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દે શના યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે અમદાવાદ સાબરમતી રરવરફ્રન્દ્ટ ખાતે
યોજાયેલ ખાદી ઉત્સવ કાયયક્રમમાાં ભાગ લીધો તેમજ આશરે 74 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલ
અટલ બ્રિજન ાં ઇ- લોકાર્યર્ય કર્ય તેમજ ગજરાત રાજય ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ બોડય ન ાં બે માળના
નવા બ્રબલ્ડિંગન ાં રરમોટય દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાાં આવર્ ાં .
----

આ કાયયક્રમમાાં રાજયના મખ્યમાંત્રીશ્રી ભર્ેન્દ્રભાઇ ર્ટે લ,પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.ર્ાટીલ
સરહત રાજયના માંત્રીશ્રીઓ ઉર્સ્સ્િત રહ્યા હતા.
---ખાદી ઉત્સવમાાં ગજરાતના વવવવધ જજ્લાઓના આશરે 7500 જેટલી ખાદીન ાં કામ કરતા
મરહલાઓએ એક જ સમયે ર્ચરખાન ાં જીવાંત વનદે શન કરી વૈશ્વીક રે કોડય સર્જયો છે . આ કાયયક્રમમાાં
75 રાવર્હથ્િા કલાકારોએ દે શના પ્રધાનસેવકન ાં ઉષ્માભેર સ્વાગત કર્.ું

---આ કાયયક્રમમાાં આઝાદીના 75 વર્ય પરા િયા તે બદલ 7500 મરહલાઓએ એક સાિે ર્ચરખો
ર્ચલાવી નવો ઇવતહાસ રર્ચયો છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી

---આઝાદીના અમ ૃત મહોત્સવમાાં દે શે આજે ખાદી મહોત્સવ ન ાં આયોજન કરી દે શના
સ્વતાંત્રસેનાનીઓને મોટી ભેટ આર્ી છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી

---સાબરમતીમાાં આજે લોકાર્યર્ ર્ામેલ અટલ િીજએ ગજરાતના લોકો તકફિી સ્વગીય શ્રી
અટલબ્રબહારી વાજર્ાયજીને ભાવભરી શ્રદ્ધાજ ાંલી અર્યર્ કરે છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી

---ખાદી આર્ર્ી ર્ાંરર્રાગત શસ્તત ભારતને નવી ઉંર્ચાઇ ર્ર લઇ જવા માટે પ્રેરર્ા ર્ર્ બની
શકે છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
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ભાજર્ની કેન્દ્ર સરકારે ખાદી માટે ખાદી ફોર નેશન, ખાદી ફોર ફેશન અને તેમા ખાદી ફોર
ટ્રાન્દ્સફોમેશનનો સાંક્ર્ જોડયો છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી

---ભારતમાાં ખાદીન ાં રે કોડય િેક ઉત્ર્ાદન િઇ રહ્ય છે . વેર્ચાર્માાં વધારો િઇ રહ્યો છે . ર્ાછલા 8
વર્ોમાાં ખાદીના વેર્ચાર્માાં ર્ચાર ગર્ો વઘારો િયો છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી

---ખાદીની માાંગ ઝડર્િી વઘશે ખાદીને લોકલ િી ગ્લોબલ િવામાાં કોઇ રોકી શકે તેમ નિી. –
શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી

---ખાદી આર્ર્ા ઇવતહાસ,આર્ર્ી વવરાસતનો અબ્રભન્ન અંગ છે . જયારે આર્ર્ે આર્ર્ી વવરાસત
ર્ર ગવય કરીએ છીએ ત્યારે દવનયા ર્ર્ તેને માન અને સન્દ્માન આર્ે છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
----

ગાાંઘીજીએ ર્ચરખાને અંત્યોદયિી સવોદયને સાકાર કરવાન ાં માધ્યમ બનાવર્ ાં હત.ાં
ગાાંઘી,ર્ચરખો,ખાદીસાબરમતીનો ર્રસ્ર્ર અત ૂટ નાતો છે . – શ્રી ભર્ેન્દ્રભાઇ ર્ટે લ

---આઝાદીના અમ ૃતકાળમાાં આર્ર્ે એક આત્મવનભયર શસ્તતશાળી દે શ તરીકે આદરર્ીય
વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના નેત ૃત્વમાાં વવશ્વમાાં આગળ વઘી રહ્યા છે . –
શ્રી ભર્ેન્દ્રભાઇ ર્ટે લ

---વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ખાદીના કારીગરોના ઘરે રદવાળીનો ઉજાસ ફેલાય તે
માટે દશેરાિી રદવાળી દરવમયાન ખાદી ખરીદવા સૌને પ્રેરરત કયાય છે . શ્રી ભર્ેન્દ્રભાઇ ર્ટેલ
----
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ભારતીય જનતા ર્ાટી ગજરાત પ્રદે શ મીરડયા વવભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જર્ાવે છે
કે, આજે ગજરાતના ર્નોતા પત્ર અને દે શના યશસ્વી પ્રધાનસેવક કે જેમર્ે દે શમાાં વવકાસલક્ષી
કામો કરી તેમજ વૈવશ્વકફલક ર્ર ભારતની આન,બાન અને શાન વઘારી છે તેવા લોકલારડલા
આદરર્ીયશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ ગજરાતના બે રદવસ પ્રવાસે આવી ગજરાતની જનતાને
વવવવધ વવકાસલક્ષી કાયોની ભેટ આર્વાના છે ત્યારે આજે તારીખ 27 ઓગસ્ટ અમદાવાદમાાં
સાબરમતી રરવરફ્રન્દ્ટ ખાદી ઉત્સવ કાયયક્રમમાાં ભાગ લીઘો. આ કાયયક્રમમાાં ગજરાતના વવવવઘ
જજ્લાઓમાિી 7500 જેટલી મરહલાઓ ખાદી કારીગરો દ્વારા એક જ સમયે ર્ચરખાન ાં જીવાંત
વનદશયન કરવામાાં આવર્.ાં એક સાિે આટલી મોટી સાંખ્યામાાં મરહલાઓ દ્વારા આ આયોજનિી
અનોખો રે કોડય સજાયયો છે . આ કાયયક્રમમાાં આશરે 75 જેટલા રાવર્ હથ્િા કલાકારો દ્વારા દે શના
યશસ્વી વડાપ્રઘાનસેવકશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબન ાં ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાાં આવર્.ાં આ
કાયયક્રમમાાં વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે મરહલા ખાદીકારીગરો સાિે વાતાયલાર્ કયો.
આ કાયયક્રમમાાં દે શના પ્રઘાનસેવકશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે અમદાવાદની શાનમાાં ઉમેરો કરત
નવ ાં નરાજણ ગર્ાતો એવો આશરે 74 કરોડના ખર્ચે તૈયાર િયેલ આઇકોવનક ફુટ ઓવરિીજ
જેન ાં નામ અટલબ્રિજ રાખવામાાં આવર્ ાં છે જેન ાં લોકાર્યર્ કર્ય તેમજ ગજરાત રાજય ખાદી ગ્રામ
ઉદ્યોગ બોડય ન ાં બે માળન ાં નવ બ્રબલ્ડિંગન ાં રરમોટય દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાાં આવર્.ાં આ કાયયક્રમમાાં
રાજયના મખ્યમાંત્રીશ્રી ભર્ેન્દ્રભાઇ ર્ટેલ,પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.ર્ાટીલ, રાજયના
ગૃહમાંત્રીશ્રી હર્યભાઇ સાંઘવી, રાજયનામાંત્રીશ્રી જગરદશભાઇ વવશ્વકમાય,અમદાવાદ શહેરના
મેયરશ્રી રકરરટભાઇ ર્રમાર,કેવીઆઇસીના ર્ચેરમેનશ્રી મનોજકમાર માંર્ચ ર્ર વડાપ્રઘાનશ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ સાિે માંર્ચ ર્ર ઉર્સ્સ્િત રહ્યા હતા. આ કાયયક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી
સી.આર.ર્ાટીલ સાહેબ અને રાજયના મખ્યમાંત્રીશ્રી ભર્ેન્દ્રભાઇ ર્ટે લ સાહેબે રાજયની જનતા
વતી વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબન ાં અબ્રભવાદન કર્ય હત.ાં આ કાયયક્રમમાાં
રાજયનામાંત્રીશ્રી જગદીશભાઇ વવશ્વકમાયએ સ્વાગત સાંબોઘન કર્ય હત.ાં

3|Page

આ કાયયક્રમમાાં દે શના વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે સાંબોધન કરતા જર્ાવર્ ાં
કે,સાબરમતીનો આ રકનારો આજે ધન્દ્ય અનભવતો હશે. આઝાદીના 75 વર્ય પરા િયા તે બદલ
7500 મરહલાઓએ એક સાિે ર્ચરખો ર્ચલાવી નવો ઇવતહાસ રચ્યો છે . માર સદનસીબ કે મને
ર્ર્ િોડોક સમય ર્ચરખો ર્ચલાવવાની તક મળી. મારા માટે ર્ચરખો ર્ચલાવવોએ લાગીર્ીસભર
સમય હતો. મને મારા નાનર્ર્ની યાદ આવી અને ઘર્ી જૂના સ્મરર્ો તાજા િયા. ખાદીન ાં
કામતો કયારે ક લાગે કે જયારે એક ભતત ભગવાનની પ ૂજા જે પ્રકારે કરે છે જે પ ૂજાની સામગ્રીનો
ઉર્યોગ કરે છે ,એમ લાગે છે કે ખાદીન ાં કામ ર્ર્ ભગવાનની પ ૂજા કરવાિી ઓછુ નિી. જેમ
ર્ચરખો આઝાદીના આંદોલનમાાં દે શની હ્રદય બન્દ્ર્ હત ાં તેવ ાં સ્ર્ાંદન આજે અંહી સાબરમતીના તટ
ર્ર અનભવ કરી રહ્યો છુાં. મને વવશ્વાસ છે કે અંહી ઉર્સ્સ્િત તમામ લોકો ખાદી ઉત્સવનો અનભવ
કરી રહ્યા હશે. આઝાદીના અમ ૃત મહોત્સવમાાં દે શે આજે ખાદી મહોત્સવ ન ાં આયોજન કરી દે શના
સ્વતાંત્રસેનાનીઓને મોટી ભેટ આર્ી છે .
શ્રી મોદી સાહેબે વધમાાં જર્ાવર્ ાં કે, આજે સાબરમતી ખાતે લોકાર્યર્ ર્ામેલ અટલ બ્રિજ
ન માત્ર બે રકનારોને જોડે છે ર્રાં ત રડઝાઇન અને ઇનોવેશનમાાં ર્ર્ અભતપવય છે . આ બ્રિજની
રડઝાઇનમાાં ગજરાતના જાર્ીતા ર્ાંતગ મહોત્સવન ાં ર્ર્ ધ્યાન રાખવામાાં આવર્ ાં છે . ગાાંઘીનગર
અને ગજરાતે હમેંશા સ્વગીયશ્રી અટલ બ્રબહારી વાજર્ેયજીને ખ ૂબ આદર અને પ્રેમ આપ્યો છે .
1996માાં અટલજીએ ગાાંઘીનગરિી રે કોડય િેક મતો મેળવીને લોકસભા ચટ
ાં ૂ ર્ી જીતી હતી. આ
અટલ િીજ અંહીના લોકો તરફિી એક ભાવભરી શ્રદ્ધાજ ાંલી અર્યર્ કરે છે . ગજરાતમાાં જે પ્રકારે
ગામડાઓમાાં હર ઘર ધ્વજ ફરકાવવામાાં આવયો તે બ્રર્ચત્રો જોયા તેમાાં રાષ્ટ્રભસ્તત જોવા મળી
ર્રાં ત સાિે વવકસીત ભારતન ાં સાંક્ર્ ર્ર્ જોવા મળર્.ાં આ જ સાંક્ર્ ખાદી ઉત્સવમાાં જોવા મળી
રહ્યો છે . આજે ર્ચરખા માાં કામ કરતા તમારા હાિ નવા ભારતની ઝાાંખી મજબ ૂત કરી રહ્ય છે .
ઇવતહાસ સાક્ષી છે કે ખાદીનો એક દોરો આઝાદીના આંદોલનની તાકાત બન્દ્યો તેને ગલામીની
ઝાંઝીરોને તોળી નોખ્ર્.ાં ખાદીનો દોરો વવકસીત ભારતના પ્રાર્ને પરો કરવામાાં આત્મવનભયર
ભારતના સ્વપ્નને પરો કરવાનો પ્રેરર્ા સ્ત્રોત ર્ર્ બની શકે છે . ખાદી આર્ર્ી ર્ાંરર્રાગત શસ્તત
4|Page

ભારતને નવી ઉંર્ચાઇ ર્ર લઇ જવા માટે પ્રેરર્ા ર્ર્ બની શકે છે . ખાદી ઉત્સવ સ્વતાંત્રા
આંદોલનના ઇવતહાસને પન જીવીત કરવાનો પ્રયાસ છે . ખાદી ઉત્સવ ભવવષ્યના ઉજ્વળ
ભારતના સાંક્ર્ને પરો કરવાની પ્રેરર્ા છે .
શ્રી મોદી સાહેબે વધમાાં જર્ાવર્ ાં કે, આ વખતે 15 ઓગષ્ટે લાલ રકલા ર્રિી મે ર્ાંર્ચ
પ્રાર્ોની વાત કહી છે . આજે સાબરમતીના તટ ર્રિી ર્ાંર્ચ પ્રાર્ોને ફરીિી જર્ાવી રહ્યો છુાં. ર્હેલ
દે શ સામે મોટ લક્ષ વવકસીત ભારત બનાવવાન ાં છે . બીજ ગલામીન ાં માનવસકતાનો સાંપર્ય ત્યાગ
કરવો ત્રીજ આર્ર્ી વવરાસત ર્ર ગવય,ર્ચોથ રાષ્ટ્રની એકતા વધરાવા સાંપર્ય પ્રયાસ,ર્ાાંર્ચમ ગર
નાગરરકન ાં કતયવય. આજનો આ ખાદી ઉત્સવ આ ર્ાંર્ચ પ્રાર્ોન ાં સદ
ાં ર પ્રવતબ્રબિંબ છે . આર્ર્ી ખાદી
ર્ર્ ગલામીની માનવસકતાનો વશકાર બની છે . ગજરાતનો ખાદી સાિે જૂનો સબાંધ છે . મને આનાંદ
છે કે ખાદીને ફરી એક વાર જીવાંત દાન આર્વાન ાં કામ ગજરાતની આ ધરતીએ કર્ય છે . ખાદીની
સ્સ્િવત સઘારવા ગજરાત સરકાર સતત પ્રયત્નવશલ રહી છે . ભાજર્ની કેન્દ્ર સરકારે ખાદી માટે
ખાદી ફોર નેશન, ખાદી ફોર ફેશન અને તેમા ખાદી ફોર ટ્રાન્દ્સફોમેશનનો સાંક્ર્ જોડયો છે .
અમારી સરકારે દે શવાસીઓને ખાદીની વસ્તઓ ખરીદવા પ્રેરરત કરવાનો પ્રયાસ કયો છે જેન
ર્રરર્ામ દવનયા જોઇ રહી છે જેમાાં ભારતની ટોર્ ફેશન િાન્દ્ડો ર્ર્ ખાદીિી જોડાવવા આગળ
આવી રહ્યા છે . ભારતમાાં ખાદીન ાં રે કોડય િેક ઉત્ર્ાદન િઇ રહ્ય છે . વેર્ચાર્માાં વધારો િઇ રહ્યો છે .
ર્ાછલા 8 વર્ોમાાં ખાદીના વેર્ચાર્માાં ર્ચાર ગર્ો વઘારો િયો છે . આજે ર્હેલી વાર ખાદીગ્રામ
ઉદ્યોગન ાં ટન ઓવર એક લાખ કરોડ રૂવર્યાિી આગળ વઘર્ ાં છે .
શ્રી મોદી સાહેબે વધમાાં જર્ાવર્ ાં કે, ખાદીના વેર્ચાર્ વધતા ગામડામાાં ર્ર્ રૂવર્યો ર્હોંચ્યો
છે . ગામડામાાં વધ લોકોને રોજગારી મળી છે . ખાદીના વેર્ચાર્ વઘવાિી મરહલાઓન ાં
સશસ્તતકરર્ િર્ ાં છે . ર્ાછલા 8 વર્ોમાાં ખાદીગ્રામ ઉદ્યોગમાાં ર્ોર્ા બે કરોડ નવી રોજગારીન ાં
સર્જન િર્ ાં છે . ગજરાતમાાં હવે ગ્રીન ખાદીન ાં અબ્રભયાન ર્ચાલી રહ્ય છે . ગજરાત એક વખત ફરી
દે શ અને વવશ્વને નવો માગય બતાવી રહ્ય છે . ભારતમાાં ખાદી ઉદ્યોગની વધતી તાકાત ર્ાછળ
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મરહલાઓન ાં ર્ર્ મોટ યોગદાન છે . આજે લોકોને ડબલ એન્દ્જીનની સરકારિી વવવવઘ લાભો મળી
રહ્યા છે . અમારો પ્રયત્ન છે કે દે શની રદકરીઓ વધમાાં વધ રોજગાર મેળવે. ર્હેલા એક નાની
લોન માટે મરહલાઓને મશ્કેલી ર્ડતી ર્રાં ત મરાં ા લોન મારફતે 50 હજારિી 10 લાખ સધીન
લોન આર્વામાાં આવે છે .
શ્રી મોદી સાહેબે વધમાાં જર્ાવર્ ાં કે, ખાદીની માાંગ ઝડર્િી વઘશે ખાદીને લોકોલ િી
ગ્લોબલ િવામાાં કઇ રોકી શકે તેમ નિી, આજે સાબરમતીના તટિી દે શ ભરના લોકોને અર્ીલ
કરી કે આવનાર તહેવારમાાં ખાદીગ્રામ ઉદ્યોગમાાં બનેલ વસ્ત્રોની ખરીદી કરવામાાં આવે. વોકલ
ફોર લોકોલ અબ્રભયાનને વેગ મળશે. જે દે શ ર્ોતાનો ઇવતહાસ ભ ૂલી જાય તે દે શ નવો ઇવતહાસ
બનાવી ર્ર્ ન શકે. ખાદી આર્ર્ા ઇવતહાસ,આર્ર્ી વવરાસતનો અબ્રભન્ન અંગ છે . જયારે આર્ર્ે
આર્ર્ી વવરાસત ર્ર ગવય કરીએ છીએ ત્યારે દવનયા ર્ર્ તેને માન અને સન્દ્માન આર્ે છે .
આ કાયયક્રમમાાં રાજયના મખ્યમાંત્રીશ્રી ભર્ેન્દ્રભાઇ ર્ટે લે સાંબોધન કરતા જર્ાવર્ ાં કે,
ભારત દે શને સ્વતાંત્રતા અર્ાવવા માટે ગજરાતના સપત મહાત્મા ગાાંઘીજીના નેત ૃત્વમાાં અંહીસક
લડાઇ ર્ચલાવી તે ઇવતહાસમાાં અમર િઇ. પ ૂજય બાપએ વવદે શી વસ્તઓના બરહષ્કાર અને
સ્વદે શી વસ્ત વાર્રવાની મહીમ દે શમાાં ર્ચલાવી હતી. પ ૂજય બાપએ સ્વરાજયની ભાવના જન
જનમાાં જગાડી ખાદી સતરના તાાંતર્ે દે શવાસીઓને એકજૂટ કયાય.ગાાંઘીજીએ ર્ચરખાને
અંત્યોદયિી સવોદયને સાકાર કરવાન ાં માધ્યમ બનાવર્ ાં હત.ાં ગાાંઘી,ર્ચરખો,ખાદીસાબરમતીનો
ર્રસ્ર્ર અત ૂટ નાતો છે . ખાદી વળાટ તાાંતર્ સાિે જોડાયેલા આશરે 7500 જેટલા કારીગરોએ
અંબર ર્ચરખો ર્ચલાવી ગાાંઘી ર્ગના સાંભારર્ા તાજા કયાય. આજે આઝાદીના અમ ૃતકાળમાાં આર્ર્ે
એક આત્મવનભયર શસ્તતશાળી દે શ તરીકે આદરર્ીય વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના
નેત ૃત્વમાાં વવશ્વમાાં આગળ વઘી રહ્યા છે . ભારતે વવશ્વને સ્વરાજયિી સરાજયની એક નવી
કાયયસસ્ાં કૃવત બતાવી છે . આઝાદી મેળવવા જે મહત્વન ાં સાઘન હત ાં તે ખાદી અને ખાદીગ્રામ ક્ષેત્ર
આઝાદી ર્છી દસકો સધી ઉર્ેક્ષીત રહ્યા. દે શમાાં આદરર્ીય વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
6|Page

સાહેબના નેત ૃત્વમાાં દે શમાાં ખાદી ઉદ્યોગને રરફોમય અને રરવાઇવ કરવાના અનેક સફળ પ્રયાસો
કયાય છે . વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ખાદી ફોર નેશન,ખાદી ફોર ફેશનનો માંત્ર આપ્યો
છે .ર્વાનો ર્ર્ ખાદીને ફેશન કરીકે અર્નાવી રહ્યા છે . દે શમાાં ખાદી ક્ર્ચર આકાર ર્ામી રહ્ય છે .
વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ખાદીના કારીગરોના ઘરે રદવાળીનો ઉજાસ ફેલાય તે માટે
દશેરાિી રદવાળી દરવમયાન ખાદી ખરીદવા સૌને પ્રેરરત કયાય છે . હવે ડબલ એન્દ્જીનની સરકારિી
મળતો લાભ ગજરાતના નાના-મોટા કરટર ઉદ્યોગ,કારરગરોને ર્ર્ મળે છે . ગજરાતમાાં ખાદીના
કારરગરોની સાંખ્યા આશરે 20 હજાર જેટલી છે . ખાદીન ાં ઉત્ર્ાદન આજે 39 કરોડ િી વઘીને 206
કરોડ રૂવર્યા િર્ ાં છે . ખાદીન ાં વેર્ચાર્ વધે તે માટે મહાત્મા ગાાંઘીજીની જન્દ્મજ ાંયતી વનવમત્તે
ખાદીની ખરીદી ર્ર વળતરનો લાભ ર્ર્ આર્વામાાં આવે છે . છે ્લા 20 વર્યમાાં ખાદીન ાં વેર્ચાર્
રૂવર્યા 38 કરોડિી વધીને 367 કરોડ સઘી ર્હોચ્ર્ છે . લાલ રક્લા ર્રિી સાંબોધન કરીને
ભારતને વવકસીત રાષ્ટ્ર બનાવવા દે શવાસીઓને આહવાહન કર્ય છે . ખાદી આર્ર્ી વવરાસત છે .
ખાદીની વવરાસત ભારતને વવકસીત રાષ્ટ્ર બનાવવા ખ ૂબ ઉર્યોગી સાબીત િશે. આજે
અમદાવાદની ઓળખ એવો રરવરફ્રન્દ્ટની શાનમાાં વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના વરદ
હસ્તે અટલ ફુટ િીજન ાં લોકાર્યર્ િર્ ાં
આ કાયયક્રમમાાં રાજયના માંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાાંસદશ્રીઓ, મ્ર્નવસર્લ
કોર્ોરે શનના ર્દાવધકારીશ્રીઓ ઉર્સ્સ્િત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીરડયા કન્દ્વીનર)
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