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ગુજરાતની બહેન દીકરીઓની રક્ષા માટે ગુજરાતની ભાજપા સરકાર કટીબધ્ધ છે :શ્રીસી.આર.પાટીલ
ુ રાતમાાં ધમમ સ્વતાંત્રતા
ગુજરાત વિધાનસભામાાં પ ૂર્ણ બહુમતી સાથે પાસ થયેલ ગજ
ુ ારા ધવધેયકિે આવકારતા પ્રદે શ ભાજપાિા અધ્યક્ષશ્રી :- સી.આર.પાટીલ
અધધધિયમ સધ

ુ રાત સરકારે લવ જેહાદિી ઘાતક દુષ્પ્પ્રવ ૃધિ રોકવા માટે કડક કાયદો બિાવ્યો એ બદલ
ગજ
ુ રાત ભારતીય જિતા પાટીિા પ્રદે શ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટટલે પ્રધતટિયા આપતા જણાવ્્ ાંુ હત ાંુ કે, હુાં સરકારિે
ગજ
ુ રાતિો
હ્રદયપ ૂવમક અભભિાંદિ પાઠવ ાંુ છાં. આ કાયદો મટહલા રક્ષણ માટે એક ઐધતહાધસક પગલ ાંુ છે . લાાંબાગાળે ગજ
મોટાપાયે ટહન્દુ સમાજ આ ખતરિાક કાવતરાાંિો ભોગ બિી જાય તે પહેલાાં તેિા ઉપર લગામ લગાવવી જરૂરી હતી
ુ રાત સરકારે ક્ું ુ છે તે આવકારદાયક અિે અભભિાંદિીય પગલ ાંુ છે .
અિે એ કામ ગજ
ુ ાાં જણાવ્્ ાંુ હત ાંુ કે, લવજેહાદ એક વાસ્તધવકતા છે એ સૌ કોઇ જાણે
શ્રીસી.આર. પાટટલે વધમ
છે . લવજેહાદિા માધ્યમથી ટહન્દુ સમાજિી િાિી-કુ મળી બહેિ-દીકરીઓિે ધિશાિ બિાવવામાાં આવે છે . આ કોઈ
એક શહેર, કોઈ એક રાજ્ય, કોઈ એક દે શિી સમસ્યા િથી, સમગ્ર દુધિયા તેિો ભોગ બિે છે . અિે સાથે એ પણ
ુ ાિો દ્વારા યોજિાબદ્ધ
વાસ્તધવકતા છે કે, લવજેહાદ એક આંતરરાષ્પ્રીય કાવતરાં ુ છે . છે લ્લા ઘણા સમયથી મસ્ુ સ્લમ ્વ
ુ તીઓિે પ્રેમજાળમાાં ફસાવી, તેમિી સાથે લગ્િ કરી ધમમ પટરવતમિ કરવામાાં
ષડયાંત્રિા ભાગરુપે છળકપટથી ટહન્દુ ્વ
આવત ાંુ હત.ાંુ ટહન્દુ સમાજિે હચમચાવી િાાંખવાન ાંુ એક ભયાિક લવ જેહાદિા ખતરિાક ષડયાંત્ર દ્વારા ચાલત ાંુ રહેત ાંુ
ુ તીિે ફસાવવા માટે મજબ ૂર કરવામાાં આવે છે . દરરોજિા સેંકડોિી
હત.ાંુ આિી સામે કાયદાકીય શસ્ત્ર જરુરી હત.ાંુ ્વ
ુ કો દ્રારા કોલેજમાાં ભણતી ટીિ એજ ટદકરીઓિે પ્રેમજાળમાાં
સાંખ્યામાાં આવા ટકસ્સા બહાર આવી રહ્યા હતા. મસ્ુ સ્લમ ્વ
ફસાવી સૌથીવધ ુ લગ્િ કયામ હોવાિા ચોંકાવિારા આંકડા મળતા હતા. આવી ઘાતક પ્રવ ૃધિ સામે મા-બાપ પણ લાચાર
હતા.

લવ જેહાદ સામે મા બાપ પણ લાચાર હતા, આ કાયદાથી હજારો મા બાપિે પોતાિી ટદકરીિી સરુ ક્ષા માટેન ાંુ એક
મજબ ૂત કાયદાકીય શસ્ત્ર મળ્ ાંુ છે . એટલ ાંુ જ િહીં લોહીિી સગાઇ હોય એવા કુ ટુાંબીજિ પણ આવી દુષ્પ્પ્રવ ૃધિ સામે
ફટરયાદ કરી શકશે.
લવજેહાદિો ભોગ બિેલી અિેક મટહલાઓએ કાાં તો આપઘાત કરવાિો વારો આવે છે અથવા જો એ
કટ્ટરવાદી જેહાદી પરાં પરાિે તાબે િ થાય તો તેમિી હત્યા થાય છે , એવા ટકસ્સાિી સાંખ્યા પણ જરાય ઓછી િથી.
અિે એટલે જ આવો સ્પષ્પ્ટ અિે કડક કાયદો જરૂરી હતો. એ વાત પણ કોઇિાથી અજાણી રહી િથી કે, લવજેહાદ એ
ુ ાય અિે પેઢીઓિે
પ્રેમિા સવ
ાંુ ાળા િામ પાછળ રહેલી એવી ખોફિાક ચાલ છે જેમાાં વૈચાટરક આિમણ કરીિે સમદ
ુ ાયમાાં
વટલાવવામાાં આવી રહી છે . આ ભયાંકર આંતરરાષ્પ્રીય જેહાદી કાવતરા સામે કાયદાિા રક્ષણ ઉપરાાંત ટહન્દુ સમદ
સામાજજક જાગ્રધત ફેલાય એ પણ એટલ ાંુ જ આવશ્યક છે .
કટ્ટર જેહાદી માિધસકતા ધરાવતા લોકો આ ભબલિો ધવરોધ કરે એ સમજાય પરાં ત ુ કોંગ્રેસ પણ આ
કાયદાિો ધવરોધ કરે એ દુભામ ગ્ય છે . ધવધાિસભામાાં કાયદાિો ધવરોધ કરિારાઓિે તેમજ તેિી િકલ ફાડી િાખિારિે
ુ રાતે ઓળખી લેવા જોઇએ.
ગજ

ુ યમાંત્રીશ્રી ધવજયભાઈ રૂપાણી, િાયબ મખ્
ુ યમાંત્રીશ્રી
આ બીલ પાસ કરવા બદલ માિિીય મખ્
ુ રાતિી જિતા વતી આભાર વ્યક્ત કરૂ
િીધતિભાઈ પટે લ તથા ગૃહરાજ્યમાંત્રીશ્રી પ્રદીપધસિંહ જાડેજાજીિો ગજ
છ.

કિશોરભાઈ મિવાણા
પ્રદે શ મીકિયા સહિન્વીનર,

