ેસનોટ.૦૧

તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૭

-----------------ફી અિધિનયમ બદલ રાય સરકારને અને પલ તલાક અંગન
ે ા કાયદા માટે કે સરકારને અિભનંદન
આપતું ભાજપ
-----------------દેશ ભાજપ "વારા આગામી ૧૦ &યુઆરી સુધી ફી અિધિનયમ &ગૃતતા અને રાય સરકારને
અિભનંદનનું અિભયાન
-----------------દેશ અયી તુભાઇ વાઘાણીએ જણા!યુ હતુ કે, દેશ ભાજપ %વારા ખાનગી શાળા ફી

અિધિનયમ અંગે /ગૃતતા અને તેની જોગવાઈ બદલ રા4ય સરકારને અિભનંદન આપતા કાય67મો

આગામી ૧૦ /8યુઆરી સુધી સમ9 રા4યમાં અિભયાન :વૈ<છીક સં:થાઓ, શૈિણક સંગઠનો,

વાલીમંડળ સાથે મળી હાથ ધરાશે.

ી વાઘાણીએ જણા!યું હતુ કે,ભાજપાની મુBયમંCીી િવજયભાઈ Dપાણી અને નાયબ

મુBયમંCીી િનતીનભાઈ પટેલના નેતૃEવવાળી સરકારે ગુજરાતના િશણ જગત સાથે સંકળાયેલ,

વાલીઓની મુંઝવણને દુર કરતો ગુજરાત :વિનભ6ર શાળાઓ (ફી િનયમન) અિધિનયમ - ૨૦૧૭ કાયદો
શેહશરમ રાBયા વગર ગુજરાત િવધાનસભામાં પસાર કયI હતો. આ કાયદાને નામદાર ગુજરાત હાઈકોટJ
બંધારણીય ગણવાનો ચુકાદો તારીખ ૨૭ મી LડસેMબર, ૨૦૧૭ના રોજ આNયો છે . જે ભાજપા

સરકારની િતબધતા પર મહોર સમાન છે .

ી વાઘાણીએ જણા!યું હતુ કે, ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણી સમયે કP9ેસ અને રાહુ લ ગાંધી

%ધારા ગુજરાતના નાગLરકોમાં િશણને મPઘુ કરવાની, :વિનભ6ર િશણને ોEસાહન આપવાની ટીકાઓ

સતત કરવામાં આવતી હતી. આ ટીકાઓ અને િવરોધીઓના ગાલ પર તમાચો મારવા સમાન ચૂકાદો
ગુજરાત હાઈકોટJ આNયો છે . દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરી દીધું છે . ભાજપાની નીિત
જનકQયાણલી છે તે બાબત પુરવાર થઈ છે .

//૨//

//૨//

ી વાઘાણીએ જણા!યું હતુ કે, ૩૭ લાખ જે ટલા િવTાથUઓના વાલીીઓને મPધી ફી માંથી

રાહત આપતો આ અિધિનયમ અને આનુષંિગક બાબતે :વૈ<છીક સં:થાઓ અને િવિવધ વાલીમંડળ-

શૈિણક મંડળો સાથે મળી ભાજપ %વારા સમ9 રા4યમાં તારીખ ૧૦ /8યુઆરી સુધી /ગૃતતા

અિભયાન ચલાવવામાં આવશે. આ અિધિનયમ થકી શૈિણક જગતમાં એક ઐિતહાિસક િનણ6ય બદલ
રા4ય સરકારને અિભનંદન આપતાં બેનર-હોXડYસ, વોલપેZટીગ, સભા %વારા જન/ગૃિત કાય67મ હાથ

ધરાશે.

ી વાઘાણીએ ગઈકાલે માનનીય ી નરે8[ભાઇ મોદીના નેતૃEવવાiળી ભાજપાની કે8[ સરકાર

%વારા નારી સ8માન અને નારીને અિધકાર બતો L\પલ તલાક િતબંધ અને સ/ની જોગવાઈ અંગેનો
કાયદો લોકસભામાં પસાર કયI છે તે બદલ કે8[ સરકારને અિભનંદન આNયા હતા.

ી વાઘાણીએ જણા!યું હતું કે, ભાજપ મતબે8કની રાજનીિત નિહ પરંતુ ‘‘સૌનો સાથ, સૌનો

િવકાસ’’ના મંCને લઇ જનસામા8યના આEમ ગૌરવ અને :વમાનને યાને રાખી કાય6 કરી રહી છે .

છે Qલા સાડાCણ વષ6મા અનેકિવધ યોજનાઓ અને પગલાંઓ લઇ ી નરે8[ભાઈ મોદીએ દેશના

નાગLરકોના ઉEથાનની Lદશામાં સીમા િચ8હDપ કાય6 કયુa છે એમ ી વાઘાણીએ જણા!યું હતું.

(ડૉ. હષદ પટેલ)

દેશ કવીનર - મીડયા સેલ

