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સસદ LIVE / કલમ 370 પર મોદી સરકારનો ઐિતહાસીક િનણય,
કા મીર-લ ાખના ભાગલા; બને ક શાિસત રા ય બ યા

ધમ દશન

ાઈમ

ક એ આ પગલુ એટલા માટ લીધુ કારણ ક કલમ 370 લાગુ રહ યા સુધી
રા યનુ પુનગઠન કરી શકાય નહીં
કલમ 370 તગત જ મુ-કા મીરને િવશેષ દર મળલો હતો, તેથી સસદમા
પસાર થયેલા નવા કાયદા આ રા યને લાગુ નહતા થતા
ક સરકાર ર ા, િવદેશ અને સચાર જેવા મહ વના િવષયોને છોડીને
રા યના બાકી િવષયોમા દખલ ન દઈ શક
કલમ 370 હટવાથી હવે જ મુ-કા મીર પૂણ રા ય નહીં, હવે તે િદ હીની જેમ
િવધાનસભા વાળા ક શાિસત રા યમા આવશે
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નવી િદ હી: રા યસભામા સોમવારે કાયવાહી શ થતા જ કા મીર મુ ે હોબાળો
શ થઈ ગયો છ. રા યસભાની શ આત થતા જ હમ ી અિમત શાહ કલમ 370
હટાવવા અને J&Kના પુનગઠનનો
તાવ રજૂ કય હતો. આ
તાવને
રા પિતની મજૂરી મળી ગઈ છ. આમ, મોદી સરકારે જ મુ-કા મીરનો િવશેષ
રા યનો દર ખતમ કય છ. આમ હવે લ ાખ અલગ રા ય બનશે. આ સાથે જ
અિમત શાહ બને રા યોને ક શાિસત બનાવવાનો તાવ પણ રજૂ કય છ.
અિમત શાહની આ હરાત પછી િવપ ે ખૂબ હોબાળો કય હતો.
જ મુ-કા મીરથી અલગ થયુ લ ાખ, મ યો ક

શાિસત દેશનો દર

નરે મોદી સરકારે જ મુ-કા મીરના પુનગઠનનુ િબલ રજૂ કયુ છ. તેના તગત
જ મુ-કા મીરથી લ ાખ અલગ કરી દેવામા આ યુ છ. લ ાખને િવધાનસભા
વગરના ક શાિસત રા યનો દર આપવામા આ યો છ. અિમત શાહ તરફથી
આપવામા આવેલા િનવેદનમા કહવામા આ યુ છ ક, લ ાખના લોકોની ઘણા
સમયથી માગણી હતી ક લ ાખને ક શાિસત રા યનો દર આપવામા આવે.
જેથી અહીં રહનારા લોકો તેમના લ યને મેળવી શક. રપોટ માણે જ મુકા મીરને અલગથી ક શાિસત રા યનો દર
આપવામા આ યો છ. જ મુકા મીર રા યમા િવધાનસભા હશે.
પીડીપી સાસદોને બહાર જવા ક ુ
ચચા દરિમયાન પીડીપીના સાસદ મીર ફયાઝ અને નઝીર અહમદ લાવેએ
બધારણનુ ઉ લઘન કયુ હતુ. તેના કારણે નાયડએ તેમને સદન છોડીને બહાર
જવા ક ુ હતુ.
રા યસભા અપડ સ

સીઆરપીએફના વધુ 8,000 જવાન જ મુ-કા મીર ા સફર કરવામા આ યા.
રા યસભામા લચનો સમય રદ કરવામા આ યો અને ચચા ચાલુ રાખવામા
આવી.

જેડીયુએ મોદી સરકારના આ િનણયનો િવરોધ કય , યારે આમ આદમી
પાટીએ સમથન આ યુ.
બહજન સમાજવાદી પાટીએ મોદી સરકારના આ િનણયને સમથન આ યુ.
જ મુ-કા મીર હવે ક શાિસત રા ય બની ગયુ છ, સાથે જ લ ાખને જ મુકા મીરથી અલગ કરવામા આ યુ છ.
જ મુ-કા મીર અને લ ાખ હવે બને ક શાિસત રા ય બનશે.
અિમત શાહની હરાત પછી િવપ નો હોબાળો
પીડીપી સાસદે રા યસભામા તેમના કપડા ફાડીને િવરોધ ન ધા યો.

ક ેસ નેતા ગુલામ નબી આઝાદે ક ુ ક, કા મીરમા યુ જેવી થિત છ.
રા યમા ઘણી જ યાએ ક યુ નાખવામા આ યો છ. સરકારે આ િવશે ચચા કરવી
ઈએ. આ િવશે હમ ી અિમત શાહ ક ુ હતુ ક, હ દરેક વાત િવશે ચચા કરવા
માટ તૈયાર છ. કા મીરના સવેદનશીલ િવ તારમા રા ે 12 વા યાથી કલમ 144
લાગુ કરી દેવામા આવી છ. મહબૂબા મુ તી, ઓમર અને ફારુક અ દુલા સિહત
ઘણા નેતાઓને નજરબધ કરવામા આ યા છ.
આજે સવારથી િદ હીમા મી ટગોનો માહોલ
જ મુ-કા મીરમા વધારે સેના તહનાત કરવામા આવી છ. કા મીરમા ઈ ટરનેટ
સેવા પણ બધ કરી દેવામા આવી છ અને ઘણા રાજકીય નેતાઓને પણ નજર કદ
કરવામા આ યા છ. આ દરિમયાન વડા ધાન નરે મોદીના ઘરે પહલા વડા ધાને
અિમત શાહ અને અ ત ડોભાલ સાથે બેઠક કરી હતી અને યારપછી કિબનેટ
બેઠક કરવામા આવી હતી. આ સમયે સસદમા પણ કા મીર મુ ે હોબાળો થવાની
શ યતા છ. િવપ ના ઘણા નેતાઓએ થગન તાવ આ યો છ. આજે સમ
દેશની નજર કિબનેટ બેઠક પર રહી છ યારે હમ ી અિમત શાહ બને સદનમા
કા મીર મુ ે િનવેદન આપવાના છ. રા યસભાની કાયવાહી શ થઈ ગઈ છ અને
ટક સમયમા જ અિમત શાહ કા મીર મુ ે િનવેદન આપશે. અિમત શાહ
લોકસભામા 12 વાગે કા મીર મુ ે િનવેદન આપવાના છ. આ સાથે જ આજે
રા યસભામા જ મુ-કા મીર અનામત િબલ પણ રજૂ કરવામા આવશે.
જ મુ-કા મીર અનામત િબલ આજે રા યસભામા રજૂ કરાશે
ક ીય હ મ ી અિમત શાહ સોમવારે રા યસભામા જ મુ-કા મીરમા આિથક
પછાત વગ માટ 10 ટકા અનામત સબિધત િબલ રજૂ કરશે. આ િબલ 28 જૂને
લોકસભામા પાસ થઈ ચૂ યુ છ. મોદી સરકારે જ મુ-કા મીર અનામત સુધારમા
િબલ 2019મા કા મીરમા સીમા િવ તારોના નાગ રકોને ખાસ અનામત આપવાની
ગવાઈ સામેલ કરી છ. જેથી તેમને આિથક, સામાિજક અને શૈ િણક ે ે
બરાબરીનો મોકો મળી શક.
લોકસભામા શાહ ક ુ હતુ ક, અમે અનામત કાયદા સુધારણા િબલ તગત
રા યના નબળાસ પછાત વગ અને તરરા ીય સીમાની ન ક રહતા લોકોને
શ આતથી જ અનામત આપવાની ગવાઈ કરી છ. એલઓસી અને તરરા ીય
સીમા પર રહતા લોકોને શે ટર હોમમા રહવુ પડ છ. ઘણા િદવસો સુધી બાળકોને
અહીં રહવુ પડ છ. કલો બધ રહ છ, તેમના અ યાસને અસર થાય છ. તેથી
તેમને અનામત આપવામા આવી રહી છ. તેનાથી જ મુ-કા મીરના સાડા ણ લાખ
બાળકોને ફાયદો થશે. અનામતનો આ તાવ કોઈને ખુશ કરવા માટ નથી. પરંતુ
તરરા ીય બોડર પાસે રહતા લોકોના િહત માટ છ.
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Next Stories
પૂિણયામા
ડવાઈડર સાથે
બસ અથડાઈ,
આગ લાગતા 20

િબહાર / પૂિણયામા ડવાઈડર
સાથે બસ અથડાઈ, આગ લાગતા
20 મુસાફરોના મોત
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