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ભાજપ સરકારના મં ીી વલભભાઈ કાકિડયાના કાયાલયમાં ભાજપની િવતારકો માટેની
કીટ-ચાર સામ!ી િવ"ાિનકેતન શાળા, ખોડીયારનગરમાં અ)યાસ કરતાં નાના બાળકો પાસે તૈયાર
કરવાની બાળ મજદુરી ઘટનાનો િવડીયો 0 વાયરલ થયો તેના પરથી ભાજપની અને મં ીીની
બાળકો પાસેની મજુ રીના 34યો પ5ટ થાય છે . સમ! દે શમાં અને ગુજરાતમાં બાળ મજુ રી કરવી કે
કરાવવી કાયદાકીય રીતે ફોજદારી ગુ;હો છે . =યારે ભાજપના મં ીી >ારા શાળાના ગણવેશ સાથેના
બાળકો પાસે બાળ મજુ રી @ગે તા=કાિલક ફોજદારી ગુ;હો દાખલ કરવા અને ભાજપના મં ીમાં શરમ
હોય તો રાBનામું આપે તેવી માંગ કરતાં ગુજરાત દે શ કE!ેસ સિમિતના વFતા ડૉ.મનીષ દોશીએ
જણાJયુ ં હત ું કે, ભાજપ સરકારની કરની અને કથનીમાં મોટું @તર છે . બાળકો પાસે મજદુરી કરાવવાના
34યોથી પ5ટ થાય છે કે, બાળ મજદુરી કાયદાનુ ં પાલન કરાવવાને બદલે ભાજપ સરકારના મં ીઓ
જ કાયદાના સદં તર ધQBયા ઉડાડી રSા છે . ભાજપ સરકારના મં ીનો આ િવડીયો જ સાિબતી છે કે,
ગુજરાતમાં બાળ મજુ રી રોકવા માટે ભાજપ સરકાર ગંભીર નથી. શાળાના ગણવેશ સાથે િવ"ાથTઓ
િવડીયોમાં દે ખાય છે , તે પરથી એ પણ પ5ટ છે કે, બાળકોનો િશUણનો અિધકાર પણ છીનવાઈ રSો
છે . શાળાના બાળકો પાસે ભાજપની ચાર સામ!ીની કીટ

તૈયાર કરવાની બાળ મજદુરી ઘણી જ

ગંભીર બાબત છે . આ 34યો જ બતાવે છે કે, ભાજપ સરકારના મં ીઓ કેટલી હદ સુધી નીચે જઈને
દે શના ભિવ5ય એવા બાળકોનુ ં બાળપણ અને િશUણનો અિધકાર છીનવી રSા છે .
શાળાના બાળકો પાસે બાળ મજદુરીનો વીિડયો @ગે ભાજપના મં ીી સામે ફોજદારી ગુ;હો
દાખલ થાય અને ભાજપ સરકારમાં થોડી પણ શરમ હોય અને બાળ મજદુરી રોકવા માટે િતબW હોય
તો મં ીી વલભભાઈ કાકિડયાની મં ી મંડળમાંથી હકાલપXી કરવામાં આવે.
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:   ! ભાજપની િવતારકો માટેની કીટ-ચાર સામ!ી િવ"ાિનકેતન શાળા, ખોડીયારનગરમાં
અ)યાસ કરતાં નાના બાળકો પાસે તૈયાર કરવાની બાળ મજદુરી ઘટનાનો િવડીયો !" #! .

