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દેશના યશ વી વડા ધાન અને ગુજરાતના સપૂત ી નરે ભાઇ મોદી સાહેબે
આજે વાદશ યોિત લગ પૈકી એક એવા સૌરા ના સોમનાથ ખાતે પહ ચી
ભગવાન ભોલેનાથની પૂણ ભિ તભાવ પૂવક પૂ અચના કરી હતી.
યારબાદ ગીર સોમનાથ િજ લાની ચાર બેઠકોના ભારતીય જનતા પાટ ના ઉમેદાવારોના સમથનમાં
િવશાળ જનસભાને સંબોધન કયુ હતું
--લોકતં ના મહાપવમાં સૌરા િવ તારની આ પહેલી સભા
સોમનાથ દાદાની ધરતી ઉપર થઇ રહી છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--અ યાર સુધી રા યએ િવકાસની હરણફાળ ભરવામાં પાછી પાની કરી નથી.
લોકતં ના આ મહાપવમાં ગુજરાતમાં િવકાસની ગિત બંધ ન થાય તે માટે
ડબલ એિ જનની સરકાર આ વખતે પણ થાપીત કરવી જ રી છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--આ વખતે નરે ના નામે થયેલ તમામ રેકોડ ભૂપે

તોડે તેવી મારી અદ ય ઇ છા છે અને

તેના માટે તમારે મતદાન કરવાનું છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--પહેલાં ગુજરાતની છબી ખરડાયેલી હતી અને દેશ અને િવ વમાં વાતો થતી હતી કે
ભારત કાંઇ નહ કરી શકે અને ગુજરાત પણ કાંઇ નહ કરી શકે.
પહેલાં એક િપયાનું કામ કરાવવું હોય તો આપણે સો િપયાનો ખચ કરવો પડતો હતો – ી નરે ભાઇ
મોદી
--આજે ગુજરાતને શું જોઇએ છે તેમની મારી કે ની સરકારને ખબર હોવાથી
ગુજરાત માંગે તે પહેલાં ગુજરાતને આપી દેવામાં આવે છે – ી નરે ભાઇ મોદી
--ગુજરાતની જનતા આજ દન સુધી ભારતીય જનતા પાટ ઉપર ભરોસો મૂકતી આવી છે
આ વખતે પણ એ િવ વાસ કાયમ રાખી
ગુજરાતને ગિતના પંથે લઇ જવા અપીલ– ી નરે ભાઇ મોદી
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--ગીર સોમનાથ િજ લાના ચારેય કમળ ગુજરાત િવધાનસભામાં મોકલવાના છે
એવું િજ લાની જનતાએ ન કી કરી લીધુ છે – ી ભૂપે ભાઇ પટેલ
--દેશના નાગ રકો જ નહ પરંતુ િવ વના નાગ રકો આજે ી મોદી સાહેબને
વૈિ વક નેતા તરીકે જોવા ઇ છુ ક છે – ી ભૂપે ભાઇ પટેલ
--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 વાદશ
યોિત લગ પૈકી એક એવા સૌરા ના સોમનાથ ખાતે પહ ચી ભગવાન ભોલેનાથની પૂણ ભિ તભાવ
પૂવક પૂ અચના કરી હતી. યારબાદ ગીર સોમનાથ િજ લાના વેરાવળ ખાતે પહ ચી ગીર સોમનાથ
િજ લાની ચાર બેઠકોના ભારતીય જનતા પાટ ના ઉમેદાવારોના સમથનમાં િવશાળ જનસભાને સંબોધન
કયુ હતું.
રા યના મૃદુ અને મ કમ મુ યમં ી ી ભૂપે ભાઇ પટેલ સાહેબે વાગત વચન કરતાં જણા યું
હતું કે, ગીર સોમનાથ િજ લાની પાવન ધરતી ઉપર ભગવાન સોમનાથની પૂ

અચના કરી દેશના

યશ વી વડા ધાન ી ગીર સોમનાથ િજ લાના ભારતીય જનતા પાટ ના ચારેય ઉમેદવારોના સમથન
આપવા આવી પહ યા છે યારે આ િવશાળ જનસમૂદાયને જોઇ ગીર સોમનાથ િજ લાના ચારેય કમળ
ગુજરાત િવધાનસભામાં મોકલવાના છે એવું િજ લાની જનતાએ ન કી કરી લીધુ છે . દેશના
વડા ધાન ીએ મુ યમં ી ી તરીકેના કાયકાળ દર યાન ગુજરાતમાં િવકાસની યા ા પર લઇ જઇ િવ વ
ફલક ઉપર થાિપત કરી દીધું છે . ગુજરાતના િવકાસ મોડેલ ને દેશમાં થાિપત કરી િવકાસની ગિતએ
લઇ ગયાં છે યારે મા દેશના નાગ રકો જ નહ પરંતુ િવ વના નાગ રકો આજે ી મોદી સાહેબને
વૈિ વક નેતા તરીકે જોવા ઇ છુ ક છે . િવ વના દેશો આજે ભારતના નેતૃ વનો િ વકાર કરી આગામી ૨૦નું નેતૃ વ ભારતને કરવાની જવાબદારી આપી વૈિ વક નેતૃ વ ી મોદી સાહેબને સ પવા અંગેની
તૈયારી દશાવી દધી છે .
વડા ધાન ી નરેન ભાઇ મોદી સાહેબે િવશાળ જનમેદનીને સંબોધતા જણા યું હતું કે, લોકતં ના
મહાપવમાં સૌરા િવ તારની આ પહેલી સભા સોમનાથ દાદાની ધરતી ઉપર થઇ રહી છે . સોમનાથ
દાદાના આ શવાદ અને િજ લાના જનતા જનાદન આ શવાદ મળવાથી મારા તમામ રેકોડ તોડી
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ભૂપે ના નવા રેકોડ થાિપત થવાની છે તે ન કી થઇ ગયું છે . આપણે સૌ એ મતદાન કરવું એ લોકતં માં
ખૂબ જ આવ યક છે .
ી મોદી સાહેબે વધુમાં જણા યું હતું કે, અ યાર સુધી રા યએ િવકાસની હરણફાળ ભરવામાં
પાછી પાની કરી નથી. લોકતં ના આ મહાપવમાં ગુજરાતમાં િવકાસની ગિત બંધ ન થાય તે માટે ડબલ
એિ જનની સરકાર આ વખતે પણ થાપીત કરવી જ રી છે . ચૂટં ણીમાં મત માંગવા એ મા કત ય છે ,
મતદાન કરવું એ તમા કત ય છે . આ વખતે નરે ના નામે થયેલ તમામ રેકોડ ભૂપે તોડે તેવી મારી
અદ ય ઇ છા છે અને તેના માટે તમારે મતદાન કરવાનું છે . ગુજરાતની જનતા આજ દન સુધી ભારતીય
જનતા પાટ ઉપર ભરોસો મૂકતી આવી છે આ વખતે પણ એ િવ વાસ કાયમ રાખી ગુજરાતને ગિતના
પંથે લઇ જવા અપીલ કરી હતી.
ી મોદી સાહેબે વધુમાં જણા યું હતું કે, પહેલાં ગુજરાતની છબી ખરડાયેલી હતી અને દેશ અને
િવ વમાં વાતો થતી હતી કે ભારત કાંઇ નહ કરી શકે અને ગુજરાત પણ કાંઇ નહ કરી શકે. પહેલાં એક
િપયાનું કામ કરાવવું હોય તો આપણે સો િપયાનો ખચ કરવો પડતો હતો. પરંતુ આજે ગુજરાતને શું
જોઇએ છે તેમની મારી કે ની સરકારને ખબર હોવાથી ગુજરાત માંગે તે પહેલાં ગુજરાતને આપી દેવામાં
આવે છે . આજે ગુજરાતની ધરતી દરેક ે માં પાણીદાર બનાવી દીધી છે . પીવાનું શુ ધ પાણી ઘેર ઘેર
પહ ચાડવામાં આ યું છે . સૌરા ની સુકી ધરતી ઉપર ધરતી પુ ોને સચાઇનું પાણી મળી રહે તે માટે
નમદા િજ લામાંથી ક છની સુકી ધરતી સુધી માં નમદાને પહ ચાડવામાં આવી છે . દકરીઓ આજે
દેશમાં જ ઉ ચ અ યાસ કરી સૌથી ચા હોદા ઉપર રોજગારી મેળવી દેશનું અને રા યનું નામ રોશન
કરી રહી છે . ટુરીઝમ ે ે પણ ગુજરાત રા યએ હરણફાળ ભરી છે . ગુજરાતના ટુરીઝમની આજે
િવ વમાં ચચા થઇ રહી છે .
ી મોદી સાહેબે વધુમાં જણા યું હતું કે, ભૂતકાળની ક સ
ે ની સરકાર શાસનમાં ગુજરાત અને
ગુજરાતના મહાનુભાવોનું સતત અપમાન કરતી આવી હતી. આજે ગુજરાતના મહાનુભાવોને યો ય
સ માન મળી ર ું છે . ગુજરાતમાં ટુરીઝમ ે નો િવકાસ થવાના કારણે િવદેશી મૂડી રોકાણ સૌથી વધુ
ગુજરાતમાં આવી ર ું છે . આવા મૂડી રોકાણનો વધારો થવાથી રોજગારી, ઉ ોગ ગુજરાતમાં વધી ર ાં
છે . રા યમાં પહેલાં માતાઓ અને બહેનોની સુર ા તેમનું આરો ય અંગન
ે ી ચતાઓ કોઇએ કરી નથી.
મારા નેતૃ વમાં ગુજરાતની સરકારે માતાઓ અને બહેનોની ચતા કરી તેમની આબ નું લીલામ ન થાય તે
માટે ખુ લામાં શૌચ
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યામાંથી મૂિ ત આપવા માટે શૌચાલયો બનાવવામાં આ યાં, આયુ યમાન યોજના

હેઠળ ગરીબમાં ગરીબ માણસને . પાંચ લાખ સુધીની સારવાર મફતમાં કરવામાં આવે છે . ચૂલ
ં ા
કવાંમાથી મૂિ ત આપવા માટે ગેસના ચૂલા આપવામાં આ યાં છે . કોરોનાના કપરા કાળમાં દેશનો કોઇ
ગરીબ નાગ રક ભૂ યો ન સુવે તે માટે મફતમાં રાશન આપવામાં આ યું છે . પશુપાલકોને કોઇ તકલીફ ન
પડે તે માટે બંધ પડેલ ડેરી ચાલુ કરવામાં આવી છે એટલું જ નહ તેનો િવકાસ પણ કરવામાં આ યો છે .
આપણે આજે આઝાદીના ૭૫ વષ પુણ થયેલ હોવાથી અમૃત મહો સવની ઉજવણી કરી ર ાં છીએ
યારે આગામી ૨૫ વષ એ ખૂબ જ મહ વના હોવાથી િવકાસની વણથંભી વણઝાર ન અટકે તે માટે
રા યમાં સૌથી વધુ સીટો, સૌથી વધુ લીડ સાથે ગુજરાત િવધાનસભામાં મોકલી મારા તમામ રેકોડ તોડી
ભૂપે ના નામે નવા રેકોડ થાિપત કરવા માટે મતદાનના દવસે ૧૦૦ ટકા મતદાન કમળના િસ બોલ
ઉપર કરવા અપીલ કરી હતી.
ગીર સોમનાથ િજ લાના ભારતીય જનતા પાટ ના સમથનમાં યોજવામાં આવેલ આ િવશાળ
જનસભામાં ગુજરાત રા યના મુદુ અને મ કમ મુ યમં ી ી ભૂપે ભાઇ પટેલ, ગુજરાત રા યના પૂવ
મુ યમં ી ી િવજયભાઇ

પાણી,

ભારતીય જનતા પાટ ના સોમનાથ સીટના ઉમેદવાર

માન સહભાઇ પરમાર, તલાલા િવધાનસભા સીટના ઉમેદવાર
િવધાનસભા સીટના ઉમેદવાર ડૉ.

ી ભગવાનભાઇ બારડ, કોડીનાર

ુમનભાઇ વા , ઉના િવધાનસભા સીટના ઉમેદવાર

ી કાળુભાઇ

રાઠોડ, િજ લા સંગઠનના હોદેદારો, ચૂટં ાયેલ પાંખના િતિનધીઓ ઉપિ થત ર ાં હતાં.

ડૉ.ય શ
ે દવે
( દેશ િમ ડયા ક વીનર)
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