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ુ રાતના પનોતા પત્ર
ુ અને દે શના કર્મયોગી પ્રઘાનસેવકશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબના
ગજ
વરદ હસ્તે સ્મ ૃતત વન તથા કચ્છ શાખા નહેર સહહત તવતવધ તવકાસલક્ષી પ્રોજેકટન ુંુ લોકાપમણ
ુ તમ કરવાર્ું આવ્.ુંુ
અને ખાતમહ

---ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લ અને પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી
આ કાયમક્રર્ર્ાું રાજયના મખ્ુ યર્ુંત્રીશ્રી ભપ
સી.આર.પાટીલ સાહેબ સહહત રાજયના ર્ુંત્રીશ્રીઓ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.

---ુ રાતની અને
સ્મ ૃતતવન અને અંજારર્ાું તવર બાળક સ્ર્ારક ન ુંુ લોકાપમણ કચ્છની,ગજ
ુ ાવયા છે
સર્ગ્ર દે શની સાચી વેદનાન ુંુ પ્રતતક છે . ભ ૂકું પર્ાું જે પહરવારોએ તેર્ના સ્વજનોને ગર્
તેર્ને આ સ્ર્ારક સર્તપિત કરુ છું. – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી

---ર્ા આશાપરુ ાના દશમન સરળતાથી થઇ શકે તે ર્ાટે આજે નવી સતુ વઘાઓના કાયોન ુંુ
તશલાન્દ્યાસ પણ કરવાર્ાું આવ્ ુંુ છે . - શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી

---અર્હરકાર્ાું 9/11 જે બહુ ર્ોટો આંતકી હુર્લો થયો હતો તે પછી ત્યા એક સ્ર્ારક તૈયાર
કરવાર્ાું આવ્ ુંુ ર્ે તેને પણ જો્ ુ છે , જાપાનર્ાું હહરોતસર્ાર્ાું થયેલ ત્રાસદી પછી તેની સ્મ ૃતતને
સાચવત ુંુ એક મ્્ઝુ િયર્ પણ જો્ ુ છે , અને આજે સ્મ ૃતતવન જોઇને હુું દે શવાસીઓને ખ ૂબ
ુ
નમ્રતાથી કહેવા ર્ાુંગ ુ છું કે આપણ ુ સ્મ ૃતતવન દુતનયાના સારાર્ા સારા સ્ર્ારકોની તલાનાર્ાું
એક ડગલ ુ પણ પાછળ નથી. – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી

---2047ર્ાું ભારત તવકસીત દે શ બનશે, ભક
ું ૂ પ પછી કચ્છર્ાું જે કાર્ થ્ ુ તે અકલ્પનીય
છે .નવી કોલેજોની સ્થાપના થઇ,નવી શાળાઓ બનાવવાર્ાું આવી,આધતુ નક હોસ્સ્પટલો
બનાવવાર્ાું આવી છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી
----
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આપણા વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે ર્ા નર્મદાન ુંુ પાણી કચ્છની સકુ ી ધરાને
ુ રાત તવરોધીઓ સાર્ે ખ ૂબ સુંઘર્મ કયો
પહોંચાડવા ર્ાટે નર્મદા યોજનાના તવરોઘીઓ અને ગજ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લ
છે . – શ્રી ભપ

---ડબલ એન્ન્દ્જનની સરકારથી રાજયર્ાું તવકાસના કાર્ોએ ગતી પકડી છે . કચ્છવાસીઓને
ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લ
પણ ડબલ એન્ન્દ્જનની સરકારનો ડબલ લાભ ર્ળતો થયો છે .- શ્રી ભપ

---ુ બલ એનજી પાકમ કચ્છર્ાું બની રહ્યો છે . હરન્દ્્એ
ુ બલ એનજીની બાબતર્ાું કચ્છ
રીન્દ્્એ

ુ રાત જ નહી ભારતન ુંુ સૌથી ર્ોટુ ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનશે-. – શ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લ
ર્ાત્ર ગજ
----

ુ રાત પ્રદે શ ર્ીહડયા તવભાગ એક અખબારી યાદીર્ાું જણાવે છે કે, ગજ
ુ રાતના
ભારતીય જનતા પાટી ગજ
ુ અને દે શના કર્મયોગી પ્રઘાનસેવક આજે તારીખ 28 ઓગષ્ટના હદવસે ભ ૂજ ખાતે તવતવધ તવકાસલક્ષી
પનોતા પત્ર
કાયોન ુંુ લોકાપમણ ક્.મ ુ વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબનો ભ ૂજના પ્રવાસ દરતર્યાન ર્ીરજાપર હાઇવેથી
ુ ી આશરે ત્રણ હક.ર્ી લાુંબો રોડશોન ુંુ આયોજન કરવાર્ાું આવ્ ુંુ હત.ુંુ રોડ શો દરતર્યાન
જી.કે.જનરલ હોસ્સ્પટલ સધ
કચ્છવાસીઓએ પારું પાહરક ન ૃત્ય અને દે શનો તતરું ગો લહેરાવી વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબને રૂડો
આવકાર આપ્યો હતો. વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબના વરદ હસ્તે સ્મ ૃતત વન તથા કચ્છ શાખા નહેર
ુ તમ કરવાર્ાું આવ્ ુંુ ત્યાર પછી વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી
સહહત તવતવધ પ્રોજકેટના લોકાપમણ અને ખાતમહ
સાહેબે ્તુ નવતસિટી ગ્રાઉન્દ્ડ ખાતે ઉપસ્સ્થત રહી દે શવાસીઓને સુંબોધન ક્.ું ુ આ કાયમક્રર્ર્ાું રાજયના
ુ યર્ુંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લ તેર્જ પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી
મખ્
સાહેબન ુંુ સ્વાગત ક્.મ ુ
આ કાયમક્રર્ર્ાું દે શના કર્મતનષ્ઠ પ્રઘાનસેવકશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે સુંબોધનની શરૂઆત કચ્છી
ુ રાતની અને
ભાર્ાથી કરતા જણાવ્ ુંુ કે, સ્મતૃ તવન અને અંજારર્ાું તવર બાળક સ્ર્ારક ન ુંુ લોકાપમણ કચ્છની,ગજ
ુ ાવયા છે તેર્ને આ સ્ર્ારક
સર્ગ્ર દે શની સાચી વેદનાન ુંુ પ્રતતક છે . ભ ૂકું પર્ાું જે પહરવારોએ તેર્ના સ્વજનોને ગર્
સર્તપિત કરુ છું. આજે કચ્છર્ા તવતવધ તવકાસલક્ષી કાયોન ુંુ તશલાન્દ્યાસ અને લોકાપમણ કરવાર્ાું આવ્ ુંુ છે જેર્ાું
વીજળી, રસ્તા,અને ડેરી સાથે સુંકળાયેલા પ્રોજકેટ છે . આ કાયો જ કચ્છના તવકાસ ર્ાટે ડબલ એન્ન્દ્જન સરકારની
પ્રતતબદ્ધતાને દશામવે છે . ર્ા આશાપરુ ાના દશમન સરળતાથી થઇ શકે તે ર્ાટે આજે નવી સતુ વઘાઓન ુંુ તશલાન્દ્યાસ
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ુ યર્ુંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલના નેત ૃત્વર્ાું ગજ
ુ રાત કેવી રીતે આગળ વધી
પણ કરવાર્ાું આવ્ ુંુ છે . રાજયના મખ્
રહ્ય ુ છે તેન ુંુ આ પ્રર્ાણ છે . આજે સ્મતૃ ત વન જતી વખતે આખા રસ્તાર્ાું કચ્છના લોકોએ ખ ૂબ પ્રેર્ આપ્યો છે ,ખ ૂબ
આતશવામદ આપ્યા છે . હુું આ ધરતીને નર્ન કરુ છું અને અંહી ઉપસ્સ્થત લોકોને પણ નર્ન કરુ છું. બે દસક પહેલા
કચ્છે જે પણ સહન ક્મ ુ તે પછી કચ્છે જે હોંસલો બતાવયો તેની દરે ક િલક આ સ્મતૃ ત વનર્ાું છે .
ુ ાું જણાવ્ ુંુ કે,અર્હરકાર્ાું 9/11 જે બહુ ર્ોટો આંતકી હુર્લો
વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે વધર્
થયો હતો તે પછી ત્યા એક સ્ર્ારક તૈયાર કરવાર્ાું આવ્ ુંુ ર્ે તેને પણ જો્ ુ છે , જાપાનર્ાું હહરોતસર્ાર્ાું થયેલ
ત્રાસદી પછી તેની સ્મ ૃતતને સાચવત ુંુ એક મ્્ઝુ િયર્ પણ જો્ ુ છે , અને આજે સ્મતૃ તવન જોઇને હુું દે શવાસીઓને
ુ
ખ ૂબ નમ્રતાથી કહેવા ર્ાુંગ ુ છું કે આપણ ુ સ્મતૃ તવન દુતનયાના સારાર્ા સારા સ્ર્ારકોની તલાનાર્ાું
એક ડગલ ુ પણ
પાછળ નથી. કચ્છર્ાું કોઇ ર્હેર્ાન આવે તો સ્મતૃ તવન જોયા વગર જવા દે શો નહી તેવી કચ્છવાસીઓને તવનુંતી
ુ રી 2001ના હદવસે જ્યારે ભક
કરી. શાળાના બાળકોને સ્મતૃ તવન બતાવવા હાુંકલ કરી. કચ્છર્ાું 26 જાન્દ્્આ
ુંુ પ
આવયો ત્યારે હુું હદલ્હી હતો, સર્ચાર ર્ળતા હદલ્હીથી અર્દાવાદ આવી બીજા હદવસે કચ્છ પહોંચ્યો. તે સર્યે હુું
ભારતીય જનતા પાટીનો કાયમકર હતો ર્ને ખબર ન હતી કે હુું કેવી રીતે કચ્છના લોકોની ર્દદ કરીશ પરું ત ુ ર્ે
નક્કી ક્મ ુ હત ુંુ કે દુખના સર્યે આપ સૌને વચ્ચે રહીશ અને સુંભવ દરે ક ર્દદ કરવાનો સુંકલ્પ કયો હતો.આજે
ુ યર્ુંત્રી તરીકે પહેલી હદવાળી અને કચ્છના લોકોની ભક
કચ્છની તસ્વીર બદલાઇ છે . મખ્
ું ૂ પ સર્યની પહેલી
હદવાળી ર્ે અને ર્ારા તે સર્યના સાથી ર્ુંત્રીઓએ હદવાળી નોહતી ઉજવી તે સર્યે હુું કચ્છવાસીઓની વચ્ચે
આવયો હતો. આર્ તો હદવાળી બોડમ ર પર જઇ દે શના જવાનો સાથે ઉજવતો હોવ છું પરું ત ુ તે વર્ે ર્ે તે પરું પરા
છોડી ભ ૂકું પ પીહડત પહરવારજનો વચ્ચે રહી હદવાળી ઉજવી હતી. કેટલાક લોકોને જે રણ દે ખાત ુ હત ુંુ તે રણર્ાું
ર્ને ભારતન ુંુ તોરણ દે ખાઇ રહ્ય ુ છે . 15 ઓગષ્ટે દે શવાસીઓને જણાવ્ ુંુ હત ુંુ કે, 2047ર્ાું ભારત તવકસીત દે શ
બનશે. ભકૂું પ પછી કચ્છર્ાું જે કાર્ થ્ ુ તે અકલ્પનીય છે .નવી કોલેજોની સ્થાપના થઇ,નવી શાળાઓ
બનાવવાર્ાું આવી,આધતુ નક હોસ્સ્પટલો બનાવવાર્ાું આવી છે . કહેવત છે કે ર્હેનતન ુ ફળ ર્ીઠુું હોય કચ્છે આ
ુ રાતન ુંુ નુંબર વન જજલ્લો બન્દ્્ ુંુ
કહેવતને સાચી સાબીત કરી બતાવી છે . ફળ ઉત્પાદનના ર્ાર્લે કચ્છ આજે ગજ
ુ ાથી વઘી ગ્ ુ છું. કચ્છે અને ગજ
ુ રાતે તેર્ની તવરાસતને સુંપણ
ુ મ
છે . 20 વર્મર્ાું કચ્છર્ાું દૂ ધન ુંુ ઉત્પાદન ત્રણ ગણ
ુ રાત પરું ુ ત દે શ અને દુતનયાર્ાું
ગૌરવ સાથે જાળવી રાખવાન ુંુ ઉદાહરણ દે શ સાર્ે રાખ્્ ુંુ છે . આજે ન ર્ાત્ર ગજ
ચચામઓ થઇ રહી છે કે જેણે કચ્છ નથી જો્ ુ તેને કશુંુ નથી જો્.ુંુ
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ુ યર્ુંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલે સુંબોધન કરતા જણાવ્ ુંુ કે, કચ્છ
આ કાયમક્રર્ર્ાું પ્રજાવત્સલ લોકલાહડલા મખ્
ુ રાતને આશરે
ર્ાટે આજે સ્મતૃ ત અને સમ ૃદ્ધીનો હદવસ છે . વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે એક વર્મર્ાું ગજ
47 હજાર કરોડ રૂતપયાથી વધ ુ તવકાસલક્ષી કાયોની ભેટ આપી છે . આજે આ રકર્ના દસ ટકા એટલેકે 47 કરોડ
રૂતપયા ના તવકાસના કાર્ોની ભેટ એકલા કચ્છને આપી છે . વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબના વરદ હસ્તે
થયેલા તવતવધ તવકાસલક્ષી કાર્ોથી કચ્છનો તવકાસ વેગવુંતો બનશે. કચ્છવાસીઓને નર્મદાન ુંુ જળ આપવાન ુંુ
ુ મ ક્મ ુ છે . આજે વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે કરોડા રૂતપયાના ખચે તૈયાર થયેલ કચ્છવચન પણ પણ
ુ રાતને ર્ળી છે . તવરોધપક્ષ પર પ્રહાર કરતા
ભ ૂજ-ર્ાુંડવી 143 હક.ર્ી લાુંબી બ્રાન્દ્ચ કેનાલની ભેટ આજે ગજ
ુ ી કચ્છને
જણાવ્ ુંુ કે આપણે એ પણ યાદ કરવ ુંુ જોઇએ કે એવા કોણ લોકો હતા કે જેર્ણે પાુંચ-પાુંચ દાયકા સઘ
નર્મદાના પાણીથી વુંચીત રાખ્યા,તરસ્્ ુ રાખ્્,ુંુ સકુ ુ ભટ્ટ રાખ્્ ુ હત.ુંુ આપણે બઘા જાણીએ છીએ કે તવરોઘ કરવા
ુ રાતને અને કચ્છને તવકાસથી વુંચીત રાખવાના પ્રયત્ન
વાળા અબમન નકસલવાદીઓ કોણ હતા. આ લોકોએ ગજ
કયામ જેર્ાું એક નાર્ છે ર્ેધા પાટકર. સૌ જાણે છે કે ર્ેઘા પાટકર જેવા વયસ્તત કઇ પાટી સાથે જોડાયેલા છે , કોણે
ુ રાતના ભોળી જનતાને ભ્રર્ીત કરવાના પ્રયાસ કયામ
તેર્ણે સાુંસદની ચટ
ું ૂ ણી લડવાની ટીહકટ આપી હતી. ગજ
ુ રાતની શાણી અને ખર્ીરવુંતી પ્રજાએ આવા લોકોના ર્નસબ
ુ ા ફાવા હદધા નથી.
પરું ત ુ ગજ
ુ યર્ુંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટે લે વધર્
ુ ાું જણાવ્ ુંુ કે, આપણા વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે ર્ા
મખ્
ુ રાત તવરોધીઓ સાર્ે
નર્મદાન ુંુ પાણી કચ્છની સકુ ી ધરાને પહોંચાડવા ર્ાટે નર્મદા યોજનાના તવરોઘીઓ અને ગજ
ુ રાતની જનતા જાણે છે . કેન્દ્રર્ાું વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે સત્તા સુંભાળી
ખ ૂબ સુંઘર્મ કયો તે અંગે ગજ
ુ વાની પરવાનગી આપી વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ ર્ોદી સાહેબે
ત્યારે ર્ાત્ર 17 હદવસર્ાું નર્મદાના દરવાજાને મક
ુ રાતના તવકાસના દરવાજા ખોલી દીધા હતા. હવે ડબલ એન્ન્દ્જનની સરકારથી રાજયર્ાું તવકાસના કાર્ોએ
ગજ
ગતી પકડી છે . કચ્છવાસીઓને પણ ડબલ એન્ન્દ્જનની સરકારનો ડબલ લાભ ર્ળતો થયો છે . ભારતના સૌથી
ુ બલ એનજી પાકમ કચ્છર્ાું બની રહ્યો છે . હરન્દ્્એ
ુ બલ એનજીની
ર્ોટા 30 હજાર ર્ેગા વોટ હાઇબ્રીડ રીન્દ્્એ
ુ રાત જ નહી ભારતન ુંુ સૌથી ર્ોટુ ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનશે. 26ર્ી જાન્દ્્આ
ુ રી 2001ના
બાબતર્ાું કચ્છર્ાત્ર ગજ
ુ ાવયા
કચ્છર્ાું આવેલ ભ ૂકું પને આજે પણ આપણે ભ ૂલ્યા નથી. આ કુ દરતી હોનારતર્ાું આપણે આપણા સ્વજનો ગર્
છે .
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ુ રાત તવઘાનસભાના અઘ્યક્ષશ્રી ડો.શ્રીર્તી તનર્ાબેન આચાયમ,રાજયના ર્ુંત્રીશ્રીઓ
આ કાયમક્રર્ર્ાું ગજ
ુ ાઇ ચૌધરી, સાુંસદશ્રી તવનોદભાઇ ચાવડા, કચ્છ જજલ્લા પુંચાયતના પ્રમખ
ુ શ્રી
શ્રી હકતતિતસિંહ વાઘેલા, શ્રી જીતભ
ુ નતસિંહ જાડેજા, શ્રી તવરે ન્દ્રતસિંહ જાડેજા, શ્રીર્તી
પારૂલબેન, ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી વાસણભાઇ આહહર,શ્રી પ્રદ્યર્
ર્ાલતીબેન ર્હેશ્વરી, તેર્જ પાટીના પદાતધકારીશ્રીઓ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ ર્ીહડયા કન્દ્વીનર)
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