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ભારતના બધંારણના આ�ખુમા ં ભારત એક લોકશાહ� દ�શ છે એટલ ે જ આપણા દ�શમા ં રાજશાહ�, 

સર�ખુ યારશાહ� ક� સરકાર� શાસન નહ" એ#ુ ં $પ%ટ બધંારણ સભાએ ઠરાવે(ુ ં છે. આ લોકશાહ� *યવ$થા 

ટકાવવામાટ� બધંારણમા ં િવ-ભ. જોગવાઈઓ રહ�લી જ છે. આ જોગવાઈઓ3ુ ંહનન થાય  યાર� લોકશાહ� ખતરામા ં

પડ� છે. 

રાજ$થાન અને દ�શભરમા ં બધંારણીય પદોનો 6ુ7ુપયોગ કર�ને ક89સે પ:ની સરકારને અ;$થર કરવાના 

<ય નો સતત થતા રહ� છે તેના િવ7ુ= દ�શમા ંતમામ રાજભવનો સામે ક89સે પ: >ારા િવરોધ <દશ?ન કરવામા ં

આ*@ુ ંAના અ3સુધંાને Bજુરાત <દ�શ ક89ેસ <�ખુ Cી અમીત ચાવડા અને િવધાનસભા ક89સે પ:ના નેતા Cી 

પર�શ ધાનાણીના નેE ૃવમા ં ક89સે પ: >ારા રાજભવનની સામે િવરોધ <દશ?ન કરવામા ં આ*@ુ ં હE ુ.ં Gયા ં <ેસ 

િમHડયાને સબંોધન કરતા Bજુરાત <દ�શ ક89સે <�ખુ Cી અમીત ચાવડાએ જણા*@ુ ંહE ુ ંક�,  

“ક�IJમા ંસરકારમા ંરહ�લી ભાજપની સKાLખૂના કારણ ેવારંવાર દ�શમા ંલોકશાહ�ના �Nુયો – િસ=ાતંોની હ યા 

કર� સKા મેળવવાના <ય ન થયા છે. પહ�લા મણીPરુ, ગોવા, કણા?ટક અને કોરોનાની કપર� પHર;$થિતમા ં

મQય<દ�શમા ંR ૂટંાયેલી સરકારને તોડવા3ુ ં કામ ભાજપની ક�IJ સરકાર� ક@ુS છે. આટલાથી ના અટકતા Bજુરાતની 

રાGયસભાની R ૂટંણીમા ંપણ કરોડો Tિપયા ખચUને ભાજપ >ારા ધારાસVયોને ખર�દવામા ંઆ*યા. Bજુરાતમા ંપણ 

લોકશાહ�ની હ યા કરવામા ંઆવી, જનાદ�શ3ુ ંઅપમાન કરવામા ંઆ*@ુ ંઅને હવે તે જ પરંપરાને આગળ વધારતા 

ભાજપના નેતાઓ- શાસકો રાજ$થાનમા ંR ૂટંાયેલી ક89સે પ:ની સરકારને અ;$થર કરવાનો <ય ન કર� રXા છે. 

પ:ાપ:ીથી ઉપર રહ� ભારતના બધંારણ �જુબ લોકશાહ�ના �Nુયો અને પરંપરાની ર:ા માટ� કામ કરવા3ુ ં

હોય તેવા બધંારણીય પદ પર બેઠ�લા જવાબદાર લોકો પણ આA ક�IJ સરકારના આદ�શો �જુબ તેમના દબાણ હ�ઠળ 

કામ કર� રXા છે. રાજ$થાનના �Zુયમ[ંી Cી અશોક ગહ�લોતે રાજ$થાનના મહામHહમ રાGયપાલCીની �લુાકાત કર� 

જણા*@ુ ંહE ુ ંક� રાજ$થાનમા ંકોરોનાની મહામાર�થી અનેક <\ો છે, લોકોને તકલીફો છે અને તે િવષયોની ચચા? કરવા 

માટ� િવધાનસભા3ુ ંસ[ બોલાવવાની મ_ુંર� આપવામા ંઆવે.  યાર� રાજ$થાનના �Zુયમ[ંીની આ વાત સભંાળવામા ં

ના આવી,  યારબાદ  યાનંી ક�-બનેટ અને ધારાસVયોએ ર_ૂઆત કર� ક� રાજ$થાનની જનતાના <\ોની ચચા? કરવા 

માટ� િવધાનસભા3ુ ંસ[ બોલાવવામા ંઆવે. બધંારણની જોગવાઈઓ અ3સુાર રાGયના �Zુયમ[ંીને ક�-બનેટ ભલામણ 

કર�  યારબાદ મહામહ�મCીએ સ[ બોલાવવા3ુ ંહોય છે તેમ છતા ંરાજ$થાનમા ંકોના દબાણ હ�ઠળ રાGયપાલCી કામ 

કર� રXા છે? કોના ઈશાર� કામ કર� રXા છે? કોના લાભ માટ� સરકારને અ;$થર કરવાના <ય નો કર� રXા છે? તેવા 

અનેક <\ દ�શમા ંઉભા થયા છે. 

 યાર� લોકશાહ�ને ખ મ કર�ને સર�ખુ યારશાહ� તરફ આગળ લઇ જતા સKાLખૂી ભાજપના શાસન સામે 
લોકશાહ� બચાવવાના નારાને લઈને રાજ$થાનમા ં A ર�તે લોકશાહ�ની હ યા થઇ રહ� છે, બધંારણીય પદોનો 

6ુ7ુપયોગ થઇ રXો છે અને લોકશાહ� ખતરામા ંછે તે વાતને લઇ આA Bજુરાત ક89ેસ >ારા રાજભવન ખાતે િવરોધ 

<દશ?ન3ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ*@ુ ંહE ુ.ં. 
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