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દેશના યશ વી વડા ધાન અને ગુજરાતના સપૂત ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે
આજે સૌરા િવ તારમાં સોમનાથ અને ધોરા ખાતે હેર સભાને સંબોધી અમરેલી ખાતે
અમરેલી િજ લાના ઉમેદવારો ી જે . વી. કાકડીયા, ી કૌશીકભાઇ વેકરીયા, ી જનકભાઇ
તલાવીયા, ી મહેશભાઇ કસવાલા અને ી હીરાભાઇ સોલંકીના સમથનમાં િવશાળ જનસભાને

ડૉ.

સંબોધી હતી
--વરાજ મહેતા એવા મુ યમં ી હતાં કે જે ઓ અમરેલીના હતાં પણ

મોદી એવા મુ યમં ી હતા જે અનુભવ કરતા હતાં કે આ અમરેલી એનું છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--અમરેલીની ધરા સંતોની ધરા છે , કમયોગીઓની ધરા છે , આ ધરા સાિહ યની ધરા છે
આ ધરા સાિહ ય અને તલવારની તાકાત ધરાવે છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--ગત ૨૦ વષમાં રા યમાં જે ગિત થઇ છે તેના આંકડા જોઇએ તો સાચા અથમાં
િવકાસ થયો છે તેમ કહેવાય. રા યની જનતા િવકાસ બોલે એટલે
ગુજરાતનું નામ મોખરે આવે છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--રા યએ ઔ ોિગક ે ે એક અલગ છબી બનાવી છે . રા યની જનતાને
ઔ ોિગક ે ે િવકાસ થવાના કારણે રોજગારીઓનું સજન થયું છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--અમરેલી
લાનું પીપવાવ બંદર ઉ ર ભારતને જોડવા માટે પીપાવાવ કોરીડોર બનવા જઇ ર ંુ
છે
તેના કારણે ઇિતહાસમાં એક કરણ બની જવાનું છે . આ પીપાવાવ બંદરના કારણે
સમુ ના મા યમથી વધુ નવા ઔ ોિગક ે નું વાગત કરવા જઇ ર ું છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--આજે પરમા માએ પાણીની વષા કરવી હોય તો
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સૌ પહેલાં અમરેલીમાં કરે છે – ી નરે ભાઇ મોદી
---

ભૂતકાળની સરકારોમાં પીવાના પાણી માટે હે ડપંપ લગાવી દે તો
જે તે િવ તારના ધારાસ ય પાંચ પાંચ ચૂટં ણીઓ આરામથી

તી જતાં હતાં – ી નરે ભાઇ

મોદી
--ભાજપાએ રા યમાં સ ાના મા યમથી સેવા કરવાના આશય સાથે
શાસનની ધુરા સંભાળેલ હોઇ આજે ઘેર ઘેર પાઇપ થી િપવાનું પાણી પહ ચાડવામાં આવે છે અને
એટલા માટે જ હે ડપંપ એ ભૂતકાળ બની ગયો છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--ગુજરાત પહેલાં કૃિષ ે ે માઇનસ પોઇ ટ સાથે ચાલતું હતું
આજે આપણે નફા સાથે ચાલી ર ાં છીએ – ી નરે ભાઇ મોદી
--પહેલાંની સરકારમાં ડેરી ન બનાવવાના િનયમો હતાં જયારે ભાજપાની સરકારમાં
ડેરી બનાવવાના િનયમો બનાવવામાં આ યાં છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--પહેલા કૃિષ િવકાસ દર માઇનસમાં હતો અને આજે કૃિષ િવકાસ દર ડબલ ડઝીટમાં થઇ ગયો છે
અને ગુજરાત કૃિષ ે ે અનેક િવધ મેડલો મેળવતું રા ય બની ગયું છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--ગુજરાત રા યનો અનુભવ મને દ હીમાં કામે લાગે છે અને એટલા માટે જ
ગુજરાતની જનતા જનાદન મારો િશ ક બ યો છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વચન આપી ફરી જનારી સરકાર નથી પરંતુ
વચનો પુરા કરનારી સરકાર છે – ી નરે ભાઇ મોદી
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યુરીયા ખાતરની એક થેલી ખેડૂતોને મા

. ૨૭૦માં પડે છે

પણ સરકારને . ૨૦૦૦માં પડે છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--ભાજપાએ અ યાર સુધી જે કાય કયુ છે તે પાયો નાંખવાનું કામ કયુ છે અને
હવે તમારા મતદાન થકી અને તમારા આ શવાદ થકી િવકાસની હરણફાળ ભરી
ગુજરાતને િવ વની હરોળમાં મૂકવાનું છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--લોકતં ના આ મહાપવમાં ભારતીય જનતા પાટ ના ઉમેદવારોના સમથન અથ ગુજરાત ખાતે પધારેલ
દેશના યશ વી વડા ધાન અને ગુજરાતના સપૂત ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે આજે સૌરા િવ તારમાં
સોમનાથ અને ધોરા ખાતે હેર સભાને સંબોધી અમરેલી ખાતે અમરેલી િજ લાના ઉમેદવારો ી જે . વી.
કાકડીયા,

ી કૌશીકભાઇ વેકરીયા,

ી જનકભાઇ તલાવીયા,

ી મહેશભાઇ કસવાલા અને

ી હીરાભાઇ

સોલંકીના સમથનમાં િવશાળ જનસભાને સંબોધી હતી.
અમરેલી િજ લામાં ભારતીય જનતા પાટ ના ઉમેદવારોના સમથનમાં દેશના યશ વી વડા ધાન ી
નરે ભાઇ મોદી સાહેબે જણા યું હતું કે, હુ ં અમરેલી આવું એટલે ઘરે આ યો છુ ં એવું લાગે છે . ડૉ.

વરાજ

મહેતા એવા મુ યમં ી હતાં કે જે ઓ અમરેલીના હતાં પણ મોદી એવા મુ યમં ી હતા જે અનુભવ કરતાં કે આ
અમરેલી એનું છે . આ અમરેલીની ધરા સંતોની ધરા છે , કમયોગીઓની ધરા છે , આ ધરાની સાિહ યની ધરા છે
આ ધરા સાિહ ય અને તલવારની તાકાત ધરાવે છે . અમરેલીની આ સભા જ બતાવી આપે છે કે અમરેલી
િજ લામાંથી આ વખતે તમામ કમળો ગુજરાત િવધાનસભામાં જવાના છે .
ી મોદી સાહેબે વધુમાં જણા યું હતું કે, ગત ૨૦ વષમાં રા યમાં જે

ગિત થઇ છે તેના આંકડા

જોઇએ તો સાચા અથમાં િવકાસ થયો છે તેમ કહેવાય. રા યની જનતા િવકાસ બોલે એટલે ગુજરાતનું નામ
મોખરે આવે છે . રા યએ ઔ ોિગક ે ે એક અલગ છબી બનાવી છે . રા યની જનતાને ઔ ોિગક ે ે
િવકાસ થવાના કારણે રોજગારીઓનું સજન થયું છે . અમરેલી
લાનું પીપવાવ બંદર ઉ ર ભારતને જોડવા
માટે પીપાવાવ કોરીડોર બનવા જઇ ર ું છે તેના કારણે ઇિતહાસમાં એક કરણ બની જવાનું છે . આ પીપાવાવ
બંદરના કારણે સમુ ના મા યમથી વધુ નવા ઔ ોિગક ે નું વાગત કરવા જઇ ર ું છે . કૃિષ ે ને ફાયદો
થવાનો છે .
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ી મોદી સાહેબે વધુમાં જણા યું હતું કે, ભૂતકાળમાં સૌરા ની જનતા પાણી મેળવવા માટે જે મુ કેલીઓ
માંથી પસાર થઇ છે તે સૌ કોઇ ણે છે . પાણી માટે પરમે વરની પૂ અચના કરવી પડે છે. આજે પરમા માએ
પાણીની વષા કરવી હોય તો સૌ પહેલાં અમરેલીમાં કરે છે . ભૂતકાળની સરકારોમાં પીવાના પાણી માટે હે ડપંપ
લગાવી દે તો જે તે િવ તારનો ધારાસ ય પાંચ પાંચ ચૂટં ણીઓ આરામથી તી જતાં હતાં. પરંતુ ભાજપાએ
રા યમાં સ ાના મા યમથી સેવા કરવાના આશય સાથે શાસનની ધુરા સંભાળેલ હોઇ આજે ઘેર ઘેર પાઇપ થી
િપવાનું પાણી પહ ચાડવામાં આવે છે અને એટલા માટેજ હે ડપંપ એ ભૂતકાળ બની ગયો છે .
ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે વધુમાં જણા યું હતું કે, કૃિષ ે ે કાયાક પ કરી નાં યું છે . ગુજરાત પહેલાં
કૃિષ ે ે માઇનસ પોઇ ટ સાથે ચાલતું હતું આજે આપણે નફા સાથે ચાલી ર ાં છીએ. ગુજરાતના ખેડત
ૂ ોને
પુરતા માણમાં સચાઇનું પાણી, િવજળી, પોષણ મ ભાવો આપવામાં આવી ર ાં છે . ખેડત
ૂ ોને ખેતી માટે
પુરતી સુિવ ા આપવામાં આવી હોવાથી આજે િસઝનના ણ ણ પાક લેતો થયો છે . ગુજરાતના ખેડત
ૂ ોને ખેતી
માટે માગદશન મળી રહે તે માટે કૃિષમેળાઓનું આયોજન કરવામાં આ યું છે . ગુજરાતમાં ૧.૨૫ કરોડ હે થ
સોઇલ કાડ આપવામાં આ યાં છે . પહેલાંની સરકારમાં ડેરી ન બનાવવાના િનયમો હતાં જયારે ભાજપાની
સરકારે ડેરી બનાવવાના િનયમો બનાવવામાં આ યાં છે . પશુપાલકોને પશુઓના વ બચાવવા માટે રશીકરણનું
કામ કરવામાં આવી ર ું છે . ગુજરાતમાં પહેલાં એક જ એ ીક ચર યુિનવ સટી હતી આજે આપણે ચાર ચાર
એ ી ક ચર યુિનવ સટી બનાવી છે જે માં રા યના બાળકો કૃિષ િન ણાંત બની રા યના ખેડત
ૂ ોને યો ય
માગદશન આપી આધુિનક ખેતી બનાવવા માટે ખેડત
ૂ ોને ો સાહન આપી શકે. પહેલા કૃિષ િવકાસ દર
માઇનસમાં હતો અને આજે કૃિષ િવકાસ દર ડબલ ડઝીટમાં થઇ ગયો છે અને ગુજરાત કૃિષ ે ે અનેક િવધ
મેડલો મેળવતું રા ય બની ગયું છે . ગુજરાત હવે ાકૃિતક ખેતી તરફ વળી ર ાં છે જે અિભનંદનને પા છે .
ગુજરાત રા યનો અનુભવ મને દ હીમાં કામે લાગે છે અને એટલા માટેજ ગુજરાતની જનતા જનાદન મારો
િશ ક બ યો છે . ધાનમં ી કસાન સ માન િનધી અંતગત દેશના ખેડત
ૂ ોને કોઇપણ વચેટીયાઓ વગર દરેક
ખેડત
ૂ ોને ડી.બી.ટી. મારફતે વાષ ક . ૧૨૦૦૦ જમાં કરાવવામાં આવે છે જે ના કારણે ખેડત
ૂ ોની ખરીદ શિ ત
વધી છે . ગામડાના વેપારીઓની આવક વધી છે . મ યવગનું વન ધોરણ ચું આ યું છે .
ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે વધુમાં જણા યું હતું કે, લોકતં ના આ મહાપવમાં િવરોધીઓ ગુજરાતમાં
આવી અનેકિવધ ભાષણો આપતાં કહે છે કે કે ની અને રા યની સરકાર જનતા જનાદન માટે શું કરી રહી છે
યારે મારે કહેવું છે કે, યુરીયા ખાતરની એક થેલી ખેડૂતોને મા

. ૨૭૦માં પડે છે પણ સરકારને . ૨૦૦૦માં

પડે છે . ગુજરાતમાં ખેડત
ૂ ોને યુરીયામાં ૨.૫ કરોડ . ની સબસીડી આપવામાં આવે છે . ગુજરાતે નેનો યુરીયાનું
વાગત કયુ છે અને એના કારણે પાકમાં ફાયદો થયો છે . આપણે કૃિષ ત
ે ે વૈ ાનીક ઢબે આગળ વધી ર ાં છીએ.
વષ ૨૦૨૩નું વષ િમલેટ યર મનાવવા માટે કે સરકારે યુ. એન. માં ભલામણ કરવામાં આવી છે .
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ી મોદી સાહેબે િશ ણ

ે ે વાત કરતાં જણા યું હતું કે, બે દાયકા પહેલાં ોપ આઉટ રેશીયો વધારે

હતો. ભાજપાની સરકારે ોપ આઉટ રેશીયો ઘટાડવા માટે શાળા વેશો સવ, ક યા કેળવણી નીધી, બેટી બચાવો
અને બેટી પઢાઓ અિભયાન ચલાવવામાં આ યું છે જે ના કારણે ોપ આઉટ રેશીયો ન ધપા ઘ યો છે . આજે
સરકારી શાળાઓને આધુિનક બનાવવા તરફ યાન કેિ ત કરવામાં આ યું છે . કોરોના કાળમાં ૮૦ કરોડના
લોકોને મફત અનાજ આપવામાં આ યું છે , બહેનોને ગેસના િસિલ ડર આપવામાં આ યાં છે .

ધાનમં ી

આવાસ યોજના હેઠળ ગરીબ પ રવારોને આવાસ આપવામાં આ યાં છે . ડેરી સે ટરમાં માતાઓ-બહેનો આગળ
આવી રહી છે . રા ય સરકાર અને કે સરકાર વારા માતાઓ અને બહેનો આ મિનભર બનાવવા તરફ પહેલ
કરી છે . ક સ
ે ના ઉમેદવારો તમારી પાસે મત માંગવા આવે તો એમને પુછજો કે આવનારી પેઢીઓ માટે તેમની
પાસે શું લાન છે . ભાજપાએ અ યાર સુધી જે કાય કયુ છે તે પાયો નાંખવાનું કામ કયુ છે અને હવે તમારા
મતદાન થકી અને તમારા આ શવાદ થકી િવકાસની હરણફાળ ભરી ગુજરાતને િવ વની હરોળમાં મૂકવાનું છે .
ભારતીય જનતા પાટ ની સરકાર વચન આપી ફરી જનારી સરકાર નથી પરંતુ વચનો પુરા કરનારી સરકાર છે . હુ ં
બધા વડીલો સમ જઇ શકતો નથી પરંતુ તમે મને તમારો માનતા હોય તો મારા વતી વડીલો સમ જઇ મારા
વતી ણામ કરવા જનતા જનાદનને અપીલ કરી હતી.
ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે અમરેલી િજ લામાંથી ભારતીય જનતા પાટ ના તમામ ઉમેદવારોને સૌથી
વધુ લીડ સાથે ગુજરાત િવધાનસભામાં મોકલી આપવા અપીલ કરી હતી. ભારતીય જનતા પાટ ના ઉમેદવારો
માટે યોજવામાં આવેલ આ જનસભામાં કેિ ય મં ી ી પુરસો મભાઇ પાલા, સાંસદ ી નારણભાઇ કાછડીયા,
રા ય સરકારના પૂવ મં ી
ભારતીય જનતા પાટ
સાવલીયા,
ઉમેદવારો

ી દલીપભાઇ સંઘાણી, િશ ણિવદ અને ઉ ોગપિત

દેશ ઉપા ય

ી ડૉ. ભરતભાઇ બોઘરા,

દેશ િમડીયા િવભાગની ડબેટ ટીમના સ ય
ી કૌશીકભાઇ વેકરીયા,

ી વસંતભાઇ ગજે રા,

ી અિ વનભાઇ સાવલીયા,

ી ચેતનભાઇ

ી શૈલષે ભાઇ પરમાર ભારતીય જનતા પાટ ના

ી િહરાભાઇ સોલંકી, ી જે . વી. કાકડીયા,

ી મહેશભાઇ કસવાલા,

જનકભાઇ તલાવીયા અને સમ અમરેલી િજ લામાંથી િવશાળ સં યામાં જનમેદની ઉપિ થત રહી હતી.

ડૉ.ય શ
ે દવે
( દેશ િમ ડયા ક વીનર)
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