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অবেশেষ ভারেতর মহারাে  সরকার গঠেনর অচলা া কাটল। নানা নাটকীয়তা, মতা ভাগাভািগর সমীকরণ,
আ াস, িত িত আর জাট ভাঙা-গড়ার খলার পর সবাইেক চমেক িদেয় রাজ িটেত সরকার গড়ল ভারতীয়
জনতা পািট (িবেজিপ) ও াশনািল  কংে স পািট (এনিসিপ)। গতকাল সকােল িবেজিপর দেব  ফডনিবশ
ি তীয় ময়ােদ আরব সাগর পােড়র রাজ িটর মুখ ম ী িহেসেব শপথ িনেয়েছন বেল জািনেয়েছ এনিডিটিভ।
সরকাের তােদর শিরক এনিসিপর অিজত পাওয়ার হেয়েছন উপমুখ ম ী। অিজত এনিসিপর শীষ নতা শারদ
পাওয়ােরর ভািতজা। ভােটর ফল ঘাষণার এক মাস পর িবেজিপ-এনিসিপর এই ‘হঠাৎ জাট’ কংে স ও
িশবেসনােক ‘ ি ত কের িদেয়েছ’ বেল জািনেয়েছ ভারতীয় গণমাধ ম। িবধানসভা ভােটর আেগ িবেজিপর
সে ই িছল িশবেসনা,  কে র সরকােরও তােদর অংশীদাির  িছল। মহারাে র সরকার গঠন িনেয় সই
জােট ফাটল ধরার পর তারা কংে স-এনিসিপ জােটর সে  সরকার গঠেন দরকষাকিষ  কের। িতন

দেলর আেলাচনা বার ‘চূড়া  পযােয়’ পৗঁেছেছ এবং িশগিগরই তারা মহারাে  একিট জােটর আ ািনক
ঘাষণা িদেত যাে ন বেল ানীয় গণমাধ ম েলা ইি তও িদেয়িছল। সকােলই দাবার স ছক উে  গল।

‘মহারাে র জনগণেক একিট ি িতশীল সরকার উপহার িদেত চেয়িছল িবেজিপ। িশবেসনা জনগেণর রােয়র
িত া দখায়িন। গভনর আমােদর সরকার গড়েত আম ণ জানান। সমথন দওয়ায় এনিসিপেক ধ বাদ’,

শপথ িনেয় বেলেছন ফডনিবশ। ধানম ী নের  মািদ টুইটাের নতুন সরকারেক অিভন ন জািনেয়েছন।
‘মহারাে র  মুখ ম ী  ও  উপমুখ ম ী  িহেসেব  শপথ  নওয়ায়  দেব  ফডনিবশ  ও  অিজত  পাওয়ারেক
অিভন ন। আমার দৃঢ়িব াস, মহারাে র উ ল ভিব ৎ িনমােণ তারা একসে  অসাধারণ কাজ করেবন’,
বেলেছন  িতিন।  অে াবেরর  ভােট  ২৮৮  আসেনর  ১০৫িটেত  িজেত  িবেজিপ  ভারেতর  পি মা লীয়  এ
রাজ িটেত একক বৃহ ম দল িহেসেব আিবভূত হেয়িছল। িক  জাটস ী ৫৬িট আসন জতা িশবেসনার সে
নতুন সরকার িনেয় মেতর িমল না  হওয়ায় থম দফায় তারা  সরকার গঠেন ব থ হয়। িবেরাধী  জােটর
এনিসিপ ও কংে স িজেতিছল যথা েম ৫৪ ও ৪৪িট আসন। ফডনিবশ-অিজেতর শপথ হেণর ঘটনােক
‘ পছন থেক ছুির মারা’  আখ া িদেয়েছ িশবেসনা। শারদ পাওয়ার বেলেছন, িবেজিপর সে  জাট গড়ার
িবষেয় অিজত তােক িকছুই জানানিন। ‘এিট তার ব ি গত িস া ’, বেলন িতিন।
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