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ુ રાતમાાં ધમમ સ્વતાંત્રતા અસધસિયમ સધ
ુ ારા સવધેયક રજુ કરવામાાં
ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહ માાં પ્રદીપસ િંહ દ્વારા ગજ
આવ્યો
મારા જીવિમાાં મોટામાાં મોટુાં કામ આજે કરવા જઈ રહ્યો છુ:- ગૃહરાજ્યમાંત્રી પ્રદીપસ હ
િં જાડેજા
ુ રાત રાજ્યિા માિિીય િાયબ મખ્
ુ યમાંત્રીશ્રી િીસતિ પટેલે કાયદા અંગે પોઈન્ટ ઓફ
આ પ્રસ્તાવ રજુ થતા ગજ
ઓડમ ર રજુ કર્ું ુ હત.ાંુ
ુ રાતમાાં ધમમ સ્વતાંત્રતા અસધસિયમ સધ
ુ ારા
ગુજરાત વિધાનસભાના પટલ પર પ ૂર્ણ બહમ
ુ તી સાથે પાસ થયેલ ગજ
સવધેયકિે આવકારતા પ્રદે શ મહામાંત્રીશ્રીઓ

ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જર્ાિે છે કે, આજરોજ તા. ૦૧.૦૪.૨૦૨૧ના
ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહ માાં પ્રદીપવસિંહ દ્વારા ગુજરાતમાાં ધમણ સ્િતાંત્રતા અવધવનયમ સુધારા વિધેયક રજુ કરિામાાં
આવ્યો હતો, તે પ્રસ્તાિ રજુ કરતા માનનીય માંત્રીશ્રીએ જર્ાવ્્ુ ાં કે, મારા જીિનમાાં મોટામાાં મોટુાં કામ આજે કરિા જઈ
રહ્યો છુ. દીકરીને કાળજાના કટકા સમાન ડહિંદુ સમાજ ગર્ે છે . દીકરીને જેહાદી હાથોમાાં ન જિા દે િાય, આજનુ ાં ધમણ
પડરિતણનએ આિતીકાલનુ ાં રાષ્ટ્ાાંતરર્ છે . દીકરીઓ ડહિંદુ ધમણમાાં પાછી આિી શકતી નથી, પાછા ફરિાનો કોઈ રસ્તો
નથી મળતો માટે ્ુિતીઓ આત્મહત્યા કરે છે . જેથી દીકરીઓના રક્ષર્ માટે આ કાયદો જરૂરી છે . આ બીલમાાં કોઈ
રાજકીય એજન્િા નથી, અમારી વ્યથા છે . ્ુપી, એમપી, ઉતરાખાંિ, ઝારખાંિ, ઓડરસ્સા, ડહમાચલ, પ્રદે શમાાં આ અંગે
કાયદો છે .
આ પ્રસ્તાિ રજુ થતા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી નીવતન પટેલે કાયદા અંગે
પોઈન્ટ ઓફ ઓિણ ર રજુ ક્ુું હતુ.ાં

આ પ્રસ્તાિ રજુ થતા ગુજરાત વિધાનસભાના માનનીય અધ્યક્ષશ્રી રાજેન્ર વત્રિેદીજીએ આ કાયદાને
સાંલગ્ન એક ડકસ્સો જર્ાિતા, સોવશયલ મીિીયાના માધ્યમ દ્વારા રાજસ્થાનની એક દીકરી જોિે િિોદરાના એક ્ુિક
દ્વારા થયેલ છે તરપીંિીનો ઉલ્લેખ કયો હતો.
આ વિધેયક પ ૂર્ણ બહમ
ુ તી સાથે વિધાનસભામાાં પાસ થયેલ છે , તે બદલ ગુજરાત પ્રદે શના માનનીય
મહામાંત્રીશ્રી ભાગણિભાઈ ભટ્ટ, રજનીભાઈ પટેલ, પ્રદીપવસિંહ િાઘેલા અને વિનોદભાઈ ચાિિાએ આ વિધેયકને આિકા્ુું
છે . આ વિધેયકએ ગુજરાતની દીકરીઓને રક્ષર્ આપતુ,ાં ન્યાય આપતુ ાં સિણ-સમ્માન અને ગૌરિ પ્રદાન હક્ક આપતુ ાં
વિધેયક છે , તેની અસર લાાંબાગાળે ગુજરાતની દીકરીઓને રક્ષા કિચ પ્રદાન કરશે તેિો વિશ્વાસ વ્યક્ત કયો હતો.

ડૉ.યજ્ઞેશ દવે
પ્રદે શ મીડડયા કન્વીનર,

