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આ ચટ
ું ણી માું ભાજપ પાસે ઓલમ્પપકનાું ખેલાડી છે . જયારે સામે વાળા પાસે રણજી રમી શકે એવા ખેલાડી પણ
નથી.- શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા

કોંગ્રેસનાું વખત માું પાણીની ટ્રેનો ચાલતી હતી જ્યારે ભાજપના રાજમાું દધની ટ્રેનો કચ્છ થી દિલ્લી જાય છે શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા
સ્થાનિક સ્વરાજિી ચ ુંટણી અંતર્ગત કચ્છિી જાહેર સભાિે સુંબોધિ કરતા કેન્દ્રિય મુંત્રીશ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાએ પોતાિી
આર્વી શૈલીમાું જણાવ્ ું હત ું કચ્છ એ ગજરાતિો અડીખમ ટે કો છે . વડાપ્રધાિશ્રી િરે રિભાઈન ું િેત ૃત્વ નવશ્વિા અરય દે શો સ્વીકારી
રહ્યા છે , તે જ બાબત આપણા માટે ર્ૌરવ લેવા સમાિ છે , સેતબુંધ બુંધાતો હતો તે વખતે રામ િે મદદ કરવા હનમાિ દાદા
જેવા મહારથીઓિો ટે કો હતો, સાથે સાથે િાિી ખીસકોલીિો પણ ટે કો હતો, તેવીજ રીતે સ્થાનિક સ્વરાજિી ચ ુંટણીમાું ચ ુંટણી
લડતા ઉમેદવારો અિે મતદારોિે ર્ૌરવ અપાવતા કહ્ ું હત ું કે અત્યારે વડાપ્રધાિશ્રી િરે રિભાઈ મોદીિાું શાસિકાળમાું આપણે
ચ ુંટણી લડીએ છીએ અિે મત આપીએ છીએ તે બાબત ભનવષ્યમાું ર્ૌરવ લેવા જેવી હશે.
જેમ ભ ૂતકાળમાું રક્તનપત વખતે પરબધામમાું અમરમાુંએ એવા રોર્ીઓિી સેવા કરી હતી કે જેિે પોતાિા પરરવારોજિો
પણ અડતા ડરતા હતા ત્યારે તેઓ િી સેવા કરી હતી, તેમ કોરોિાિી સારવાર વખતે સરકારિા ડોકટરોએ, િસોએ કોરોિાિા
દદીઓિી સેવા કરીિે માિવતાન ું ઉત્તમ ઉદાહરણ પ ૂરું પાડ્ ું છે . કોંગ્રેસીઓ તો કોરોિાિી રસી લેવામાું એમ કહે છે કે આ રસી
ભાજપ સરકારે શોધી છે એટલે હ ું રસી િરહ લર્ાડ,ું પરું ત દે શિા ૧૩૫ કરોડ િાર્રરકોિે દે શિા વૈજ્ઞાનિકો તેમજ વડાપ્રધાિશ્રી
િરે રિભાઈ મોદીિા િેત ૃત્વ પર નવશ્વાસ છે . ભાજપાિી સરકારે ૮૦ કરોડ લોકોિે સતત ૮ મરહિા સધી મફતમાું રાશિ આપીિે
દે શિા િાર્રરકોન ું જીવ બચાવવાન ું કામ ક્ું છે .
શ્રી રૂપાલાજી એ કોંગ્રેસિી જાટકણી કાઢતા કહ્ ું હત ું કે આ ચટું ણીમાું ભાજપ પાસે ઓલમ્પપક લેવલ િા ખેલાડી છે , જયારે
કોંગ્રેસ પાસે રણજી જેવા પણ ખેલાડી િથી. સાથે સાથે જણાવ્ ું કે આસમિાું ચાિા બર્ીચાિા કારીર્રોિા વેતિ બાબતે રાહલ
ર્ાુંધીન ું અણઘડ નિવેદિ થી ગજરાતિા ર્ૌરવશાળી િાર્રરકોન ું અિે વેપારીઓન ું મિ દભા્ ું છે . અિે શ્રી રૂપાલાજીએ ગજરાત
કોંગ્રેસિે આડેહાથ લેતા કહ્ ું કે રાહલ ર્ાુંધીિા ગજરાતિા વેપારીઓિા ખખસ્સામાુંથી રૂનપયા ખુંખેરવાિા નિવેદિમાું ગજરાતિા
કોંગ્રેસિા િેતાઓ તેિી સાથે છે કે િોખા છે તેિી સ્પષ્ટતા કરે .
રૂપાલાજી એ તળપદી શૈલીમાું જણાવ્ ું હત ું કે ભ ૂતકાળમાું અમદાવાદિી સાબરમતી િદી િા પટમાું માત્ર સકગ સ ઉતરતા
હતા તે જગ્યાએ અત્યારે પાણીમાું સી પ્લેિ ઉતરે છે . સાથે સાથે કચ્છ ખમીરવુંતી ધરાિી વાત કરતા જણાવ્ ું હત ું કે દષ્કાળમાું
કચ્છિા માલધારીઓ કચ્છથી ખેડાિા પરીએજ સધી પોતાિા પશઓ લઈિે પહોચતા હતા તે દુઃખમાુંથી કચ્છિાું માલધારીઓિે
બહાર કાઢવાન ું કામ ગજરાતિી ભાજપા સરકારે ક્ું છે . કચ્છ એટલે સાુંઢયા અિે ઊંટડાિો નવસ્તાર હતો અત્યારે કચ્છિાું વેપારીઓ
સ્રોબેરી અિે અગ્રીકલ્ચરિે નવદે શમાું એક્સપોટગ કરે છે જે સરકારિા હકારાત્મક અખભર્મિા કારણે શકય બર્ ું છે .
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