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અખબારી યાદી

તા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૭

ગુજરાત િવધાનસભા – ૨૦૧૭ ની થમ તબાની ૮૯ બેઠકો માટે મતદાન પ ૂણ* થયા બાદ રા+વ ગાંધી
ભવન ખાતે અિખલ ભારતીય ક01ેસ સિમિતના મહામં3ી4ી રણદીપ સુર7વાલાએ પ3કાર પિરષદમાં જણા;યુ ં હતુ ં
ંૂ
કે , આજ રોજ થમ ચરણના ૮૯ િવધાનસભાના ૨ કરોડ ૧૨ લાખ ચટણી
મતદારો પૈકી ૬૫ ટકા 7ટલું મતદાન
કરવા બદલ ક01ેસ પG વતી મતદાતાઓનો આભાર ;યIત કયJ હતો. અને થમ તબાનુ ં મતદાન પ ૂણ* થાય
ં મતદાન થવાની સંભાવના કરવામાં આવે છે . આવા જગી
ં
Lયાં સુધીમાં ૬૫ થી ૭૦ ટકાની આસપાસ જગી
મતદાનથી એ તો ની થઈ ગયુ ં કે , ગુજરાતની ૬.૫ કરોડ જનતા ૨૨ વષ*થી શાસન કરતી ભાજપ સરકારથી 3Pત
થઈ ગઈ છે . ભાજપ સરકારના દમન, Qમલા, ખોટા વાયદા થી કંટાળી ગઈ છે . માટે ગુજરાતની ૬.૫ કરોડ
જનતાએ ની કરી લીધુ ં છે કે, દરે ક નાગિરકે મતદાન કરીને આ Qમલાની ભાજપ સરકારને ઘરભેગી કરવી છે .
ભાજપ સરકારના વIતા સંબીત પા3ા એ ગુજરાતની માટીના લાલ રાUVિપતા મહાLમા ગાંધીનુ ં અપમાન
કયુW છે . પ ૂ. મહાLમા ગાંધી ફIત ક01ેસના નેતા નહY પરંત ુ સમ1 દે શના રાUVિપતા છે . મોદી+એ મહાLમા ગાંધી
ં
બનવા માટે આઝાદી જગની
લડાઈ લડવી પડે, દે શની જનતા માટે દે શની જનતાને [1ેજોથી આઝાદી અપાવવા
માટે 7લમાં જવુ ં પડશે. 7 મોદી+ માટે શ] નથી. મોદી+ દે શની જનતાના પૈસાથી સરકારી િતજોરી ખાલી કરીને
િવદે શ વાસ કરી શકે છે . પણ દે શની જનતા માટે ખુદ પર કોઈ પીડા સહન કરવાની મોદી+માં શિIત નથી.
મોદી+ માટે ફIત બોલવુ ં સહેલ ું છે . પરં ત ુ તેના પર અમલ કરવો મોદી+ માટે અશ] છે .
સરદાર પટે લ+એ જણા;યુ ં હત ું કે , મહાLમા ગાંધીના મ ૃLયુ માટે રાUVીય Pવયં સેવક-િવચારધારા જવાબદાર
છે . ગાંધી+ના હLયારા નાથુરામ ગોડસેના બુથ બનાવવામાં આવી રdાં છે . તેમના મંિદર બનાવવામાં આવી રdાં
છે . મeય દે શમાં તેમને મહાન ગણવામાં આવી રdાં છે . રાUVીય Pવંય સેવકની િવચારધારાના કારણે જ મહાLમા
ગાંધી+નુ ં મ ૃLયુ થયુ.ં   70
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 . 6я "&к& 7 8) к2.3  મોદી+ ભાજપના વIતાને સPપેfડ કરે નહYતર એવુ ં

સાિબત થઈ શકે છે કે , મહાLમા ગાંધી+નુ ં અપમાન કરવા પાછળ ધાનમં3ી મોદી+નુ ં ષડયં3 તો નથી ને.
ભાજપ વIતા મોદી+ના આદે શ પર જ સમ+ િવચારીને સુયોિજત ષડયં3 કયુW હોય તેવ ુ ં જણાવી આવે છે .
ભાજપના વIતાએ દે શના લાલ રાUVિપતાનુ ં અપમાન કરી સમ1 દે શનુ ં અપમાન કયુW છે . આ
અપરાધજનક ગુfહા બદલ મોદી+ અને ભાજપ સરકાર સમ1 દે શની માફી માંગે અને આમા 7 પણ અપરાધી છે
તે વIતાને ભાજપ સરકાર પોતાની પાટhમાંથી સPપેfડ કરે .

( ડૉ. મિનષ એમ. દોશી)
વIતા

