
TThhee  ttuummuullttuuoouuss  GGuujjaarraatt  aasssseemmbbllyy  eelleeccttiioonn..  
  

GGuujjaarraatt  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  ppoolliittiiccss..  TThhiiss  iiss  tthhee  ssttaattee  wwhhiicchh  
ggaavvee  ttoo  oouurr  nnaattiioonn,,  iitt’’ss  ““ffaatthheerr””,,  MMaahhaattmmaa  GGaannddhhii..  FFuurrtthheerr,,  tthhiiss  iiss  aallssoo  tthhee  ssttaattee,,  
oouuttssiiddee  tthhee  HHiinnddii  hheeaarrttllaanndd,,  tthhaatt  hhaass  ggiivveenn  ttwwoo  pprriimmee  mmiinniisstteerrss  ttoo  tthhee  nnaattiioonn,,  MMoorraarrjjii  
DDeessaaii  aanndd  NNaarreennddrraa  MMooddii..  HHeennccee,,  aannyy  ppoolliittiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhiiss  ssttaattee,,  iiss  aallssoo  
ccrruucciiaall  ttoo  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonn..  

  
EElleeccttiioonn  ttoo  tthhee  GGuujjaarraatt  ssttaattee  aasssseemmbbllyy  wwaass  hheelldd  rreecceennttllyy..  TThhee  rruulliinngg  BBJJPP  hhaass  wwoonn  

tthhee  eelleeccttiioonn  ffoorr  aa  rreeccoorrdd  ssiixxtthh  ttiimmee,,  aanndd  hhaass  ffoorrmmeedd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  
BBJJPP,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ccoommffoorrttaabbllee  ttiillll  rreecceennttllyy,,  ffaacceedd  aa  ssttiiffff  ffiigghhtt  ffrroomm  tthhee  CCoonnggrreessss  
ppaarrttyy..  IItt  wwiillll  nnoott  bbee  aann  eexxaaggggeerraattiioonn  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  BBJJPP  nnaarrrroowwllyy  eessccaappeedd  iinn  tthhiiss  
eelleeccttiioonn..  

  
BBJJPP  pprreessiiddeenntt,,  AAmmiitt  SShhaahh  ddeeccllaarreedd  iinn  aaddvvaannccee  tthhaatt,,  tthhee  BBJJPP  wwoouulldd  wwiinn  115500  sseeaattss..  

BBuutt,,  iitt  ccoouulldd  nnoott  eevveenn  ccrroossss  tthhee  110000  sseeaatt  mmaarrkk,,  aanndd  ggoott  oonnllyy  9999  sseeaattss..  BBJJPP’’ss  vvoottee  
ppeerrcceennttaaggee  aallssoo  ggoott  rreedduucceedd  bbyy  1100%%,,  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  vvootteess  iitt  ggoott  iinn  tthhee  22001144  
PPaarrlliiaammeenntt  eelleeccttiioonn..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  CCoonnggrreessss  PPaarrttyy  rreeccoorrddeedd  iitt’’ss  bbeesstt  
ppeerrffoorrmmaannccee  ssiinnccee  11998855,,  aanndd  wwoonn  7777  sseeaattss..  

  
PPrriimmee  MMiinniisstteerr  NNaarreennddrraa  MMooddii  wwaass  tthhee  mmaaiinn  ccaammppaaiiggnneerr  ffoorr  tthhee  BBJJPP  iinn  tthhiiss  

eelleeccttiioonn..  HHee  aaddddrreesssseedd  tteennss  ooff  rraalllliieess..  BBuutt,,  iinn  tthheessee  rraalllliieess,,  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ddiidd  nnoott  
ttaallkk  mmuucchh  aabboouutt  ““ddeevveellooppmmeenntt””,,  wwhhiicchh  iiss  hhiiss  ffaavvoouurriittee  ssuubbjjeecctt..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee,,  
ppeeooppllee  aarree  nnoott  wwiilllliinngg  ttoo  bbuuyy  aannyy  mmoorree,,  hhiiss  mmuucchh  ttoouutteedd  ““GGuujjaarraatt  mmooddeell  ooff  
ddeevveellooppmmeenntt””..  TThhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aallssoo  ddiidd  nnoott  ooppeenn  hhiiss  mmoouutthh  aabboouutt  ““ccoorrrruuppttiioonn””  tthhiiss  
ttiimmee,,  wwhhiicchh  iiss  hhiiss  aannootthheerr  ffaavvoouurriittee  ssuubbjjeecctt..  TThhiiss  mmaayy  bbee  bbeeccaauussee  ooff  mmeeddiiaa  rreeppoorrttss  
tthhaatt  JJaayy  SShhaahh’’ss  iinnccoommee  iinnccrreeaasseedd  1166,,000000  ttiimmeess..  IInnsstteeaadd,,  hhee  wwaass  mmeerreellyy  ttrryyiinngg  ttoo  
aappppeeaall  ttoo  tthhee  ““GGuujjaarraattii  PPrriiddee””,,  bbyy  ccllaaiimmiinngg  tthhaatt  hhee  wwaass  tthhee  ssoonn  ooff  GGuujjaarraatt..  

  
TThhee  ddeerrooggaattoorryy  ““lloowwllyy  ppeerrssoonn””  rreemmaarrkk,,  mmaaddee  bbyy  CCoonnggrreessss  lleeaaddeerr  MMaannii  SShhaannkkaarr  

AAiiyyaarr  ((nneeeecchh  kkiissmm  kkaa  aaaaddmmii)),,  ccaammee  hhaannddyy  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr..  HHee  ttwwiisstteedd  tthhaatt  tthhee  
““GGuujjaarraattii  SSoonn””  aanndd  GGuujjaarraatt  wweerree  iinnssuulltteedd  bbyy  AAiiyyaarr..  TThhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aallssoo  ccoommppeetteedd  
wwiitthh  MMaannii  SShhaannkkaarr  AAiiyyaarr  iinn  mmaakkiinngg  vviilliiffyyiinngg  rreemmaarrkk  aaggaaiinnsstt  tthhee  ffoorrmmeerr  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  
MMaannmmoohhaann  SSiinngghh,,  bbyy  ssaayyiinngg  tthhaatt  hhee  ccoonnssppiirreedd  wwiitthh  PPaakkiissttaann..  TThhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  
ssttooooppeedd  ttoo  aa  nneeww  llooww,,  aanndd  ssaaiidd  tthhaatt  PPaakkiissttaann  wwaass  ccoonnssppiirriinngg  ttoo  mmaakkee  tthhee  CCoonnggrreessss  
lleeaaddeerr  AAhhmmeedd  PPaatteell  aass  tthhee  cchhiieeff  mmiinniisstteerr  ooff  GGuujjaarraatt..  AAllll  tthheessee  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr  hhaass  bbeeccoommee  ttoottaallllyy  ddeessppeerraattee..  

  
UUnnddoouubbtteeddllyy,,  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  wwaass  rraakkiinngg  uupp  ‘‘nnoonn--iissssuueess’’,,  iinnsstteeaadd  ooff  ddiissccuussssiinngg  

rreeaall  pprroobblleemmss  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  tthhee  ppeeooppllee  ooff  GGuujjaarraatt..  TThhiiss  wwaass  bbeeccaauussee,,  tthhee  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr  ccoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbooaasstt  aabboouutt  tthhee  ““GGuujjaarraatt  mmooddeell  ooff  ddeevveellooppmmeenntt””..  TThhee  
eemmeerrggeennccee  ooff  mmaannyy  ccaasstt  ggrroouuppss,,  lliikkee  tthhee  PPaattiiddaarrss  uunnddeerr  HHaarrddiikk  PPaatteell,,  tthhee  OOBBCCss  
uunnddeerr  AAllppeesshh  TTaakkoorree,,  DDaalliittss  uunnddeerr  JJiiggnneesshh  MMeewwaannii,,  eettcc..  iinn  GGuujjaarraatt,,  aarree  nnootthhiinngg  bbuutt  
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  bbyy  vvaarriioouuss  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  ppeeooppllee,,  dduuee  ttoo  ppoovveerrttyy,,  
uunneemmppllooyymmeenntt,,  iilllliitteerraaccyy,,  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  ssmmaallll  ffaarrmmeerrss,,  eettcc..  TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  
GGuujjaarraatt  aasssseemmbbllyy  eelleeccttiioonn  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  BBJJPP  hhaass  mmiisseerraabbllyy  ffaaiilleedd  iinn  sseettttlliinngg  tthhee  
pprroobblleemmss  ooff  tthhee  ppeeooppllee..  
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