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અખબાર  યાદ                                                          તા. ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ 

 જુરાતની જનતા ભણાવશે પાઠ, ગ ારો હારશે આઠ- આઠ: અમીત ચાવડા 

 
રા યસભાની ૂટંણીમા ંપયા ત ધારાસ ય સં યા ના હોવા છતા ંભાજપે વધારાના એક ઉમેદવારને ઉભો 

રાખી, તાડવા માટ ટાચારથી ભેગા કરલા કરોડો િપયાથી જન િતિનિધઓને ખર દ  લોકશાહ ની હ યા કર , 

જનાદશ ુ ંઅપમાન ક  ુઅને તેના કારણે જુરાતમા ં૮ િવધાનસભા બેઠકોની પેટા ૂટંણી આવી છે. યાર એ 

કુલા િવ ાસને કરોડો િપયામા ંવેચવાની હ મત  તે િવ તારના ધારાસ યોએ કર  છે તેમને મતદાનના દવસે 

મજ તુ જવાબ આપવા ુ ંમન મતદારો બનાવી ુ ા છે. 

આ  રા યના દરક નાગ રકના મનમા ંપોતાની સાથે િવ ાસઘાત થયો હોવાની લાગણી અને તીિત થઇ 

રહ  છે, ૂટંણી વખતે ભાજપના નેતાઓ પકડા ુ ો,મોટા મોટા ભાષણો આપે અને હરાતો કર છે પરં  ુસામા ય 

ય તને પોતાનો હક, અિધકાર ના આપ,ે તેમની આશા હોય તે મેળવવા ય તે મળ ુ ંનથી 

ને પ ટ અહસાસ થાય છે ક અમે  િવ ાસ સાથે સરકાર બનાવવા મત આ યો હતો તેનો આ  

િવ ાસઘાત થઇ ર ો છે. 

ભાજપે ખે ૂતોને વાયદો કય  હતો ક અમે સ ામા ંઆવીને ખે ૂતોની આવક બમણી કર  આપી ુ,ં ઉ પાદનના 

ભાવો વધાર  આપી ુ,ં ખેતરો ધુી પાણી પહ ચાડ ુ,ં કુસાની સામે પાકવીમા ુવંળતર આપી ુ,ં સ ુ ંઅને સા ું 

બયારણ આપી ુ,ં દવસે વીજળ  આપવાના વાયદા આ યા હતા. આ  જુરાતના ખે ૂતોને એકપણ વાયદો રૂો 

નથી કય  અને જુરાતનો ખે ૂત િવ ાસઘાત થયો હોવાનો અહસાસ કર  ર ો છે. 

જુરાતમા ંમ  ુ િશ ણ લઈને ૫૦ લાખ કરતા વ  ુ િશ ત વુાનો બેરોજગાર નો સામનો કર  ર ા છે, 

સરકાર વચન આ ુ ંહ ુ ંક દર વષ ૨ કરોડ રોજગાર  આપી ુ,ં જુરાતની ભાજપ સરકાર િવિવધ િવભાગોમા ં૧ 

લાખ ખાલી જ યાઓ પર ભરતી કરવા ુ ં વચન આ ુ ં હ ુ.ં યાર ભરતીની હરાતો થયા કર પરં  ુવષ  ધુી 

પર ા ના લેવાય, જો પર ા લવેાય તો પ રણામો હર ના થાય, પ રણામ હર થયા હોય તો તેમને પો ટ ગ 

આપવામા ં ના આવે. આવી પ ર થિતમા ં ભાજપની સરકાર ભરતી યાને મ ક બનાવી દ ધી. કૌભાડંો અને 

ટાચાર કર ને ભરતી યાના નામે બેરોજગાર વુાનો સાથે મ કર  કરવામા ંઆવી છે. ભરતી યામા ંમોટ  

આશા સાથે જોડાયેલા લાખો વુાનોને લાગી ર ુ ંછે ક સરકાર અમાર  સાથ ેિવ ાસઘાત કય  છે. 

ૂટંણી સમયે ભાજપની ક  અને રા યની સરકારોએ મ ઘવાર  ઘટાડવા ુ ંવચન આ ુ ંહ ુ,ં આ  પે ોલ, 

ડ ઝલ, રાધંણ ગેસના ભાવો આસમાને છે, સામા ય પ રવારોને ઘર ચલાવ ુ ં ુ કલ બની ગ ુ ંછે. યાર એ  

િવ ાસ સાથ ે મત આપીને સરકાર ચલાવવાની તક આપી તે  સાથ ે આ  મ ઘવાર  ુ ર કરવાના નામે 

િવ ાસઘાત થયો છે 
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જુરાતમા ં૨૫ વષથી ભાજપની સ ા છે યાર સરકાર કોરોના સામે લડવા સ મ હોવાની, તૈયાર  હોવાની 

વાતો કર, સૌને સ તી અને સાર  સારવાર મળવાના દાવા કર પણ હક કતમા ં મહામાર ના સમયમા ં સરકાર  

હો પટલમા ંના ટાફ હોય, ના વે ટ લેટર હોય, ના સગવડ હોય, તેવામા ંલોકોને સરકાર  સીવીલોથી ભરોસો ઉઠ  

જતા ખાનગી હો પટલોમા ં ય, યા ં ખાનગી હો પટલોએ ુ લેઆમ ુટં ચલાવી, લોકોએ વ મુા યા અને 

સરકાર લોકોના વ બચાવવાને બદલે કૌભાડંો કયા. આ મહામાર મા ંપણ સરકારમા ંબેઠલા લોકોએ વે ટ લટેરના 

નામે, ઇ શન- મા કના નામે કૌભાડં કયા, ખીચડ ના નામે કૌભાડં કયા. કોરોના મહામાર મા ં સરકારની મદદ 

મળશ,ે સાર  સારવાર મળશે તેવો િવ ાસ ુ ો હતો તેનો પણ આ  િવ ાસઘાત પણ થયો છે. 

લોકડાઉન આિથક મદં ના કારણે સામા ય પ રવારને આ  ઘર ચલાવ ુ ં ુ કલ છે, શાળા-કોલેજોની ફ  

ભરવાની પ ર થિત નથી, તેવી પ ર થિતમા ંસમ  જુરાતના વાલીઓએ અપે ા રાખી ક ખાનગી શાળાઓની ફ  

માફ કરવામા ંઆવે, સરકાર હરાતો તો ઘણી કર  પરં  ુઆ પણ ખાનગી શાળા કોલજેોના સચંાલકો િવ ાથ ઓ 

પાસે ફ  ઉઘરાવવા માટ માનિસક ટોચર કર  ર ા છે. આમ ભાજપની સરકાર િવ ાથ ઓ અને વાલીઓ સાથ ેપણ 

િવ ાસઘાત કય  છે. 

લોકડાઉનના કારણે નાના ુ કાનદાર- વેપાર ને આિથક કુસાન ગ ુ,ં ધધંા યાપાર ચોપટ થયા અને તેમણ ે

સરકાર પાસે મદદની અપે ા રાખી તો સરકાર લોનોની યોજનાની હરાત કર , દરક નાગ રકને મદદની આશા 

હતી, ક  સરકાર ૨૦ લાખ કરોડની રાહતની હરાત કર , પરં  ુબકો અને ઓ ફસોના ધ ા ખાઈને ની તે 

આશાની પણ ળૂધાણી થઇ છે અને નાનામોટા વેપાર ઓ- ુ કાનદારો સાથે પણ ભાજપની સરકાર આફતના સમયે 

િવ ાસઘાત કય  છે 

વષ થી આ દવાસીઓ જગંલની જમીન પર ખતેી કર ને રહતા હતા તેમને જગંલની જમીનનો અિધકાર મળે 

તે માટ ક ેસની સરકાર કાયદો બના યો હતો, યાર આ જુરાતની ભાજપની સરકાર લાબંા સમય ધુી આ 

આ દવાસીઓને તેમના અિધકારથી વં ચત રા યા. ૂટંણી વખતે જગંલની જમીનો અને સનદો આપવામા ંઆવશ ે

તેવા વચનો તો ભાજપ ેઆ યા પણ આ  હક કતમા ંતે ુ ંકાઈં જ ના થ ુ ંઅને આ  આ દવાસી સમાજ પણ પોતાની 

સાથે િવ ાસઘાત થયો હોવા ુ ંઅ ભુવે છે. 

 પોતાની સાથે થયેલા િવ ાસઘાતનો જવાબ ૮ બેઠકોની પેટા ૂટંણીમા ં આપશ,ે મત મેળવી 

પ પલટો કરનારા અને જનમતને કરોડો િપયામા ં વેચવાની હ મત કરનારા ગ ારોને જવાબ આપશ,ે જનમતને 

ખર દવાની ણ ે હ મત કર  છે તે ભાજપને  જવાબ આપશે.  સાથ ે થયેલા િવ ાસઘાતના ુ ે 

િવધાનસભાની પેટા ૂટંણી લડાશે. યાર ક ેસ પ  ભાજપના  સાથનેા આ િવ ાસઘાત સામે મતદારોને િવ ાસ 

આપશે અને આ ૂટંણી ગ ારો સામે ક ેસના વફાદાર ઉમેદવારોની રહશે. ક ેસના ઉમેદવારોની પસદંગી યા 

બુ ઝીણવટભર  કામગીર  અને અ ભ ાયો મેળવીને પસદંગી કરવામા ંઆવી છે, ક ેસ પ ે િશ ત અને વુા 

ઉમેદવારો આ યા છે, પ ને કિમટડ કાયકરોને પણ તક આપી છે. મા ં લોકિ ય અને ગમતા ઉમેદવારો 

ઉતારવામા ંઆ યા છે અને  જ રથી ક સે પર િવ ાસ કુશે. આઠ આઠ િવધાનસભા બેઠકો પર  માણ ે

નો ડૂ છે તે માણે આઠય બેઠકો પર ચો સથી ક ેસને જનતાના આશીવાદ મળશે. 
 

 

 

(ભરત દસાઈ) 

    વ તા 


