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�જુરાતમા ંિવધાનસભાની ૮ બેઠકોની પેટા � ૂટંણીના પ�રણામો બાદ �ેસ કો�ફર�સને સબંોધન કરતા �જુરાત

�દ!શ ક#$ેસ �%ખુ 'ી અિમત ચાવડાએ જણા,-ુ ંહ/ ુ ંક!

�જુરાતની જનતાના માથે આઠ િવધાનસભાની પેટા � ૂટંણી થોપવામા ંઆવી હતી

બેરોજગાર3, બેકાર3, 4ખૂમરો અને મ#ઘવાર3થી 67ત છે

તેમને જનતા પાઠ ભણાવશે તેવી અપે9ા હતી પરં/ ુભાજપ સરકારની શા

સામે લોકો ભાજપને પાઠ ભણાવવા મતદાન કરશે તેવી અપે9ા હતી પણ તેની સામે ગ;ાર3 કરનારાઓનો િવજયી થયો 

છે, લોકશાહ3મા ંજનતા સવ>પર3 છે, જનતાએ પેટા � ૂટંણીમા ં? પણ જનાદ!શ આ@યો છે તેનો આદર સાથે 7વીકાર3એ 

છ3એ, �Aના આBોશ અને કાયCકરોની મહ!નતને મતમા ંક!મ ના બદલી શDા તેનો અEયાસ કર3 કમીઓમા ંFધુારો કર3ને 

આગળ વધીHુ.ં  
 

આ ઉપરાતં 'ી અમીત ચાવડાએ જણા,-ુ ંહ/ ુ ંક!

જોKકુમી, દાદાગીર3 અને અનેક �લોભનો સામે કાયCકરોએ લડાઈ લડ3

રાત મહ!તન કર3 છે Mયાર! ક#$ેસ પ9ના સૌ કાયCકરોને સલામ

અને િવચાર સાથે લોકોના હO અિધકારની લડાઈ લડવા માટ!ની છે અને સૌ કાયCકર તેના માટ! કાયCરત રહ3 આગળ 

વધશે.  આઝાદ3ની લડાઈમા ં ?મ Q$ેજોની સામે વષ> Fધુી લડSા છ3એ તે જ ર3તે સરકારના જોર Tુલમ અને 

અMયાચાર સામે ક#$ેસનો કાયCકર મજUતુાઈથી લડતો રહ!શે

િવધાનસભાના સK ુમતદારો- નાગર3કો માટ! આવનારા સમયમા ં પણ ક#$ેસ પ9

લડાઈ લડતો રહ!શે. તેમજ ભાજપ સરકાર સામે લોકોમા ં�વતW રહ!લા રોષને ક#$સે પ9 મતમા ંક!મ પ�રવિતXત ના કર3 

શDો તેનો પણ અEયાસ કર3Hુ.ં 
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બેઠકોની પેટા � ૂટંણીના પ�રણામો બાદ �ેસ કો�ફર�સને સબંોધન કરતા �જુરાત

ત ચાવડાએ જણા,-ુ ંહ/ ુ ંક!, ''રાYયસભાની એક બેઠક માટ! ભાજપની સZા લાલસાના કારણે 

જનતાના માથે આઠ િવધાનસભાની પેટા � ૂટંણી થોપવામા ંઆવી હતી. �જુરાતના લોકો મદં3

4ખૂમરો અને મ#ઘવાર3થી 67ત છે. 8 િવધાનસભા િવ7તારના લોકો સાથે \ોહ કય>

તેમને જનતા પાઠ ભણાવશે તેવી અપે9ા હતી પરં/ ુભાજપ સરકારની શામ, દામ, દંડ ભેદની નીિત

સામે લોકો ભાજપને પાઠ ભણાવવા મતદાન કરશે તેવી અપે9ા હતી પણ તેની સામે ગ;ાર3 કરનારાઓનો િવજયી થયો 

જનતાએ પેટા � ૂટંણીમા ં? પણ જનાદ!શ આ@યો છે તેનો આદર સાથે 7વીકાર3એ 

શ અને કાયCકરોની મહ!નતને મતમા ંક!મ ના બદલી શDા તેનો અEયાસ કર3 કમીઓમા ંFધુારો કર3ને 

આ ઉપરાતં 'ી અમીત ચાવડાએ જણા,-ુ ંહ/ ુ ંક!, ''તમામ પાયાના કાયCકરોને સલામ

દાદાગીર3 અને અનેક �લોભનો સામે કાયCકરોએ લડાઈ લડ3 અને ક#$ેસના ઉમેદવારોને ]તાડવા માટ! �દવસ 

રાત મહ!તન કર3 છે Mયાર! ક#$ેસ પ9ના સૌ કાયCકરોને સલામ. ક#$ેસની િવચારધારા મા6 સZા માટ! નહ3 પણ િસ^ાતં 

અને િવચાર સાથે લોકોના હO અિધકારની લડાઈ લડવા માટ!ની છે અને સૌ કાયCકર તેના માટ! કાયCરત રહ3 આગળ 

આઝાદ3ની લડાઈમા ં ?મ Q$ેજોની સામે વષ> Fધુી લડSા છ3એ તે જ ર3તે સરકારના જોર Tુલમ અને 

અMયાચાર સામે ક#$ેસનો કાયCકર મજUતુાઈથી લડતો રહ!શે.. ?મનો િવજય થયો છે તેમને અ_ભનદંન

નાગર3કો માટ! આવનારા સમયમા ં પણ ક#$ેસ પ9નો કાયCકર તેમના હO અિધકારની 

તેમજ ભાજપ સરકાર સામે લોકોમા ં�વતW રહ!લા રોષને ક#$સે પ9 મતમા ંક!મ પ�રવિતXત ના કર3 

( જયરાજિસaહ પરમાર
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બેઠકોની પેટા � ૂટંણીના પ�રણામો બાદ �ેસ કો�ફર�સને સબંોધન કરતા �જુરાત 

રાYયસભાની એક બેઠક માટ! ભાજપની સZા લાલસાના કારણે 

�જુરાતના લોકો મદં3, મ#ઘવાર3, 

િવધાનસભા િવ7તારના લોકો સાથે \ોહ કય>, ગ;ાર3 કર3 છે 

દંડ ભેદની નીિત, સZાના bુcુપયોગ 

સામે લોકો ભાજપને પાઠ ભણાવવા મતદાન કરશે તેવી અપે9ા હતી પણ તેની સામે ગ;ાર3 કરનારાઓનો િવજયી થયો 

જનતાએ પેટા � ૂટંણીમા ં? પણ જનાદ!શ આ@યો છે તેનો આદર સાથે 7વીકાર3એ 

શ અને કાયCકરોની મહ!નતને મતમા ંક!મ ના બદલી શDા તેનો અEયાસ કર3 કમીઓમા ંFધુારો કર3ને 

તમામ પાયાના કાયCકરોને સલામ, ભાજપ સરકારની સZા, 

અને ક#$ેસના ઉમેદવારોને ]તાડવા માટ! �દવસ 

ક#$ેસની િવચારધારા મા6 સZા માટ! નહ3 પણ િસ^ાતં 

અને િવચાર સાથે લોકોના હO અિધકારની લડાઈ લડવા માટ!ની છે અને સૌ કાયCકર તેના માટ! કાયCરત રહ3 આગળ 

આઝાદ3ની લડાઈમા ં ?મ Q$ેજોની સામે વષ> Fધુી લડSા છ3એ તે જ ર3તે સરકારના જોર Tુલમ અને 

?મનો િવજય થયો છે તેમને અ_ભનદંન. આઠ! આઠ 

નો કાયCકર તેમના હO અિધકારની 

તેમજ ભાજપ સરકાર સામે લોકોમા ં�વતW રહ!લા રોષને ક#$સે પ9 મતમા ંક!મ પ�રવિતXત ના કર3 

જયરાજિસaહ પરમાર ) 
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