્ઞશ દવે 
(પ્રદેશ મીહડયા કન્દ્વીનર)  


