
 

�ેસનોટ                તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૮ 

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

ભારત ર�ન પવૂ� �ધાનમ�ંી ��ધેય અટલ િબહારી બાજપાઇ�ભારત ર�ન પવૂ� �ધાનમ�ંી ��ધેય અટલ િબહારી બાજપાઇ�ભારત ર�ન પવૂ� �ધાનમ�ંી ��ધેય અટલ િબહારી બાજપાઇ�ભારત ર�ન પવૂ� �ધાનમ�ંી ��ધેય અટલ િબહારી બાજપાઇ�નેનેનેને    ��ધાસુમન અપ�ણ કરવા ��ધાસુમન અપ�ણ કરવા ��ધાસુમન અપ�ણ કરવા ��ધાસુમન અપ�ણ કરવા યો$યલેી યો$યલેી યો$યલેી યો$યલેી     
સવ�દલીયસવ�દલીયસવ�દલીયસવ�દલીય    સાવ�જિનક �ાથ�નાસાવ�જિનક �ાથ�નાસાવ�જિનક �ાથ�નાસાવ�જિનક �ાથ�નાસભાસભાસભાસભામા ંસંતોમા ંસંતોમા ંસંતોમા ંસંતો----મહતંોમહતંોમહતંોમહતંો, , , , રાજ(કય અ)ણીઓરાજ(કય અ)ણીઓરાજ(કય અ)ણીઓરાજ(કય અ)ણીઓ, , , , સાિહ�યસાિહ�યસાિહ�યસાિહ�યકારોકારોકારોકારો----લેખકોલેખકોલેખકોલેખકો, , , , પ�કારોપ�કારોપ�કારોપ�કારો, , , ,     

વેપારીવેપારીવેપારીવેપારી----સામા�કસામા�કસામા�કસામા�ક----શૈ.િણક શૈ.િણક શૈ.િણક શૈ.િણક અ)ણીઓઅ)ણીઓઅ)ણીઓઅ)ણીઓ    સિહત બહોળી સંસિહત બહોળી સંસિહત બહોળી સંસિહત બહોળી સં0યા0યા0યા0યામા ંમા ંમા ંમા ંનગરજનો નગરજનો નગરજનો નગરજનો ઉપિ3થતઉપિ3થતઉપિ3થતઉપિ3થત    ર4ાર4ાર4ાર4ા    
----------------------------------------------------------------    

આદરણીય આદરણીય આદરણીય આદરણીય અટલ�અટલ�અટલ�અટલ�    ખરા અથ�મા ંલોકહદયસ6ાટ હતાખરા અથ�મા ંલોકહદયસ6ાટ હતાખરા અથ�મા ંલોકહદયસ6ાટ હતાખરા અથ�મા ંલોકહદયસ6ાટ હતા,,,,    તમેના િવતમેના િવતમેના િવતમેના િવચારોચારોચારોચારો    તથા તથા તથા તથા તમેના દશેિહતતમેના દશેિહતતમેના દશેિહતતમેના દશેિહતના િનણ�યોને લીધે ના િનણ�યોને લીધે ના િનણ�યોને લીધે ના િનણ�યોને લીધે     
આખો દશે તમેને રા8નાયઆખો દશે તમેને રા8નાયઆખો દશે તમેને રા8નાયઆખો દશે તમેને રા8નાયક તરીક ે3વીકાર ેક તરીક ે3વીકાર ેક તરીક ે3વીકાર ેક તરીક ે3વીકાર ેછે છે છે છે ––––    �ી �ી �ી �ી િવજયભાઇ :પાણીિવજયભાઇ :પાણીિવજયભાઇ :પાણીિવજયભાઇ :પાણી    

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

��ધેય ��ધેય ��ધેય ��ધેય અટલ�અટલ�અટલ�અટલ�    સહમિત બનાવી સૌને સાથ ેરાખીને ચાલવાવાળા નેતા હતાસહમિત બનાવી સૌને સાથ ેરાખીને ચાલવાવાળા નેતા હતાસહમિત બનાવી સૌને સાથ ેરાખીને ચાલવાવાળા નેતા હતાસહમિત બનાવી સૌને સાથ ેરાખીને ચાલવાવાળા નેતા હતા. . . .     
તઓે ટકરાવની રાજનીિત નહી પરતં ુગઠબંધનની રાજનીિતના તઓે ટકરાવની રાજનીિત નહી પરતં ુગઠબંધનની રાજનીિતના તઓે ટકરાવની રાજનીિત નહી પરતં ુગઠબંધનની રાજનીિતના તઓે ટકરાવની રાજનીિત નહી પરતં ુગઠબંધનની રાજનીિતના મમ�મમ�મમ�મમ�>>>>    હતાહતાહતાહતા    ––––    �ી �ી �ી �ી ઓઓઓઓ....પીપીપીપી....કોહલીકોહલીકોહલીકોહલી    

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

આજની આ સભાઆજની આ સભાઆજની આ સભાઆજની આ સભા    એક ખરા અથ�મા ંસવ�સમાવેષક શોકએક ખરા અથ�મા ંસવ�સમાવેષક શોકએક ખરા અથ�મા ંસવ�સમાવેષક શોકએક ખરા અથ�મા ંસવ�સમાવેષક શોકસભા બની છેસભા બની છેસભા બની છેસભા બની છે....        
સવA મહાનુભાવોના વBતCયો Dવારા સૌને અટલ�ને $ણવાનો અને સમસવA મહાનુભાવોના વBતCયો Dવારા સૌને અટલ�ને $ણવાનો અને સમસવA મહાનુભાવોના વBતCયો Dવારા સૌને અટલ�ને $ણવાનો અને સમસવA મહાનુભાવોના વBતCયો Dવારા સૌને અટલ�ને $ણવાનો અને સમજવાનો મોકો મEયો છેજવાનો મોકો મEયો છેજવાનો મોકો મEયો છેજવાનો મોકો મEયો છે        

––––    �ી �ી �ી �ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

પવૂ� મ0ુયમ�ંી�ી કશેભુાઇ પટેલપવૂ� મ0ુયમ�ંી�ી કશેભુાઇ પટેલપવૂ� મ0ુયમ�ંી�ી કશેભુાઇ પટેલપવૂ� મ0ુયમ�ંી�ી કશેભુાઇ પટેલ, , , , �ી શકંરGસહ વાઘલેા તથા�ી શકંરGસહ વાઘલેા તથા�ી શકંરGસહ વાઘલેા તથા�ી શકંરGસહ વાઘલેા તથા    કિેHIકિેHIકિેHIકિેHIય મ�ંી�ી પરષોJમભાઇ :પાલાએ તમેના વBતCયમા ંય મ�ંી�ી પરષોJમભાઇ :પાલાએ તમેના વBતCયમા ંય મ�ંી�ી પરષોJમભાઇ :પાલાએ તમેના વBતCયમા ંય મ�ંી�ી પરષોJમભાઇ :પાલાએ તમેના વBતCયમા ં
��ધાજંલી પાઠવતા આદરણીય અટલ� સાથનેા તમેના ��ધાજંલી પાઠવતા આદરણીય અટલ� સાથનેા તમેના ��ધાજંલી પાઠવતા આદરણીય અટલ� સાથનેા તમેના ��ધાજંલી પાઠવતા આદરણીય અટલ� સાથનેા તમેના જુના જુના જુના જુના સં3મસં3મસં3મસં3મરણો રણો રણો રણો તથા �સંગો વણ�Cયાતથા �સંગો વણ�Cયાતથા �સંગો વણ�Cયાતથા �સંગો વણ�Cયા    હતાહતાહતાહતા    

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

નાયબ મુનાયબ મુનાયબ મુનાયબ મુ0યમ�ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલ0યમ�ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલ0યમ�ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલ0યમ�ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલ,,,,    િવરોધપ.ના નેતા�ી પરશેભાઇ ધાનાણીિવરોધપ.ના નેતા�ી પરશેભાઇ ધાનાણીિવરોધપ.ના નેતા�ી પરશેભાઇ ધાનાણીિવરોધપ.ના નેતા�ી પરશેભાઇ ધાનાણી,,,,    પKુય �ી સિLચદાનંદ 3વામીપKુય �ી સિLચદાનંદ 3વામીપKુય �ી સિLચદાનંદ 3વામીપKુય �ી સિLચદાનંદ 3વામી, , , , 
પKુય�ી MNપKુય�ી MNપKુય�ી MNપKુય�ી MNિવહારી 3વામીિવહારી 3વામીિવહારી 3વામીિવહારી 3વામી, , , , પKુય�ી માધવિ�યદાપKુય�ી માધવિ�યદાપKુય�ી માધવિ�યદાપKુય�ી માધવિ�યદાસ�સ�સ�સ�, , , , પKુય (દલીપદાસ�પKુય (દલીપદાસ�પKુય (દલીપદાસ�પKુય (દલીપદાસ�, , , , પKુય પરમા�માનંદ�પKુય પરમા�માનંદ�પKુય પરમા�માનંદ�પKુય પરમા�માનંદ�, , , , રા8ીય રા8ીય રા8ીય રા8ીય 
3વ3વ3વ3વયંયયંંયંસેવક સંઘના પિOચમ .ે�નાસેવક સંઘના પિOચમ .ે�નાસેવક સંઘના પિOચમ .ે�નાસેવક સંઘના પિOચમ .ે�ના    સંઘચાલક �ી જયતંીભાઇ ભાડશેીયાસંઘચાલક �ી જયતંીભાઇ ભાડશેીયાસંઘચાલક �ી જયતંીભાઇ ભાડશેીયાસંઘચાલક �ી જયતંીભાઇ ભાડશેીયા    તથાતથાતથાતથા    સાિહ�યકાર અને ઇિતહાસિવદ ્�ી સાિહ�યકાર અને ઇિતહાસિવદ ્�ી સાિહ�યકાર અને ઇિતહાસિવદ ્�ી સાિહ�યકાર અને ઇિતહાસિવદ ્�ી 

િવRSિવRSિવRSિવRSભાઇ પTંયાભાઇ પTંયાભાઇ પTંયાભાઇ પTંયાએએએએ    તમેના વBતCય Dવારા તમેના વBતCય Dવારા તમેના વBતCય Dવારા તમેના વBતCય Dવારા ��ધાજંલી પાઠવી હતી��ધાજંલી પાઠવી હતી��ધાજંલી પાઠવી હતી��ધાજંલી પાઠવી હતી....    
----------------------------------------------------------------    

ભારત ર�ન પૂવ� �ધાનમં�ી ��ધેય અટલ િબહારી બાજપાઇ�ને ��ધાસુમન અપ�ણ કરવા સવ�દલીયસવ�દલીયસવ�દલીયસવ�દલીય    સાવ�જિનક �ાથ�નાસાવ�જિનક �ાથ�નાસાવ�જિનક �ાથ�નાસાવ�જિનક �ાથ�નાસભાસભાસભાસભા 
ગુજરાત યુિનવસ$ટી ક%વે%શન હોલ ઓ)ડટો)રયમ (�એમડીસી) અમદાવાદ ખાતે આજે તારીખ ૨૧ ઓગ3, ૨૦૧૮ને મંગળવારના 
રોજ સાંજે ૪.૦૦ કલાકે યો:ઇ હતી. 

આ �ાથ�નાસભામાં ��ધાંજલી અપ�તા મુ<યમં�ી�ી િવજયભાઇ =પાણીએ જણા>યુ હતુ કે, આજે અટલ� આપણી વ?ચે 
નથી એ વાત આપણને અકળાવે છે. અટલ� સૌના િ�ય હતા. તેમનું સંપૂણ� �વન અને તેમના સમયની Cણ-Cણ દેશ માટે સમDપત 
હતી. આદરણીય અટલ� હરહંમેશ નવા અિભગમ અને ખુEલા મનથી સૌને માગ�દશ$ત કરતા હતા. રાજનીિતમાં પણ તેઓ તમામ 
પCોને સાથે રાખી શકતા હતા. તેમના Fઢ મનોબળ અને દેશ�ેમના દશ�ન પોખરણ અHધડાકામાં જોવા મIયા. તેઓ �ખર વJતા 
તેમજ િવચCણ રાજનેતા હતા. એક સમયે K)દરા�એ પણ કLું હતુ કે, ‘‘અટલ� સંસદ કી શોભા હૈ’’. તેમનું �વન, તેમના િવચારો 
તથા તેમના દેશિહતના િનણ�યોને લીધે આખો દેશ તેમને રાPનાયક તરીકે Qવીકારે છે.  તેઓ ખરા અથ�માં  લોકહદયસRાટ હતા.  તેમના  

..૨.. 



 

..૨.. 
િનધનથી દેશભરમાં બધા લોકોને પોતાના વ)ડલ ગુમા>યા હોય તેવી લાગણી થઇ છે. ધમ�-સં�દાય-Sાિત:િત કે �ાંતથી ઉપર ઉઠીને 
દેશના કરોડો લોકોએ આદરણીય અટલ�ને ��ધાંજલી પાઠવી છે �યારે, અટલ�ને વંદન કરી તેમને હદયપૂવ�ક ��ધાંજલી પાઠવું છંુ. 

મહામિહમ રાVયપાલ�ી ઓ.પી.કોહલી�એ ��ધાસુમન અપ�ણ કરતા જણા>યુ હતુ કે, �ી અટલ�ના જવાથી એક યુગનો 
અંત થયો હોય તેવું લાગે છે. સંબંધોમાં મીઠાશ અને સૌને આદર એ તેમના Qવભાવની િવશેષતા હતી. તેઓ સહમિત બનાવી સૌને સાથે 
રાખીને ચાલવાવાળા નેતા હતા. તેઓ ટકરાવની રાજનીિત નહી પરંતુ ગઠબંધનની રાજનીિતના મમ�S હતા. એક �સંગ વણ�વતા તેમણે 
કLંુ હતુ કે, એકવાર )દEહી િવXવ િવYાલયથી અમે કેટલાક લોકો તેમના ઘરે મળવા ગયા હતા �યારે ખૂબજ વરસાદ હતો. તેમણે 
�ેમપૂવ�ક ઘરમાં બેસાડી અને કLંુ કે, આપણે પહેલા ભોજન લઇએ, વાતો પછી કરીશું અને તેમણે Qવયં પોતાના હાથથી અમને ભોજન 
પીરQયુ હતુ. લોકોના મન �તવાની તેમનામાં અ[ભૂત કળા હતી. તેઓ સંવેદનશીલ >યિJત�વના ધની હતા અને સંવેદનશીલતા એ 
મહાન >યિJત�વ હોવાની ઓળખ છે. આદરણીય અટલ�ની ખોટ Jયારે પૂરી કરી નહી શકાય. તેમને હદયપૂવ�ક ��ધાંજલી અપ�ણ ક=ં 
છંુ.   

�ાથ�નાસભામા ભાજપા �દેશ અ�યC�ી �તુભાઇ વાઘાણીએ જણા>યુ હતુ કે, આજની આ સભા એક ખરા અથ�માં 
સવ�સમાવેષક શોકસભા બની છે. સવ\ મહાનુભાવોના વJત>યો [વારા સૌને અટલ�ને :ણવાનો અને સમજવાનો મોકો મIયો છે. 
આદરણીય અટલ�નું �વન એ દેશના કરોડો યુવાનો માટે અને ભાજપા કાય�કતા�ઓ માટે �ેરણા=પ છે. તેઓ સદેહે આપણી વ?ચે 
ઉપિQથત નથી પરંતુ તેમની )દ>યચેતના હરહંમેશ આપણને માગ�દશ$ત કરતી રહેશે. ગુજરાતની છ પિવ� નદીઓમાં આદરણીય 
અટલ�ના અિQથ િવસજ�ન થશે. નતમQતકે આદરણીય અટલ�ને ��ધાસુમન અપ�ણ ક=ં છંુ. બહોળી સં<યામાં ઉપિQથત રહેવા બદલ 
સૌ સમાજ �ે]ીઓ તથા નગરજનોનો આભાર માનું છંુ. 

પૂવ� મુ<યમં�ી�ી કેશુભાઇ પટેલ, �ી શંકર^સહ વાઘેલા તથા કેિ%Fય મં�ી�ી પરષો_મભાઇ =પાલાએ તેમના વJત>યમાં 
��ધાંજલી પાઠવતા આદરણીય અટલ� સાથેના તેમના જુના સંQમરણો તથા �સંગો વણ�>યા હતા. 

આજની આ સવ�દલીય સાવ�જિનક �ાથ�નાસભામાં નાયબ મુ<યમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ, િવરોધપCના નેતા�ી પરેશભાઇ 
ધાનાણી, પુVય �ી સિ?ચદાનંદ Qવામી, પુVય�ી `aિવહારી Qવામી, પુVય�ી માધવિ�યદાસ�, પુVય પરમા�માનંદ�, રાPીય 
Qવયંસેવક સંઘના પિXચમ Cે�ના સંઘચાલક �ી જયંતીભાઇ ભાડેશીયા તથા સાિહ�યકાર અને ઇિતહાસિવદ્ �ી િવcHભાઇ પંdયાએ 
તેમના વJત>ય [વારા આદરણીય અટલ�ને ��ધાંજલી અપ�ણ કરી હતી. 

આજની આ �ાથ�નાસભામાં સવ\ િવિવધ ધમ�-સં�દાયના સંતો-મહંતો ઉપિQથત રLા હતા. જેમ કે, પુVય�ી સ?ચીદાનંદ 
Qવામી, પુVય�ી માધવ િ�યદાસ�, પુVય�ી પરમાનંદદાસ�, પુVય�ી હ)રહરાનંદ�, પુVય�ી ભારતીબાપુ�,  જગ%નાથ મં)દરના 
મહંત પુVય�ી )દલીપદાસ�, પુVય�ી અખીલેશદાસ� મહારાજ, પુVય�ી પુ=ષો_મ ચરણદેવ, પુVય�ી શંભુ�સાદ� ટુંડીયા, 
સુફીસંત�ી મહેબુબ અલી, શીખ સમાજ, િfQતી સમુદાય તથા મુQલીમ સમુદાયના સંતો સિહત અનેક સંતો-મહંતો ઉપિQથત રLા 
હતા. 

gયામલ-સૌમીલ-આરતી-મુ%શી [વારા ભિJત સંગીત રજુ થયુ હતુ. જગ�ત^સહના Qવરમાં અટલ�ની કિવતા રજુ થઇ હતી. 
આ �સંગે ઉપિQથત  જનસંઘ વખતના વ)ર] અhણી આદરણીય �ી બંસીકાકા, િનરમાના �ી કરશનભાઇ પટેલ, સાલ હોિQપટલના 
�ી રાજે%Fભાઇ શાહ, વ)ર] સાિહ�યકાર �ી માધવ રામાનુજ, ડૉ.�ી ચંFકા%તભાઇ મહેતા, પૂવ� મુ<યમં�ી�ી સુરેશભાઇ મહેતા, 
કે%Fીય મં�ી�ી મનસુખભાઇ માંડવીયા, ભાજપાના �દેશ સંગઠન મહામં�ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, ભાજપાના �દેશ 
મહામં�ી�ીઓ �ી ભરત^સહ પરમાર, �ી કે.સી.પટેલ, �ી શjદશરણભાઇ `aભkટ, કlhેસના �વJતા િહમાંશુ પટેલ, સીપીએમના 
નેતા�ી અ=ણભાઇ મહેતા, લોકજનશિJત પાટ$ના પંકજ રામાનુજ, ગુજરાત સરકારના મં�ી�ીઓ, સાંસદ�ીઓ, ધારાસmય�ીઓ, 
ઉપિQથત રહી ��ધાસુમન અપ�ણ કયા� હતા.   
આ �ાથ�નાસભામાં િવિવધ રાજ)કય પCોના આગેવાનો, સામા�ક તથા શૈCિણક સંQથાઓના �િતિનિધઓ, જુદા-જુદા >યાપારી 
મંડળોના આગેવાનો, ઉYોગજગતના અhણીઓ, લેખકો, સાિહ�યકારો, મી)ડયાજગતના અhણીઓ સિહત બહોળી સં<યામાં લોકો 
આદરણીય અટલ�ને ��ધાંજલી અપ�ણ કરવા ઉપિQથત રLા હતા.     

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ)    
�દેશ ક%વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


