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

આદરણીય આદરણીય આદરણીય આદરણીય અટલ�ના અિ�થકુભં અટલ�ના અિ�થકુભં અટલ�ના અિ�થકુભં અટલ�ના અિ�થકુભં લઇન ે�દેશ અ�ય��ી લઇન ે�દેશ અ�ય��ી લઇન ે�દેશ અ�ય��ી લઇન ે�દેશ અ�ય��ી �તભુાઈ વાઘાણી �તભુાઈ વાઘાણી �તભુાઈ વાઘાણી �તભુાઈ વાઘાણી આજે બપોર ેઅમદાવાદ એરપોટ& પહ()યા હતાઆજે બપોર ેઅમદાવાદ એરપોટ& પહ()યા હતાઆજે બપોર ેઅમદાવાદ એરપોટ& પહ()યા હતાઆજે બપોર ેઅમદાવાદ એરપોટ& પહ()યા હતા    
----------------------------------------------------------------    

મ*ુયમ+ંી�ી િવજયભાઇ ,પાણીમ*ુયમ+ંી�ી િવજયભાઇ ,પાણીમ*ુયમ+ંી�ી િવજયભાઇ ,પાણીમ*ુયમ+ંી�ી િવજયભાઇ ,પાણી, , , , નાયબ મ*ુયમ+ંી�ી નીિતનભાનાયબ મ*ુયમ+ંી�ી નીિતનભાનાયબ મ*ુયમ+ંી�ી નીિતનભાનાયબ મ*ુયમ+ંી�ી નીિતનભાઇ પટલેઇ પટલેઇ પટલેઇ પટલે, , , , ક.ે/ીય મ+ંી�ીઓ �ી પરષો2મભાઇ ,પાલાક.ે/ીય મ+ંી�ીઓ �ી પરષો2મભાઇ ,પાલાક.ે/ીય મ+ંી�ીઓ �ી પરષો2મભાઇ ,પાલાક.ે/ીય મ+ંી�ીઓ �ી પરષો2મભાઇ ,પાલા, , , , �ી �ી �ી �ી 
મનસખુભાઇ માડંવીયામનસખુભાઇ માડંવીયામનસખુભાઇ માડંવીયામનસખુભાઇ માડંવીયા, , , , ગજુરાગજુરાગજુરાગજુરાત સરકારના મ+ંીત સરકારના મ+ંીત સરકારના મ+ંીત સરકારના મ+ંી�ીઓ�ીઓ�ીઓ�ીઓ, , , , સાસંદ�ીઓસાસંદ�ીઓસાસંદ�ીઓસાસંદ�ીઓ, , , , ધારાસ8ય�ીધારાસ8ય�ીધારાસ8ય�ીધારાસ8ય�ીઓઓઓઓ, , , , મયેર�ીમયેર�ીમયેર�ીમયેર�ી, , , , સતંોસતંોસતંોસતંો----મહંતોમહંતોમહંતોમહંતો    સિહત હ9રો સિહત હ9રો સિહત હ9રો સિહત હ9રો 
કાય&કરો તથા નગરજનોએકાય&કરો તથા નગરજનોએકાય&કરો તથા નગરજનોએકાય&કરો તથા નગરજનોએ    ““““અટલ� અમર રહોઅટલ� અમર રહોઅટલ� અમર રહોઅટલ� અમર રહો””””ના નાદ સાથેના નાદ સાથેના નાદ સાથેના નાદ સાથે    એરપોટ& પર આદરણીય અટલ�ના અિ�થકળશનુ ંપુજનએરપોટ& પર આદરણીય અટલ�ના અિ�થકળશનુ ંપુજનએરપોટ& પર આદરણીય અટલ�ના અિ�થકળશનુ ંપુજનએરપોટ& પર આદરણીય અટલ�ના અિ�થકળશનુ ંપુજન    કરી કરી કરી કરી 

પૂ>પાજંલી અપ&ણ કરી હતીપૂ>પાજંલી અપ&ણ કરી હતીપૂ>પાજંલી અપ&ણ કરી હતીપૂ>પાજંલી અપ&ણ કરી હતી....    
----------------------------------------------------------------    

અિ�થઅિ�થઅિ�થઅિ�થકૂભંકૂભંકૂભંકૂભં    યા+ા યા+ા યા+ા યા+ા ખા@ડયાખા@ડયાખા@ડયાખા@ડયા----ગોલવાડ ખાતથેી શA થતાગોલવાડ ખાતથેી શA થતાગોલવાડ ખાતથેી શA થતાગોલવાડ ખાતથેી શA થતા    લોકહદયસBાટ અન ેરાCનાયક આદરણીય અટલ�લોકહદયસBાટ અન ેરાCનાયક આદરણીય અટલ�લોકહદયસBાટ અન ેરાCનાયક આદરણીય અટલ�લોકહદયસBાટ અન ેરાCનાયક આદરણીય અટલ�નેનનેેને    ��ધાસમુન ��ધાસમુન ��ધાસમુન ��ધાસમુન 
અપ&ણ અપ&ણ અપ&ણ અપ&ણ કરવાકરવાકરવાકરવા    માટ ેહ9રોની સ*ંયામાંમાટ ેહ9રોની સ*ંયામાંમાટ ેહ9રોની સ*ંયામાંમાટ ેહ9રોની સ*ંયામાં    જનમદેની ઉમટી પડીજનમદેની ઉમટી પડીજનમદેની ઉમટી પડીજનમદેની ઉમટી પડી 

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

અિ�થકૂભં યા+ા દરEયાન અિ�થકૂભં યા+ા દરEયાન અિ�થકૂભં યા+ા દરEયાન અિ�થકૂભં યા+ા દરEયાન આદરણીય અટલ�ના અિ�થના અિંતમ દશ&ન માટ ેઆદરણીય અટલ�ના અિ�થના અિંતમ દશ&ન માટ ેઆદરણીય અટલ�ના અિ�થના અિંતમ દશ&ન માટ ેઆદરણીય અટલ�ના અિ�થના અિંતમ દશ&ન માટ ે�વયં�વયં�વયં�વયંભુ ભુ ભુ ભુ માનવમહરેામણ ઉમટી પFયુ હતુમાનવમહરેામણ ઉમટી પFયુ હતુમાનવમહરેામણ ઉમટી પFયુ હતુમાનવમહરેામણ ઉમટી પFયુ હતુ.... 
----------------------------------------------------------------    

સાબરમતી નદીમા ંસાબરમતી નદીમા ંસાબરમતી નદીમા ંસાબરમતી નદીમા ંઆદરણીય અટલ�ના આદરણીય અટલ�ના આદરણીય અટલ�ના આદરણીય અટલ�ના અિ�થ િવસજ&ન વળેાએ હ9રો કાય&કરોની આખંો ભીની થઇ ગઇ હતીઅિ�થ િવસજ&ન વળેાએ હ9રો કાય&કરોની આખંો ભીની થઇ ગઇ હતીઅિ�થ િવસજ&ન વળેાએ હ9રો કાય&કરોની આખંો ભીની થઇ ગઇ હતીઅિ�થ િવસજ&ન વળેાએ હ9રો કાય&કરોની આખંો ભીની થઇ ગઇ હતી....     
શોકમય વાતાવરણમા ંશોકમય વાતાવરણમા ંશોકમય વાતાવરણમા ંશોકમય વાતાવરણમા ં““““અટલ� લોટ ક ેઆનાઅટલ� લોટ ક ેઆનાઅટલ� લોટ ક ેઆનાઅટલ� લોટ ક ેઆના””””ના સ+ુો સાથ ેના સ+ુો સાથ ેના સ+ુો સાથ ેના સ+ુો સાથ ે�9એ�9એ�9એ�9એ    ભાવાજંિલ ભાવાજંિલ ભાવાજંિલ ભાવાજંિલ અપG હતીઅપG હતીઅપG હતીઅપG હતી 

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

અિ�થકૂભં યા+ામા ંહ9રોની સ*ંયામાંઅિ�થકૂભં યા+ામા ંહ9રોની સ*ંયામાંઅિ�થકૂભં યા+ામા ંહ9રોની સ*ંયામાંઅિ�થકૂભં યા+ામા ંહ9રોની સ*ંયામાં    જોડાયેલ જોડાયેલ જોડાયેલ જોડાયેલ સૌ સૌ સૌ સૌ અટલ�ેમી નગરજનો તથા કાય&કરોનોઅટલ�ેમી નગરજનો તથા કાય&કરોનોઅટલ�ેમી નગરજનો તથા કાય&કરોનોઅટલ�ેમી નગરજનો તથા કાય&કરોનો    વદંનવદંનવદંનવદંનસઃસઃસઃસઃ    ઋણ �વીકારઋણ �વીકારઋણ �વીકારઋણ �વીકાર     
––––    �ી �ી �ી �ી �તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી�તભુાઇ વાઘાણી 

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

સાબરમતી નદીમા ંKયા ંઆદરણીય અટલ�ના અિ�થ િવસજ&ન કરવામા ંઆLયા છે ત ે�થળસાબરમતી નદીમા ંKયા ંઆદરણીય અટલ�ના અિ�થ િવસજ&ન કરવામા ંઆLયા છે ત ે�થળસાબરમતી નદીમા ંKયા ંઆદરણીય અટલ�ના અિ�થ િવસજ&ન કરવામા ંઆLયા છે ત ે�થળસાબરમતી નદીમા ંKયા ંઆદરણીય અટલ�ના અિ�થ િવસજ&ન કરવામા ંઆLયા છે ત ે�થળ    હવથેી હવથેી હવથેી હવથેી ‘‘‘‘‘‘‘‘અટલઅટલઅટલઅટલ    ઘાટઘાટઘાટઘાટ’’’’’’’’    તરીક ેતરીક ેતરીક ેતરીક ે
ઓળખાશેઓળખાશેઓળખાશેઓળખાશે    ––––    �ી �ી �ી �ી િવજયભાઇ ,પાણીિવજયભાઇ ,પાણીિવજયભાઇ ,પાણીિવજયભાઇ ,પાણી    

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

    આજરોજ ભારતર�ન પૂવ� �ધાનમં�ી�ી અટલિબહારી વાજપાઇ$ના અિ%થકંુભ )દ+હી ખાતે �ધાનમં�ી�ી નરે-.ભાઇ 
મોદી તથા રા/ીય અ1ય2�ી અિમતભાઇ શાહ 4વારા દરેક રા5યોના �દેશ અ1ય2ને અપ�ણ કરવામાં આ7યા હતા. �દેશ અ1ય2�ી 
$તુભાઇ વાઘાણીને છ અિ%થકંૂભ અપ�ણ કરવામાં આ7યા હતા. જે પૈકી એક અિ%થકંૂભનું આજરોજ સાબરમતી નદીમાં િવસજ�ન 
કરવામાં આ7યુ હતુ તથા બી< પાંચ અિ%થકંૂભનું આગામી ૩૦ ઓગA સુધીમાં ગુજરાતની પાંચ પિવ� નદીઓમાં િવસજ�ન 
કરવામાં આવશે.  

આદરણીય અટલ$ના અિ%થકંૂભ સાથે �દેશ અ1ય2�ી $તુભાઈ વાઘાણી અમદાવાદ એરપોટ� પહોCયા હતા �યારે, 
સમE વાતાવરણ ગમગીન બની ગયંુ હતંુ. “અટલ$ અમર રહો”ના નાદ સાથે હ<રોની સંHયામાં નગરજનો જોડાયા હતા. 
મુHયમં�ી�ી િવજયભાઇ Jપાણી, નાયબ મુHયમં�ી�ી નીિતનભાઇ પટેલ, કે-.ીય મં�ી�ીઓ �ી પરષોLમભાઇ Jપાલા, �ી 
મનસુખભાઇ માંડવીયા, ગુજરાત સરકારના મં�ી�ીઓ, સાંસદ�ીઓ, ધારાસMય�ીઓ તથા િવશાળ સંHયામાં ઉપિ%થત કાય�કરો 
અને નગરજનોએ એરપોટ� પર આદરણીય અટલ$ના અિ%થકળશનું પુજન કરી પૂPપાંજલી અપ�ણ કરી હતી. 

 

..૨.. 



 

..૨.. 
અિ%થકંૂભ યા�ા અમદાવાદ મુકામે ભાજપાના �થમ કાયા�લય ખા)ડયા ગોલવાડ ખાતેથી શJ થઇ હતી. ગોલવાડના આ 

ઐિતહાિસક કાયા�લય સાથે આદરણીય અટલ$ની અનેક યાદો જોડાયેલી છે �યારે જનસંઘ સમયથી �ી અટલ$ સાથે કામ કરેલું 
હોય તેવા અનેક વ)ડલો પણ ભારે હદયે આ યા�ામાં જોડાયા હતા અને જુના સં%મરણો તા< કયા� હતા. 

અિ%થકંૂભ યા�ા રાયપુર ચકલા - ખમાસા - િતલકબાગ થઇને સાબરમતી રીવરR-ટ પહોચી હતી. 5યાં પિવ� સાબરમતી 
નદીમાં આદરણીય અટલ$ના અિ%થ િવસજ�ન કરવામાં આ7યા હતા. અિ%થકંૂભ યા�ા દરSયાન આદરણીય અટલ$ને �1ધાસુમન 
અપ�ણ કરવા હ<રોની સંHયામાં માનવમેદની ઉમટી પડી હતી. અિ%થકંૂભ યા�ામાં �દેશ અ1ય2�ી $તુભાઇ વાઘાણી, માનનીય 
મુHયમં�ી�ી િવજયભાઈ Jપાણી, નાયબ મુHયમં�ી�ી નીિતનભાઈ પટેલ, કે-.ીય મં�ી�ીઓ �ી પરષોLમભાઇ Jપાલા, �ી 
મનસુખભાઇ માંડવીયા, ગૃહમં�ી�ી �)દપUસહ <ડે<, કેબીનેટ મં�ી�ી કૌશીકભાઇ પટેલ, �દેશ ઉપા1ય2�ી આઇ.કે.<ડે<, 
�દેશ સંગઠન મહામં�ી�ી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, �દેશ મહામં�ી�ીઓ, �દેશ �વXતા�ી ભરતભાઇ પંYયા, મેયર�ી, સંતો-
મહંતો સહીત અનેક મહાનુભાવો યા�ામાં જોડાયા હતા. 
 અિ%થકંૂભ યા�ા ગોલવાડ ખાતેથી શZ થતા લોકહદયસ[ાટ અને રા/નાયક આદરણીય અટલ$ને �1ધાસુમન અપ�ણ 
કરવા માટે હ<રોની સંHયામાં જનમેદની ઉમટી પડી હતી. અિ%થકંૂભના દશ�ન માટે ર%તાની બંને બાજુ તેમજ અગાશી અને રવેશ 
પર પણ લોકોની ભીડ <મી હતી. ગોલવાડથી શZ થયેલી અટલ$ની આ અિ%થકંૂભ યા�ા રાયપુર ખાતે પસાર થતા નાગ)રકો 
પોતાના ઘરની બારીમાંથી ગુલાબની પાંખડીઓ વષા�વીને અટલ$ના અિ%થકળશના સ-માનમાં વધારો કય\ હતો. અમદાવાદ 
Sયુનીસીપલ કોપ\રેશનના પદાિધકારીઓ, કાઉ-સીલસ� તથા નોકરમંડળ 4વારા અિ%થકંૂભ યા�ાને �1ધાસુમન અપ�ણ કરવામાં 
આ7યા હતા. યા�ા દરSયાન મુ%લીમ િબરાદરોએ પણ અિ%થકંૂભને પુPપાંજલી અપ�ણ કરી આદરણીય અટલ$ ��યે તેમનો 
આદરભાવ 7યXત કય\ હતો. તમામ ]ાિત-<િત,ધમ�-સં�દાયના હ<રો લોકો %વયંભુ પોતાના વાહનો સાથે તેમજ પગપાળા આ 
યા�ામાં જોડાયા હતા. ગોલવાડ ખાતે અટલ$ના જુના સં%મરણો તા< થઇ ગયા હતા.  
 ‘‘અટલ$ અમર રહો’’ના નારા સાથે ભાવપૂણ� વાતાવરણમાં અિ%થ કળશ યા�ા સાબરમતી રીવરR-ટ ખાતે પહ`ચી હતી. 
5યાં વૈ)દક મં�ોCચાર સાથે ભારે હૈયે આદરણીય અટલ$ના અિ%થનું પિવ� સાબરમતી નદીમાં િવસજ�ન કરવામાં આ7યુ હતુ. 
પોતાના િ�યનેતા અટલ$ના અિ%થિવસજ�ન કરાતા કાય�કરોની આંખો ભીની થઇ હતી. સમE વાતાવરણ શોકમય બ-યુ હતંુ. 
જનનાયક અટલ$ના અિ%થના અંિતમ દશ�ન માટે %વયંભુ માનવમહેરામણ ઉમટી પYયો હતો. ““““અટલ� લોટ કે આનાઅટલ� લોટ કે આનાઅટલ� લોટ કે આનાઅટલ� લોટ કે આના”””” ના સુ�ો 
સાથે �<એ ભાવાંજિલ અપa હતી. 
 �દેશ અ1ય2�ી $તુભાઇ વાઘાણીએ આદરણીય અટલ$ની અિ%થકંૂભ યા�ામાં હ<રોની સંHયામાં જોડાયેલ સૌ 
અટલ�ેમી નગરજનો તથા કાય�કરોનો વંદનસઃ ઋણ %વીકાર કય\ હતો. મુHયમં�ી�ી િવજયભાઇ Jપાણીએ અિ%થ િવસજ�ન બાદ 
જણા7યુ હતુ કે, સાબરમતી નદીમાં 5યાં આદરણીય અટલ$ના અિ%થ િવસજ�ન કરવામાં આ7યા છે તે %થળનું નામ અટલ$ની 
યાદમાં ‘‘‘‘‘‘‘‘અટલઅટલઅટલઅટલ    ઘાટઘાટઘાટઘાટ’’’’’’’’ રાખવામાં આવશે. આદરણીય અટલ$ ખરા અથ�માં એક રા/નાયક તથા લોકહદયસ[ાટ હતા. તેઓ સદેહે 
આપણી વCચે ઉપિ%થત નથી પરંતુ તેમના $વનકવન 4વારા હરહંમેશ આપણને સૌને માગ�દશ�ન મળતંુ રહેશે. �ભુ તેમના )દ7ય 
આ�માને મો2ગિત આપે તેવી �ાથ�નાસઃ વંદન. 
 

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


