ેસનોટ.૦૧

તા.૨૭.૧૨.૨૦૧૭
------------------

ફી િનયમન મુ ે હાઈકોટનાં ચુકાદામાં રાજય સરકાર,
સરકાર,વાલી,
વાલી,
િવાથઓની
િવાથઓની લાગણીનું િત"બબ છે – ભરત પં'યા
-----------------------

િશ)ણ )ે*ે ઐિતહાિસક િનણય બદલ ગુજરાતના મુ,યમં*ી-ી િવજયભાઈ .પાણી,
.પાણી, નાયબ મુ,યમં*ી-ી
નીિતનભાઈ પટેલ અને મં*ી-ી ભૂપ1ે 2"સહ ચુડાસમાને અિભનંદન
-----------------------

ભાજપ સરકાર અને વાલીવાલી-િવાથઓના િહતની 4ત થઈ છે – ભરત પં'યા

----------------------૨૦૧૮ના
૨૦૧૮ના નવા વષની ગુજરાતની જનતાને બહુ મોટી ભેટ મળી છે
----------------------િશ)ણ)ે*ે ગુજરાતનો
જરાતનો આ િનણય દેશને <દશા આપશે - ભરત પં'યા
----------------------ક=>ેસ અને રાહુ લ ગાંધીના િશ)ણ અને રોજગારના જૂ @ઠાણા અને અપ ચાર સામે ગુજરાતની
જનતાના ચૂકાદા પછી 1યાયની
1યાયની અદાલતે પણ જવાબ આપી દીધો છે – ભરત પં'યા
-----------------------

ગુજરાત ભાજપ દેશ વતા ી ભરત પંડયાએ ફી િનયમન મુ"ે હાઈકોટ&નાં ચુકાદાને સહષ&

આવકારતાં જણા+યું હતું કે, હાઈકોટ&નો આ ચુકાદો રાજય સરકાર,વાલી,િવ-ાથ/ઓની લાગણીનું
િત1બબ છે .

રા4ય સરકારે વાલી અને િવ-ાથ/ઓનાં િહતમાં લીધેલ પગલાંને હાઈકોટ7 8વીકાય9 છે . વાલી -

િવ-ાથ/ઓનાં િહતની :ત છે . ૨૦૧૮ના નવા વષ&ની ગુજરાતની જનતાને બહુ મોટી ભેટ મળી છે .
િશ=ણ=ે>ે ગુજરાત ભાજપ સરકારનો આ િનણ&ય દેશને ?દશા આપશે.
//૨//

//૨//
ી પંડયાએ જણા+યું હતું કે, ભાજપ સરકારે વાલી, િવ-ાથ/ઓના િહત માટે શુAધ ઈરાદાથી

િનણ&ય લીધો હતો જે ને આજે નામદાર હાઈકોટ7 મંજૂરીની મહોર મારી છે Cયારે ભાજપ સરકાર આ

ચૂકાદાને Dયાનમાં રાખીને ?ફ િનયમનને Cવરીત અમલી બનાવશે. શાળા સંચાલકોએ આ િનણ&યને
8વીકારીને વાલી, િવ-ાથ/ઓની લાગણીઓને માનીને માન આપવું જોઈએ.

ી પંડયાએ વધુમાં જણા+યું હતું કે, ફી િનયમનના અમલથી ગુજરાતની મDયમવગ&ની જનતાને

ફીની ચુકવણીમાં આFથક સારો ફાયદો થશે તેમજ રાજયના લગભગ 37.60 લાખ િવ-ાથ/ઓને લાભ
મળશે અને ખાનગી શાળાના સંચાલકોની મનમાની બંધ થશે.

ગુજરાતના િવ-ાથ/ઓના િહત માટે ફી િનયમન કાયદાને નામદાર હાઈકોટ7 ઐિતહાિસક ચુકાદો આLયો
છે . Cયારે ગુજરાતના મુMયમં>ીી િવજયભાઈ Nપાણી, નાયબ મુMયમં>ીી નીિતનભાઈ પટેલ અને
મં>ીી ભૂપેOP1સહ ચુડાસમાને ખૂબ ખૂબ અિભનંદન..

વતા ી ભરત પંડયાએ કQRેસ સામે િત?Sયા આપતાં જણા+યું હતું કે કQRેસ અને રાહુ લ

ગાંધીને ચૂંટણી સમયે જૂ Tઠાણાં ફેલાવવા અને અપચાર કરવામાં રસ હતો. કQRેસે અને રાહુ લ ગાંધીએ ફી
િનયમન,બેરોજગારી, િશ=ણ જે વા મુ"ાઓ પર જૂ Tઠા આંકડાઓ Vહેરમાં આપીને જોરશોરથી ચૂંટણીમાં

અપચાર કરીને ગુજરાત અને ભાજપને બદનામ કરવાં યાસ કયો ઁ હતો તેનો જવાબ આ ચૂકાદાએ

આLયો છે . છે વટે આજે નામદાર હાઈકોટ&ના ચુકાદાથી “દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ ગયું

છે ”. ક=>ેસને ચૂટં ણીમાં હાર આપીને ભાજપને સતત છ@ઠીવાર
@ઠીવાર 4ત આપીને ક=>ેસને જનતાની
અદાલતે િવધાનસભાની
િવધાનસભાની ચૂટં ણી ચૂકાદો આપી દીધો અને ક=>ેસના અપ ચાર સામે 1યાયની અદાલતે પણ

જવાબ આપી દીધો છે . હવે, જૂ @ઠાણા ફેલાવવા અને ભાજપ િવ.Cધ અપ ચાર કરવાનું ક=>ેસ બંધ
કરે તેમ ી પંXયાએ જણા+યું હતું.

(ડૉ. હષદ પટેલ)

દેશ કવીનર - મીડયા સેલ

