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UCC નાનાનાના    મુ ામુ ામુ ામુ ા 
    

• ભારતીય જનતા પાટ ની સમાભારતીય જનતા પાટ ની સમાભારતીય જનતા પાટ ની સમાભારતીય જનતા પાટ ની સમાન નાગ રક સિહન નાગ રક સિહન નાગ રક સિહન નાગ રક સિહતાતાતાતાની ની ની ની સકંસકંસકંસકં પના આદરણીય યામ સાદ મખુરપના આદરણીય યામ સાદ મખુરપના આદરણીય યામ સાદ મખુરપના આદરણીય યામ સાદ મખુર , , , , 
પં ડત દીનદયાલપં ડત દીનદયાલપં ડત દીનદયાલપં ડત દીનદયાલ    ઉપા યાય અન ેઅટલ િબહારી બાજઉપા યાય અન ેઅટલ િબહારી બાજઉપા યાય અન ેઅટલ િબહારી બાજઉપા યાય અન ેઅટલ િબહારી બાજપેપપેેપેઈઈઈઈ  વારા કરવામા ંઆવલેી જેની વતમાન  વારા કરવામા ંઆવલેી જેની વતમાન  વારા કરવામા ંઆવલેી જેની વતમાન  વારા કરવામા ંઆવલેી જેની વતમાન 
આદરણીય વડાઆદરણીય વડાઆદરણીય વડાઆદરણીય વડા ધાનધાનધાનધાન ીીીી    નરે ભાઈ મોદીનરે ભાઈ મોદીનરે ભાઈ મોદીનરે ભાઈ મોદી    સાહબેસાહબેસાહબેસાહબે, , , , દશેના આદરણીય ગહૃદશેના આદરણીય ગહૃદશેના આદરણીય ગહૃદશેના આદરણીય ગહૃમં ીમં ીમં ીમં ી ી અિમતભાઈ ી અિમતભાઈ ી અિમતભાઈ ી અિમતભાઈ 
શાહની રેશાહની રેશાહની રેશાહની રેણાથી ગજુરાત રા યના મુ યમં ીણાથી ગજુરાત રા યના મુ યમં ીણાથી ગજુરાત રા યના મુ યમં ીણાથી ગજુરાત રા યના મુ યમં ી ી ી ી ી ભપુે ભાઈ પટેભપુે ભાઈ પટેભપુે ભાઈ પટેભપુે ભાઈ પટેલલલલની ની ની ની કબેીનટે વારા મહ વપણૂ કબેીનટે વારા મહ વપણૂ કબેીનટે વારા મહ વપણૂ કબેીનટે વારા મહ વપણૂ 
િનણય લવેામા ંઆ યો િનણય લવેામા ંઆ યો િનણય લવેામા ંઆ યો િનણય લવેામા ંઆ યો  
 

• ભારતીયભારતીયભારતીયભારતીય    જનતા પાટ  થાપના સમયના મુ ાજનતા પાટ  થાપના સમયના મુ ાજનતા પાટ  થાપના સમયના મુ ાજનતા પાટ  થાપના સમયના મુ ા    ––––    રામમં દરરામમં દરરામમં દરરામમં દર,,,,    ૩૭૦૩૭૦૩૭૦૩૭૦, , , , યિુનફોમયિુનફોમયિુનફોમયિુનફોમ    િસિવલ કોડ િસિવલ કોડ િસિવલ કોડ િસિવલ કોડ ((((સમાન સમાન સમાન સમાન 
િસિવલ કોડિસિવલ કોડિસિવલ કોડિસિવલ કોડ)))) 
 

• ભારત િવવધતામા ંએકતા ધરાભારત િવવધતામા ંએકતા ધરાભારત િવવધતામા ંએકતા ધરાભારત િવવધતામા ંએકતા ધરાવતો દશે છેવતો દશે છેવતો દશે છેવતો દશે છે. . . . અલગ ધમઅલગ ધમઅલગ ધમઅલગ ધમ, , , , િત િત િત િત અન ેસં દાય ધરાવતા લોકો વસ ેછેઅન ેસં દાય ધરાવતા લોકો વસ ેછેઅન ેસં દાય ધરાવતા લોકો વસ ેછેઅન ેસં દાય ધરાવતા લોકો વસ ેછે. . . . 
જેમાંજેમાંજેમાંજેમાં, , , , ફોજદારી ફોજદારી ફોજદારી ફોજદારી (((( મીનલ કોડમીનલ કોડમીનલ કોડમીનલ કોડ))))ના ંના ંના ંના ંગનુા માટ ેધમગનુા માટ ેધમગનુા માટ ેધમગનુા માટ ેધમ, , , , િતિતિતિત, , , , સં દાયસં દાયસં દાયસં દાય, , , , સં કિૃતન ે યાનમા ંલીધા વગર સં કિૃતન ે યાનમા ંલીધા વગર સં કિૃતન ે યાનમા ંલીધા વગર સં કિૃતન ે યાનમા ંલીધા વગર 
સમાન કારની કાયવાહી હાસમાન કારની કાયવાહી હાસમાન કારની કાયવાહી હાસમાન કારની કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવ ેછેથ ધરવામા ંઆવ ેછેથ ધરવામા ંઆવ ેછેથ ધરવામા ંઆવ ેછે. . . .  
 

• યાર ે િસયાર ે િસયાર ે િસયાર ે િસિવલ કાયદા િવલ કાયદા િવલ કાયદા િવલ કાયદા ((((િસિવલ કોડિસિવલ કોડિસિવલ કોડિસિવલ કોડ) ) ) ) માટ ેલ નમાટ ેલ નમાટ ેલ નમાટ ેલ ન, , , , વારસાઈવારસાઈવારસાઈવારસાઈ, , , , ઉ રાિધકારઉ રાિધકારઉ રાિધકારઉ રાિધકાર, , , , દ કદ કદ કદ ક, , , , છુટાછુટાછુટાછુટાછેડાછેડાછેડાછેડા, , , , જમીનજમીનજમીનજમીન, , , , 
મકાન વારસાઈ ભાગ બટાઈમકાન વારસાઈ ભાગ બટાઈમકાન વારસાઈ ભાગ બટાઈમકાન વારસાઈ ભાગ બટાઈ, , , , દહજેદહજેદહજેદહજે, , , , વકફ વકફ વકફ વકફ , , , , વાલીપ ંવાલીપ ંવાલીપ ંવાલીપ ં, , , , ભટેભટેભટેભટે, , , , દાન દાન દાન દાન અન ેકૌટુિંબક ફડં અન ેકૌટુિંબક ફડં અન ેકૌટુિંબક ફડં અન ેકૌટુિંબક ફડં ((((HUFHUFHUFHUF) ) ) ) જેવી જેવી જેવી જેવી 
બાબતો માબાબતો માબાબતો માબાબતો માટ ેધમટ ેધમટ ેધમટ ેધમ, , , , તીતીતીતી, , , , સં દાયસં દાયસં દાયસં દાય, , , , સં કિૃત મા યતા સં કિૃત મા યતા સં કિૃત મા યતા સં કિૃત મા યતા અનસુાર અલગ અલગ કાયદા છેઅનસુાર અલગ અલગ કાયદા છેઅનસુાર અલગ અલગ કાયદા છેઅનસુાર અલગ અલગ કાયદા છે.... 
 

• આ કાયદાઓમા ંધા મક મા યતા આધા રત હોવાથી િસિવલ કસેોમા ંબધંારણીય જોગવાઈન ેઅનુ પ આ કાયદાઓમા ંધા મક મા યતા આધા રત હોવાથી િસિવલ કસેોમા ંબધંારણીય જોગવાઈન ેઅનુ પ આ કાયદાઓમા ંધા મક મા યતા આધા રત હોવાથી િસિવલ કસેોમા ંબધંારણીય જોગવાઈન ેઅનુ પ આ કાયદાઓમા ંધા મક મા યતા આધા રત હોવાથી િસિવલ કસેોમા ંબધંારણીય જોગવાઈન ેઅનુ પ 
રહી અન ેકોટ વારા તનેા િનણયો કરવામા ંઆવતા હોય છેરહી અન ેકોટ વારા તનેા િનણયો કરવામા ંઆવતા હોય છેરહી અન ેકોટ વારા તનેા િનણયો કરવામા ંઆવતા હોય છેરહી અન ેકોટ વારા તનેા િનણયો કરવામા ંઆવતા હોય છે.... 
 

• ભારતના ંબધંારણના ં કરણભારતના ંબધંારણના ં કરણભારતના ંબધંારણના ં કરણભારતના ંબધંારણના ં કરણ----૪૪૪૪    ની ની ની ની કલમ કલમ કલમ કલમ ૪૪૪૪૪૪૪૪ની ની ની ની જોગવાઈ મજુબ દરકે રા ય તેજોગવાઈ મજુબ દરકે રા ય તેજોગવાઈ મજુબ દરકે રા ય તેજોગવાઈ મજુબ દરકે રા ય તેના સશુાસન માટ ેના સશુાસન માટ ેના સશુાસન માટ ેના સશુાસન માટ ે
નાગરીકો માટ ેકોમન િસિવલ યિુનફોમ નાગરીકો માટ ેકોમન િસિવલ યિુનફોમ નાગરીકો માટ ેકોમન િસિવલ યિુનફોમ નાગરીકો માટ ેકોમન િસિવલ યિુનફોમ રા ય સરકાર પોતાના રા યમા ંઆમરા ય સરકાર પોતાના રા યમા ંઆમરા ય સરકાર પોતાના રા યમા ંઆમરા ય સરકાર પોતાના રા યમા ંઆમલીકરણલીકરણલીકરણલીકરણ    કરી શક ેછેકરી શક ેછેકરી શક ેછેકરી શક ેછે.... 
 

• ગજુરાત ગજુરાત ગજુરાત ગજુરાત રાજયરાજયરાજયરાજયના ંમાનના ંમાનના ંમાનના ંમાન....મુ યમં ીમુ યમં ીમુ યમં ીમુ યમં ી ી ભપુે ભાઈ પટલે ની અ ય તામા ંમળલે કબેીી ભપુે ભાઈ પટલે ની અ ય તામા ંમળલે કબેીી ભપુે ભાઈ પટલે ની અ ય તામા ંમળલે કબેીી ભપુે ભાઈ પટલે ની અ ય તામા ંમળલે કબેીનટેમા ં િનણય નટેમા ં િનણય નટેમા ં િનણય નટેમા ં િનણય 
લવેામા ંઆ યો છે ક ેલવેામા ંઆ યો છે ક ેલવેામા ંઆ યો છે ક ેલવેામા ંઆ યો છે ક ે ગજુરાતમા ંઅમલીકરણ માટ ેહાઈપાવર કિમટીની રચના થશ ેઅન ેગજુરાતમા ંઅમલીકરણ માટ ેહાઈપાવર કિમટીની રચના થશ ેઅન ેગજુરાતમા ંઅમલીકરણ માટ ેહાઈપાવર કિમટીની રચના થશ ેઅન ેગજુરાતમા ંઅમલીકરણ માટ ેહાઈપાવર કિમટીની રચના થશ ેઅન ે ભારતીય ભારતીય ભારતીય ભારતીય 
જનતા પાટ ની જનતા પાટ ની જનતા પાટ ની જનતા પાટ ની નવી સરકારનવી સરકારનવી સરકારનવી સરકારનુ ંગઠન થતા કાયદાનુ ંનુ ંગઠન થતા કાયદાનુ ંનુ ંગઠન થતા કાયદાનુ ંનુ ંગઠન થતા કાયદાનુ ંગજુગજુગજુગજુરાતમા ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવશેરાતમા ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવશેરાતમા ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવશેરાતમા ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવશે.... 
 

// // // // ફાયદાફાયદાફાયદાફાયદા    //////// 
 

• ાિત તી ધમ આધા રતાિત તી ધમ આધા રતાિત તી ધમ આધા રતાિત તી ધમ આધા રત    કાયદાની િવસગંતતાકાયદાની િવસગંતતાકાયદાની િવસગંતતાકાયદાની િવસગંતતા    દરુ દરુ દરુ દરુ થશેથશેથશેથશે.... 
 

• સામાિજક સદભાવના વધશેસામાિજક સદભાવના વધશેસામાિજક સદભાવના વધશેસામાિજક સદભાવના વધશ ે
 

• મિહલાઓન ેલગતા કાયદા ધા મક રીત ેસમાન થવાથી અન ેમિહલાઓન ેલગતા કાયદા ધા મક રીત ેસમાન થવાથી અન ેમિહલાઓન ેલગતા કાયદા ધા મક રીત ેસમાન થવાથી અન ેમિહલાઓન ેલગતા કાયદા ધા મક રીત ેસમાન થવાથી અન ેસાં કિૃતક સાં કિૃતક સાં કિૃતક સાં કિૃતક અન ેઆ યાિ મક રઅન ેઆ યાિ મક રઅન ેઆ યાિ મક રઅન ેઆ યાિ મક ર ણ ણ ણ ણ 
માટ ેઆ કાયદો મદદ પ સાિબત થશેમાટ ેઆ કાયદો મદદ પ સાિબત થશેમાટ ેઆ કાયદો મદદ પ સાિબત થશેમાટ ેઆ કાયદો મદદ પ સાિબત થશે.... 

• જમીનજમીનજમીનજમીન, , , , સપંિસપંિસપંિસપંિ , , , , વારસાવારસાવારસાવારસાઈઈઈઈ, , , , દાનદાનદાનદાન, , , , લ નલ નલ નલ ન, , , , છુટાછેડા તામામ જ યાએ ધમ આધા રતછુટાછેડા તામામ જ યાએ ધમ આધા રતછુટાછેડા તામામ જ યાએ ધમ આધા રતછુટાછેડા તામામ જ યાએ ધમ આધા રતના ં બદલ ેના ં બદલ ેના ં બદલ ેના ં બદલ ે
માનવતા અન ે યાય આધા રત માનવતા અન ે યાય આધા રત માનવતા અન ે યાય આધા રત માનવતા અન ે યાય આધા રત િનણયો સામાિજક સમરસતા અન ેિનણયો સામાિજક સમરસતા અન ેિનણયો સામાિજક સમરસતા અન ેિનણયો સામાિજક સમરસતા અન ેસમાનતા સમાનતા સમાનતા સમાનતા લાવશેલાવશેલાવશેલાવશે.... 
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• ૧૯૮૫૧૯૮૫૧૯૮૫૧૯૮૫, , , , ૧૯૯૫૧૯૯૫૧૯૯૫૧૯૯૫, , , , ૧૯૯૭ ૧૯૯૭ ૧૯૯૭ ૧૯૯૭ અન ેઅન ેઅન ેઅન ે૨૦૧૫ ૨૦૧૫ ૨૦૧૫ ૨૦૧૫ ના ંમહ વના કસેોમા ંપણ સવ ચ યાયાલય ના ંમહ વના કસેોમા ંપણ સવ ચ યાયાલય ના ંમહ વના કસેોમા ંપણ સવ ચ યાયાલય ના ંમહ વના કસેોમા ંપણ સવ ચ યાયાલય ((((સુ ીમ કોટસુ ીમ કોટસુ ીમ કોટસુ ીમ કોટ) ) ) ) 
એ પણ ભારત સરકારએ પણ ભારત સરકારએ પણ ભારત સરકારએ પણ ભારત સરકારન ેન ેન ેન ેઆ બાબઆ બાબઆ બાબઆ બાબત ેવારવંાર ટકોર કરી હતી કેત ેવારવંાર ટકોર કરી હતી કેત ેવારવંાર ટકોર કરી હતી કેત ેવારવંાર ટકોર કરી હતી કે, , , , સમાન નાગ રક કોડ દાખાલ કરવા સમાન નાગ રક કોડ દાખાલ કરવા સમાન નાગ રક કોડ દાખાલ કરવા સમાન નાગ રક કોડ દાખાલ કરવા 
માટ ેમાટ ેમાટ ેમાટ ેિવચારણા િવચારણા િવચારણા િવચારણા થવી જોઈએથવી જોઈએથવી જોઈએથવી જોઈએ.... 
 

• ગોવામાંગોવામાંગોવામાંગોવામાં    ૧૯૬૧ ૧૯૬૧ ૧૯૬૧ ૧૯૬૧ થી સમાન િસિવલ કોડ લાગ ુછેથી સમાન િસિવલ કોડ લાગ ુછેથી સમાન િસિવલ કોડ લાગ ુછેથી સમાન િસિવલ કોડ લાગ ુછે, , , , ગોગોગોગોવાવાવાવા    ૧૯૬૧૧૯૬૧૧૯૬૧૧૯૬૧મા યાર ેભારતમા ંિવલય થયુ ં યાર ેમા યાર ેભારતમા ંિવલય થયુ ં યાર ેમા યાર ેભારતમા ંિવલય થયુ ં યાર ેમા યાર ેભારતમા ંિવલય થયુ ં યાર ે
હદુહદુહદુહદુ, , , , મિુ લમ અન ેિ તીઓન ેમિુ લમ અન ેિ તીઓન ેમિુ લમ અન ેિ તીઓન ેમિુ લમ અન ેિ તીઓન ેલ નલ નલ નલ ન, , , , છુટાછુટાછુટાછુટાછેડાછેડાછેડાછેડા, , , , દહજેદહજેદહજેદહજે, , , , વારસાઈવારસાઈવારસાઈવારસાઈ, , , , દ ક તમામ માટ ેએક જ કાયદો દ ક તમામ માટ ેએક જ કાયદો દ ક તમામ માટ ેએક જ કાયદો દ ક તમામ માટ ેએક જ કાયદો 
છેછેછેછે.... 
 

• બાબાસાહબે આબંડેકરબાબાસાહબે આબંડેકરબાબાસાહબે આબંડેકરબાબાસાહબે આબંડેકર    પણ સમાન પણ સમાન પણ સમાન પણ સમાન નાગ રક કોડના નાગ રક કોડના નાગ રક કોડના નાગ રક કોડના બળ સમથક હતાબળ સમથક હતાબળ સમથક હતાબળ સમથક હતા. . . . તમેણ ેક ુ ંહતુ ંતમેણ ેક ુ ંહતુ ંતમેણ ેક ુ ંહતુ ંતમેણ ેક ુ ંહતુ ંકેકકેેકે, , , , યિુનફોમ યિુનફોમ યિુનફોમ યિુનફોમ 
નાગ રક કોડ એક એવોનાગ રક કોડ એક એવોનાગ રક કોડ એક એવોનાગ રક કોડ એક એવો    કાયદો છે ક ેદરકે ધમ માટ ેસમાન છે તને ેધમ સાથ ેકોઈ લવેા દવેા નથીકાયદો છે ક ેદરકે ધમ માટ ેસમાન છે તને ેધમ સાથ ેકોઈ લવેા દવેા નથીકાયદો છે ક ેદરકે ધમ માટ ેસમાન છે તને ેધમ સાથ ેકોઈ લવેા દવેા નથીકાયદો છે ક ેદરકે ધમ માટ ેસમાન છે તને ેધમ સાથ ેકોઈ લવેા દવેા નથી, , , , જેજેજેજે    
કાયદામા ંપ રવાર િવવાહ સબંિંધત જેવા મળૂભતૂ નાગ રક બરોબર મળશેકાયદામા ંપ રવાર િવવાહ સબંિંધત જેવા મળૂભતૂ નાગ રક બરોબર મળશેકાયદામા ંપ રવાર િવવાહ સબંિંધત જેવા મળૂભતૂ નાગ રક બરોબર મળશેકાયદામા ંપ રવાર િવવાહ સબંિંધત જેવા મળૂભતૂ નાગ રક બરોબર મળશે.... 
 

• દશેમા ં એક સમાન સીવીલ કાયદો બનાવવા માટ ે આઝાદી પછી વષ દશેમા ં એક સમાન સીવીલ કાયદો બનાવવા માટ ે આઝાદી પછી વષ દશેમા ં એક સમાન સીવીલ કાયદો બનાવવા માટ ે આઝાદી પછી વષ દશેમા ં એક સમાન સીવીલ કાયદો બનાવવા માટ ે આઝાદી પછી વષ ૧૯૪૮૧૯૪૮૧૯૪૮૧૯૪૮થી સતત ય નો થી સતત ય નો થી સતત ય નો થી સતત ય નો 
કરવામા ંઆ યા છેકરવામા ંઆ યા છેકરવામા ંઆ યા છેકરવામા ંઆ યા છે. . . . વષ વષ વષ વષ ૧૯૪૧૧૯૪૧૧૯૪૧૧૯૪૧મા ંરચવામા ંઆવલે બીમા ં રચવામા ંઆવલે બીમા ં રચવામા ંઆવલે બીમા ં રચવામા ંઆવલે બી....એનએનએનએન....રાવ કિમટીએ સમાન સીવીલ કાયદો રાવ કિમટીએ સમાન સીવીલ કાયદો રાવ કિમટીએ સમાન સીવીલ કાયદો રાવ કિમટીએ સમાન સીવીલ કાયદો 
બનાવવા ભલામણ કરલે હતીબનાવવા ભલામણ કરલે હતીબનાવવા ભલામણ કરલે હતીબનાવવા ભલામણ કરલે હતી. . . . ત ે કમીટીનો મસુ ો ી બીત ે કમીટીનો મસુ ો ી બીત ે કમીટીનો મસુ ો ી બીત ે કમીટીનો મસુ ો ી બી....આરઆરઆરઆર....આબંડેકરની અ ય તામા ં બનલે આબંડેકરની અ ય તામા ં બનલે આબંડેકરની અ ય તામા ં બનલે આબંડેકરની અ ય તામા ં બનલે 
સીલે ટ કમીટીન ેસ પવામા ંઆવલે હતોસીલે ટ કમીટીન ેસ પવામા ંઆવલે હતોસીલે ટ કમીટીન ેસ પવામા ંઆવલે હતોસીલે ટ કમીટીન ેસ પવામા ંઆવલે હતો. . . . જેના પર વષ જેના પર વષ જેના પર વષ જેના પર વષ ૧૯૫૧૧૯૫૧૧૯૫૧૧૯૫૧મા ંસસંદમા ંિવષદ ચચા થયલે મા ંસસંદમા ંિવષદ ચચા થયલે મા ંસસંદમા ંિવષદ ચચા થયલે મા ંસસંદમા ંિવષદ ચચા થયલે હતીહતીહતીહતી. . . . 
બાદ હદ ુ કોડ િબલ લે સ થતા ં વષ બાદ હદ ુ કોડ િબલ લે સ થતા ં વષ બાદ હદ ુ કોડ િબલ લે સ થતા ં વષ બાદ હદ ુ કોડ િબલ લે સ થતા ં વષ ૧૯૫૨૧૯૫૨૧૯૫૨૧૯૫૨મા ં દાખલ થયલે િબલન ે વષ મા ં દાખલ થયલે િબલન ે વષ મા ં દાખલ થયલે િબલન ે વષ મા ં દાખલ થયલે િબલન ે વષ ૧૯૫૨ ૧૯૫૨ ૧૯૫૨ ૧૯૫૨ થી થી થી થી ૧૯૫૬ ૧૯૫૬ ૧૯૫૬ ૧૯૫૬ 
દર યાન દર યાન દર યાન દર યાન The Hindu Marriage Act-1955195519551955, The Hindu Succession Act-1956195619561956, The 

Hindu Minority and Gurdianship Act-1956195619561956, The Hindu Adoption and 

Maintenance Act-1956 1956 1956 1956 તરીક ેપસાર કરવામાંતરીક ેપસાર કરવામાંતરીક ેપસાર કરવામાંતરીક ેપસાર કરવામાં    આવલે છેઆવલે છેઆવલે છેઆવલે છે. . . . આ તમામ કાયદાઓ જેઓ મિુ લમઆ તમામ કાયદાઓ જેઓ મિુ લમઆ તમામ કાયદાઓ જેઓ મિુ લમઆ તમામ કાયદાઓ જેઓ મિુ લમ, 

યઇુસયઇુસયઇુસયઇુસ((((યહુદીયહુદીયહુદીયહુદી)))), િ તી તથા પારસી ન હોય તમેન ેલાગ ુપડ ેછેિ તી તથા પારસી ન હોય તમેન ેલાગ ુપડ ેછેિ તી તથા પારસી ન હોય તમેન ેલાગ ુપડ ેછેિ તી તથા પારસી ન હોય તમેન ેલાગ ુપડ ેછે.... 
 

• ઉપરાતં ઉપરાતં ઉપરાતં ઉપરાતં Law Commission of India એ તાએ તાએ તાએ તા....૩૧૩૧૩૧૩૧----૦૮૦૮૦૮૦૮----૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮એ રજુ કરલેએ રજુ કરલેએ રજુ કરલેએ રજુ કરલે    Consultation 

Paper on Reform of Family Law of India Hi uell Uniform Civil    Law બનાવવાની બનાવવાની બનાવવાની બનાવવાની 
બાબતન ેઆવરી લવેાબાબતન ેઆવરી લવેાબાબતન ેઆવરી લવેાબાબતન ેઆવરી લવેામા ંઆવી છેમા ંઆવી છેમા ંઆવી છેમા ંઆવી છે.... 
 

• પવૂ ભિૂમકામા ં ભારતની િવિવધતાપવૂ ભિૂમકામા ં ભારતની િવિવધતાપવૂ ભિૂમકામા ં ભારતની િવિવધતાપવૂ ભિૂમકામા ં ભારતની િવિવધતા, િહ દ ુ કાયદાઓની લ નિહ દ ુ કાયદાઓની લ નિહ દ ુ કાયદાઓની લ નિહ દ ુ કાયદાઓની લ ન, વારસાઇવારસાઇવારસાઇવારસાઇ, ઉ રાિધકારઉ રાિધકારઉ રાિધકારઉ રાિધકાર, દ ક લવેુંદ ક લવેુંદ ક લવેુંદ ક લવેુ,ં 
ભરણપોષણભરણપોષણભરણપોષણભરણપોષણ, વાલીપ  યાર ે મુ લીમ કાયદાઓની લ નવાલીપ  યાર ે મુ લીમ કાયદાઓની લ નવાલીપ  યાર ે મુ લીમ કાયદાઓની લ નવાલીપ  યાર ે મુ લીમ કાયદાઓની લ ન, વારસાઇવારસાઇવારસાઇવારસાઇ, ઉ રાિધકારઉ રાિધકારઉ રાિધકારઉ રાિધકાર, દ ક લવેુંદ ક લવેુંદ ક લવેુંદ ક લવેુ,ં 
ભરણપોષણભરણપોષણભરણપોષણભરણપોષણ, વાલીપવાલીપવાલીપવાલીપ , વકફવકફવકફવકફ, દહજે િવગરેનેી બાબત ેછણાવટ કરવામાંદહજે િવગરેનેી બાબત ેછણાવટ કરવામાંદહજે િવગરેનેી બાબત ેછણાવટ કરવામાંદહજે િવગરેનેી બાબત ેછણાવટ કરવામાં    આવીઆવીઆવીઆવી    છેછેછેછે 

 

• શાહબાનુ ં કસેશાહબાનુ ં કસેશાહબાનુ ં કસેશાહબાનુ ં કસે, , , , જોડન જોડન જોડન જોડન ડડડડ ગડ ે િવગડ ે િવગડ ે િવગડ ે િવ. . . . એસએસએસએસ....એસએસએસએસ. . . . ચોપરાચોપરાચોપરાચોપરા, , , , સરલા મુ દલ િવસરલા મુ દલ િવસરલા મુ દલ િવસરલા મુ દલ િવ. . . . દ હી સરકારના કસેની દ હી સરકારના કસેની દ હી સરકારના કસેની દ હી સરકારના કસેની 
િવષદિવષદિવષદિવષદ    છછછછણાણાણાણાવટ સાથ ે લીલી થોમસ િવવટ સાથ ે લીલી થોમસ િવવટ સાથ ે લીલી થોમસ િવવટ સાથ ે લીલી થોમસ િવ....ભારત સરકાર ભારત સરકાર ભારત સરકાર ભારત સરકાર ((((૨૦૦૦૨૦૦૦૨૦૦૦૨૦૦૦)))), , , , એસએસએસએસ....આરઆરઆરઆર.... બોમઇ િવબોમઇ િવબોમઇ િવબોમઇ િવ. . . . ભારત ભારત ભારત ભારત 
સરકારસરકારસરકારસરકાર((((૧૯૯૪૧૯૯૪૧૯૯૪૧૯૯૪)))), જહોન વ નટમ િવજહોન વ નટમ િવજહોન વ નટમ િવજહોન વ નટમ િવ. . . . ભારત સરકારભારત સરકારભારત સરકારભારત સરકાર((((૨૦૦૩૨૦૦૩૨૦૦૩૨૦૦૩))))મા ંનામમા ંનામમા ંનામમા ંનામ. . . . સિુ મ કોટના ચકુાદાઓન ેસિુ મ કોટના ચકુાદાઓન ેસિુ મ કોટના ચકુાદાઓન ેસિુ મ કોટના ચકુાદાઓન ે
પણ યાન ેલવેામા ંઆ યા છેપણ યાન ેલવેામા ંઆ યા છેપણ યાન ેલવેામા ંઆ યા છેપણ યાન ેલવેામા ંઆ યા છે.... 
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• Law Commission of India એ તાએ તાએ તાએ તા....૩૧૩૧૩૧૩૧....૦૮૦૮૦૮૦૮....૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ એ રજૂ કરલે એ રજૂ કરલે એ રજૂ કરલે એ રજૂ કરલે Consultation Paper on 

Reform of Family Law of India augl યાન ેલવેામા ંઆવેયાન ેલવેામા ંઆવેયાન ેલવેામા ંઆવેયાન ેલવેામા ંઆવેલ છેલ છેલ છેલ છે.... 
 

• UCC - ભાજપની િવચારધારાનુ ંઅિભ ન અગં ભારતીય જનતા પાટ  ભાજપની િવચારધારાનુ ંઅિભ ન અગં ભારતીય જનતા પાટ  ભાજપની િવચારધારાનુ ંઅિભ ન અગં ભારતીય જનતા પાટ  ભાજપની િવચારધારાનુ ંઅિભ ન અગં ભારતીય જનતા પાટ  ((((BJP) હમંેશા ભારતના સૌથી હમંેશા ભારતના સૌથી હમંેશા ભારતના સૌથી હમંેશા ભારતના સૌથી 
મોટા સમથક અન ેઅમલકતા રહી છેમોટા સમથક અન ેઅમલકતા રહી છેમોટા સમથક અન ેઅમલકતા રહી છેમોટા સમથક અન ેઅમલકતા રહી છે.... 

    
• ““““વન નશેનવન નશેનવન નશેનવન નશેન, , , , વન લોવન લોવન લોવન લો””””    િસ ટમન ેસિુનિ ચત કરવાિસ ટમન ેસિુનિ ચત કરવાિસ ટમન ેસિુનિ ચત કરવાિસ ટમન ેસિુનિ ચત કરવા....    UCC હઠેળહઠેળહઠેળહઠેળ, સરકાર સિુનિ ચત કરશ ે ક ેસમ  સરકાર સિુનિ ચત કરશ ે ક ેસમ  સરકાર સિુનિ ચત કરશ ે ક ેસમ  સરકાર સિુનિ ચત કરશ ે ક ેસમ  

દશેમા ંનાગ રદશેમા ંનાગ રદશેમા ંનાગ રદશેમા ંનાગ રક કાયદાઓમા ંએક પતાનો અભાવ છેક કાયદાઓમા ંએક પતાનો અભાવ છેક કાયદાઓમા ંએક પતાનો અભાવ છેક કાયદાઓમા ંએક પતાનો અભાવ છે, , , , જે એક પતા લાવવા માટનેુ ંઆ થમ પગલુ ંજે એક પતા લાવવા માટનેુ ંઆ થમ પગલુ ંજે એક પતા લાવવા માટનેુ ંઆ થમ પગલુ ંજે એક પતા લાવવા માટનેુ ંઆ થમ પગલુ ં
છેછેછેછે 

    
• દશેનો દરકે નાગ રક સમાન કારનુ ંકાનનૂી ર ણ મળેવી શક ેછેદશેનો દરકે નાગ રક સમાન કારનુ ંકાનનૂી ર ણ મળેવી શક ેછેદશેનો દરકે નાગ રક સમાન કારનુ ંકાનનૂી ર ણ મળેવી શક ેછેદશેનો દરકે નાગ રક સમાન કારનુ ંકાનનૂી ર ણ મળેવી શક ેછે.  .  .  .  યસુીસી બનાવવાની રાજકીય યસુીસી બનાવવાની રાજકીય યસુીસી બનાવવાની રાજકીય યસુીસી બનાવવાની રાજકીય ચચા ચચા ચચા ચચા 

એક સદીથી વધ ુસમયથી ચાલી રહી છે અન ેભાજપ એન ે ાથિમકતા આપી ર ુ ંછેએક સદીથી વધ ુસમયથી ચાલી રહી છે અન ેભાજપ એન ે ાથિમકતા આપી ર ુ ંછેએક સદીથી વધ ુસમયથી ચાલી રહી છે અન ેભાજપ એન ે ાથિમકતા આપી ર ુ ંછેએક સદીથી વધ ુસમયથી ચાલી રહી છે અન ેભાજપ એન ે ાથિમકતા આપી ર ુ ંછે.... 
 

• UCC ન ે વા તિવકતા બનાવવા પર  કે મા ં અગાઉની ક સેની સરકારોન ે વા તિવકતા બનાવવા પર  કે મા ં અગાઉની ક સેની સરકારોન ે વા તિવકતા બનાવવા પર  કે મા ં અગાઉની ક સેની સરકારોન ે વા તિવકતા બનાવવા પર  કે મા ં અગાઉની ક સેની સરકારો    તમેની વોટબક ખરાબ તમેની વોટબક ખરાબ તમેની વોટબક ખરાબ તમેની વોટબક ખરાબ 
થવાના ડરથી આ ધા મક અન ે ઢગત કાયદાઓમા ંસધુારો કરવાથી દરૂ ર ાથવાના ડરથી આ ધા મક અન ે ઢગત કાયદાઓમા ંસધુારો કરવાથી દરૂ ર ાથવાના ડરથી આ ધા મક અન ે ઢગત કાયદાઓમા ંસધુારો કરવાથી દરૂ ર ાથવાના ડરથી આ ધા મક અન ે ઢગત કાયદાઓમા ંસધુારો કરવાથી દરૂ ર ા. . . . અન ેદશેના નાગ રકોન ેઅન ેદશેના નાગ રકોન ેઅન ેદશેના નાગ રકોન ેઅન ેદશેના નાગ રકોન ે
સમાન નાસમાન નાસમાન નાસમાન નાગ રક અિધકારથી અલગ રા યાગ રક અિધકારથી અલગ રા યાગ રક અિધકારથી અલગ રા યાગ રક અિધકારથી અલગ રા યા. . . .  

    
• રાજનીિત અન ેિવપ ોના કોઈપણ કારના િવરોધ ક ેિવરોધથી પરશેાન થયા િવનારાજનીિત અન ેિવપ ોના કોઈપણ કારના િવરોધ ક ેિવરોધથી પરશેાન થયા િવનારાજનીિત અન ેિવપ ોના કોઈપણ કારના િવરોધ ક ેિવરોધથી પરશેાન થયા િવનારાજનીિત અન ેિવપ ોના કોઈપણ કારના િવરોધ ક ેિવરોધથી પરશેાન થયા િવના, ભાજપ ભાજપ ભાજપ ભાજપ UCCના ના ના ના 

અમલીકરણની માગંમા ંિનભય છેઅમલીકરણની માગંમા ંિનભય છેઅમલીકરણની માગંમા ંિનભય છેઅમલીકરણની માગંમા ંિનભય છે.  .  .  .  વષ થી ભાજપના સાસંદો એ યસુીસી પરના  િબલો બનં ેગહૃોમા ંવષ થી ભાજપના સાસંદો એ યસુીસી પરના  િબલો બનં ેગહૃોમા ંવષ થી ભાજપના સાસંદો એ યસુીસી પરના  િબલો બનં ેગહૃોમા ંવષ થી ભાજપના સાસંદો એ યસુીસી પરના  િબલો બનં ેગહૃોમા ં
રજૂ કરીન ેપ નુ ંસમાન નાગ રક વ યનેુ ંસમપણ સાિબત કયુરજૂ કરીન ેપ નુ ંસમાન નાગ રક વ યનેુ ંસમપણ સાિબત કયુરજૂ કરીન ેપ નુ ંસમાન નાગ રક વ યનેુ ંસમપણ સાિબત કયુરજૂ કરીન ેપ નુ ંસમાન નાગ રક વ યનેુ ંસમપણ સાિબત કયુ છે છે છે છે.... 

    
• ભાજપ માટ ે બાબાસાહબે આબંડેકરનુ ં જે સપનુ ં જોયુ ં હતુ ં તને ે સાકાર કરવાનુ ં િવઝન છેભાજપ માટ ે બાબાસાહબે આબંડેકરનુ ં જે સપનુ ં જોયુ ં હતુ ં તને ે સાકાર કરવાનુ ં િવઝન છેભાજપ માટ ે બાબાસાહબે આબંડેકરનુ ં જે સપનુ ં જોયુ ં હતુ ં તને ે સાકાર કરવાનુ ં િવઝન છેભાજપ માટ ે બાબાસાહબે આબંડેકરનુ ં જે સપનુ ં જોયુ ં હતુ ં તને ે સાકાર કરવાનુ ં િવઝન છે....ક ે એક ક ે એક ક ે એક ક ે એક 

દવસ ભારત એક સમાન નાગ રક કોડ વારા સચંાિલત થશ ેથશેદવસ ભારત એક સમાન નાગ રક કોડ વારા સચંાિલત થશ ેથશેદવસ ભારત એક સમાન નાગ રક કોડ વારા સચંાિલત થશ ેથશેદવસ ભારત એક સમાન નાગ રક કોડ વારા સચંાિલત થશ ેથશ;ે  યા ંકોઈ ધમ આધા રત કાયદા યા ંકોઈ ધમ આધા રત કાયદા યા ંકોઈ ધમ આધા રત કાયદા યા ંકોઈ ધમ આધા રત કાયદા 
નહ  હોયનહ  હોયનહ  હોયનહ  હોય.... 

    
• િવિવધ ધા મક આધા રત કાનનૂી કોડન ેકારણ ેદશેના નાગ રકોન ેસામાિજકિવિવધ ધા મક આધા રત કાનનૂી કોડન ેકારણ ેદશેના નાગ રકોન ેસામાિજકિવિવધ ધા મક આધા રત કાનનૂી કોડન ેકારણ ેદશેના નાગ રકોન ેસામાિજકિવિવધ ધા મક આધા રત કાનનૂી કોડન ેકારણ ેદશેના નાગ રકોન ેસામાિજક, આ થઆ થઆ થઆ થક અથવા કાનનૂી ક અથવા કાનનૂી ક અથવા કાનનૂી ક અથવા કાનનૂી 

ગરેલાભ થયા છેગરેલાભ થયા છેગરેલાભ થયા છેગરેલાભ થયા છે.... 
    

• તમામ મિેનફે ટોમાંતમામ મિેનફે ટોમાંતમામ મિેનફે ટોમાંતમામ મિેનફે ટોમા,ં 1998 1998 1998 1998 થીથીથીથી, ભાજપ ે રા ીય એકીકરણ અન ે સમાન યાય માટ ે યસુીસીની ભાજપ ે રા ીય એકીકરણ અન ે સમાન યાય માટ ે યસુીસીની ભાજપ ે રા ીય એકીકરણ અન ે સમાન યાય માટ ે યસુીસીની ભાજપ ે રા ીય એકીકરણ અન ે સમાન યાય માટ ે યસુીસીની 
જ રયાત પર ભાર મૂ યો છેજ રયાત પર ભાર મૂ યો છેજ રયાત પર ભાર મૂ યો છેજ રયાત પર ભાર મૂ યો છે.  .  .  .  ભતૂપવૂ વડા ધાન અટલ િબહારી વાજપયેીના નતેૃ વ હઠેળ પ નાભતૂપવૂ વડા ધાન અટલ િબહારી વાજપયેીના નતેૃ વ હઠેળ પ નાભતૂપવૂ વડા ધાન અટલ િબહારી વાજપયેીના નતેૃ વ હઠેળ પ નાભતૂપવૂ વડા ધાન અટલ િબહારી વાજપયેીના નતેૃ વ હઠેળ પ ના    
મજબતૂ વલણ તરીક ે જે શ આત થઈ હતીમજબતૂ વલણ તરીક ે જે શ આત થઈ હતીમજબતૂ વલણ તરીક ે જે શ આત થઈ હતીમજબતૂ વલણ તરીક ે જે શ આત થઈ હતી, યાર ે તને ે સૌ થમ યાર ે તને ે સૌ થમ યાર ે તને ે સૌ થમ યાર ે તને ે સૌ થમ ભાજપના ઢઢંરેામા ં ભાગ ભાજપના ઢઢંરેામા ં ભાગ ભાજપના ઢઢંરેામા ં ભાગ ભાજપના ઢઢંરેામા ં ભાગ 
બનાવવામા ંઆ યો હતોબનાવવામા ંઆ યો હતોબનાવવામા ંઆ યો હતોબનાવવામા ંઆ યો હતો, ત ેભાજપના અિવરત યાસો હઠેળ યવહા રક સભંાવનામા ંિવકિસત થઈ ત ેભાજપના અિવરત યાસો હઠેળ યવહા રક સભંાવનામા ંિવકિસત થઈ ત ેભાજપના અિવરત યાસો હઠેળ યવહા રક સભંાવનામા ંિવકિસત થઈ ત ેભાજપના અિવરત યાસો હઠેળ યવહા રક સભંાવનામા ંિવકિસત થઈ 
છેછેછેછે.... 

    
• ભાજપનુ ંદરૂ ા િવઝન  છે જેણ ેતને ેસકં પ પ મા ંયસુીસીના અમલીકરણનુ ંવચન આ યુ ંહતુંભાજપનુ ંદરૂ ા િવઝન  છે જેણ ેતને ેસકં પ પ મા ંયસુીસીના અમલીકરણનુ ંવચન આ યુ ંહતુંભાજપનુ ંદરૂ ા િવઝન  છે જેણ ેતને ેસકં પ પ મા ંયસુીસીના અમલીકરણનુ ંવચન આ યુ ંહતુંભાજપનુ ંદરૂ ા િવઝન  છે જેણ ેતને ેસકં પ પ મા ંયસુીસીના અમલીકરણનુ ંવચન આ યુ ંહતું.... 

    



 

ભારતીય જનતા પાટ  ભારતીય જનતા પાટ  ભારતીય જનતા પાટ  ભારતીય જનતા પાટ  ગજુરાત દશે ગજુરાત દશે ગજુરાત દશે ગજુરાત દશે ----    મી ડયા િવભાગમી ડયા િવભાગમી ડયા િવભાગમી ડયા િવભાગ 
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• 2019201920192019, લોકસભાની ચૂટંણી પહલેાલોકસભાની ચૂટંણી પહલેાલોકસભાની ચૂટંણી પહલેાલોકસભાની ચૂટંણી પહલેા.  .  .  .  યાર બાદ અનકે રા યોમાંયાર બાદ અનકે રા યોમાંયાર બાદ અનકે રા યોમાંયાર બાદ અનકે રા યોમાં    ભાજપની સરકારો છે ત ેસરકારો  ભાજપની સરકારો છે ત ેસરકારો  ભાજપની સરકારો છે ત ેસરકારો  ભાજપની સરકારો છે ત ેસરકારો  
છે તમેન ેછે તમેન ેછે તમેન ેછે તમેન ે, યસુીસીના અમલીકરણના ન પર ગભંીરતાથી યાન આ યુ ંછેયસુીસીના અમલીકરણના ન પર ગભંીરતાથી યાન આ યુ ંછેયસુીસીના અમલીકરણના ન પર ગભંીરતાથી યાન આ યુ ંછેયસુીસીના અમલીકરણના ન પર ગભંીરતાથી યાન આ યુ ંછે, ખાસ કરીન ેઉ રાખડંખાસ કરીન ેઉ રાખડંખાસ કરીન ેઉ રાખડંખાસ કરીન ેઉ રાખડં, 

િહમાચલ દશે અન ેઉ ર દશેિહમાચલ દશે અન ેઉ ર દશેિહમાચલ દશે અન ેઉ ર દશેિહમાચલ દશે અન ેઉ ર દશે.... 
 

• UCC - મિહલાઓન ેસશ ત કરવા અન ેતમામ ધમ મા ંસમાનતા સિુનિ ચત કરવા માટનેુ ંએક અિંતમ મિહલાઓન ેસશ ત કરવા અન ેતમામ ધમ મા ંસમાનતા સિુનિ ચત કરવા માટનેુ ંએક અિંતમ મિહલાઓન ેસશ ત કરવા અન ેતમામ ધમ મા ંસમાનતા સિુનિ ચત કરવા માટનેુ ંએક અિંતમ મિહલાઓન ેસશ ત કરવા અન ેતમામ ધમ મા ંસમાનતા સિુનિ ચત કરવા માટનેુ ંએક અિંતમ 
સાધન ત ેબીજેપીના સૂસાધન ત ેબીજેપીના સૂસાધન ત ેબીજેપીના સૂસાધન ત ેબીજેપીના સૂ નુ ંમળૂ છે ક ેભારત દશેમા ંરાજકીય જ રયાતો અન ેમત બકનુ ંમળૂ છે ક ેભારત દશેમા ંરાજકીય જ રયાતો અન ેમત બકનુ ંમળૂ છે ક ેભારત દશેમા ંરાજકીય જ રયાતો અન ેમત બકનુ ંમળૂ છે ક ેભારત દશેમા ંરાજકીય જ રયાતો અન ેમત બક----એક ીકરણ એક ીકરણ એક ીકરણ એક ીકરણ 
યાર ેન થવુ ંજોઈએયાર ેન થવુ ંજોઈએયાર ેન થવુ ંજોઈએયાર ેન થવુ ંજોઈએ.... 

    
• ભાજપ ેવારવંાર બતા યુ ં છે ક ેત ેમિહલાઓના ક યાણભાજપ ેવારવંાર બતા યુ ં છે ક ેત ેમિહલાઓના ક યાણભાજપ ેવારવંાર બતા યુ ં છે ક ેત ેમિહલાઓના ક યાણભાજપ ેવારવંાર બતા યુ ં છે ક ેત ેમિહલાઓના ક યાણ, સશિ તકરણ અન ેસાચા અથમા ં િતબ ધ સશિ તકરણ અન ેસાચા અથમા ં િતબ ધ સશિ તકરણ અન ેસાચા અથમા ં િતબ ધ સશિ તકરણ અન ેસાચા અથમા ં િતબ ધ 

છેછેછેછે.... 
    

• ીઓનો િવકાસીઓનો િવકાસીઓનો િવકાસીઓનો િવકાસ, તમેન ે પુ ષો સાથ ે સમાન ધોરણ ે મકૂ ે છેતમેન ે પુ ષો સાથ ે સમાન ધોરણ ે મકૂ ે છેતમેન ે પુ ષો સાથ ે સમાન ધોરણ ે મકૂ ે છેતમેન ે પુ ષો સાથ ે સમાન ધોરણ ે મકૂ ે છે.  .  .  .  તઓેએ વીકાય ુતઓેએ વીકાય ુતઓેએ વીકાય ુતઓેએ વીકાય ુ છે ક ે યાર ેછે ક ે યાર ેછે ક ે યાર ેછે ક ે યાર ે
મિહલાઓના અમકુ વગ  માટ ેસશિ તકરણ શ ય બ યુ ંછેમિહલાઓના અમકુ વગ  માટ ેસશિ તકરણ શ ય બ યુ ંછેમિહલાઓના અમકુ વગ  માટ ેસશિ તકરણ શ ય બ યુ ંછેમિહલાઓના અમકુ વગ  માટ ેસશિ તકરણ શ ય બ યુ ંછે, યાર ેલઘમુતી ધમ ની મિહલાઓ લાબંા યાર ેલઘમુતી ધમ ની મિહલાઓ લાબંા યાર ેલઘમુતી ધમ ની મિહલાઓ લાબંા યાર ેલઘમુતી ધમ ની મિહલાઓ લાબંા 
સમયથી પલ તલાક જેવા ભદેભાવપણૂ યિ તગત કાયદાઓનો સામનો કરી રહી હતી સમયથી પલ તલાક જેવા ભદેભાવપણૂ યિ તગત કાયદાઓનો સામનો કરી રહી હતી સમયથી પલ તલાક જેવા ભદેભાવપણૂ યિ તગત કાયદાઓનો સામનો કરી રહી હતી સમયથી પલ તલાક જેવા ભદેભાવપણૂ યિ તગત કાયદાઓનો સામનો કરી રહી હતી .   .   .   .   પહલેા પહલેા પહલેા પહલેા 

પલ તલાકના અપરાધીકરણ વારા અન ે પછી મિહલાઓ માટ ે લ ન માટનેી કાયદસેરની પલ તલાકના અપરાધીકરણ વારા અન ે પછી મિહલાઓ માટ ે લ ન માટનેી કાયદસેરની પલ તલાકના અપરાધીકરણ વારા અન ે પછી મિહલાઓ માટ ે લ ન માટનેી કાયદસેરની પલ તલાકના અપરાધીકરણ વારા અન ે પછી મિહલાઓ માટ ે લ ન માટનેી કાયદસેરની મર મર મર મર 
વધારીન ેભાજપ ેપહલેથેી જ સામા ય સિુનિ ચત કય  છેવધારીન ેભાજપ ેપહલેથેી જ સામા ય સિુનિ ચત કય  છેવધારીન ેભાજપ ેપહલેથેી જ સામા ય સિુનિ ચત કય  છેવધારીન ેભાજપ ેપહલેથેી જ સામા ય સિુનિ ચત કય  છે.... 
 

• મિહલાઓની આતં રક વાય તા અન ેઓળખન ેિન ન  કયા િવના બધંારણીય શાસન માટ ેમિહલા મિહલાઓની આતં રક વાય તા અન ેઓળખન ેિન ન  કયા િવના બધંારણીય શાસન માટ ેમિહલા મિહલાઓની આતં રક વાય તા અન ેઓળખન ેિન ન  કયા િવના બધંારણીય શાસન માટ ેમિહલા મિહલાઓની આતં રક વાય તા અન ેઓળખન ેિન ન  કયા િવના બધંારણીય શાસન માટ ેમિહલા 
સશિ તકરણ માટ ે ભાજપ િનભયતાથી સશિ તકરણ માટ ે ભાજપ િનભયતાથી સશિ તકરણ માટ ે ભાજપ િનભયતાથી સશિ તકરણ માટ ે ભાજપ િનભયતાથી UCC    લાવશેલાવશેલાવશેલાવશે. . . . જેનો જેનો જેનો જેનો ગહૃ ધાન અિમત શાહ ેગહૃ ધાન અિમત શાહ ેગહૃ ધાન અિમત શાહ ેગહૃ ધાન અિમત શાહ ે 2019201920192019ના ના ના ના 
ચૂટંણી ઢઢંરેામા ંપનુરો ચાર કય  હતોચૂટંણી ઢઢંરેામા ંપનુરો ચાર કય  હતોચૂટંણી ઢઢંરેામા ંપનુરો ચાર કય  હતોચૂટંણી ઢઢંરેામા ંપનુરો ચાર કય  હતો, તેમ ભાજપ ક ટબ ધ છેતેમ ભાજપ ક ટબ ધ છેતેમ ભાજપ ક ટબ ધ છેતેમ ભાજપ ક ટબ ધ છે.... 

 

• UCC - ભતૂકાળની ક સે સરકારોએ કરલેી ભલૂોન ેદરૂ કરવા અન ેતમામ માટ ેભારતની ધા મક અન ેભતૂકાળની ક સે સરકારોએ કરલેી ભલૂોન ેદરૂ કરવા અન ેતમામ માટ ેભારતની ધા મક અન ેભતૂકાળની ક સે સરકારોએ કરલેી ભલૂોન ેદરૂ કરવા અન ેતમામ માટ ેભારતની ધા મક અન ેભતૂકાળની ક સે સરકારોએ કરલેી ભલૂોન ેદરૂ કરવા અન ેતમામ માટ ેભારતની ધા મક અન ે
સાં કિૃતક વતં તાન ેમજબતૂ કરવા માટનેુ ંએક શસાં કિૃતક વતં તાન ેમજબતૂ કરવા માટનેુ ંએક શસાં કિૃતક વતં તાન ેમજબતૂ કરવા માટનેુ ંએક શસાં કિૃતક વતં તાન ેમજબતૂ કરવા માટનેુ ંએક શ  

    
• શાહ બાનો કેશાહ બાનો કેશાહ બાનો કેશાહ બાનો કેસના સમય ેક સેનુ ંમિહલાઓ અન ેલઘુમતીઓનુ ંરાજકીય ટોકનાઇઝેશન સૌથી વધ ુસના સમય ેક સેનુ ંમિહલાઓ અન ેલઘુમતીઓનુ ંરાજકીય ટોકનાઇઝેશન સૌથી વધ ુસના સમય ેક સેનુ ંમિહલાઓ અન ેલઘુમતીઓનુ ંરાજકીય ટોકનાઇઝેશન સૌથી વધ ુસના સમય ેક સેનુ ંમિહલાઓ અન ેલઘુમતીઓનુ ંરાજકીય ટોકનાઇઝેશન સૌથી વધ ુ

નદનીય િશખર ે પહ યુ ં હતુ ં યાર ે દબાણ હઠેળ ઝૂકીન ે રા વ ગાધંી સરકાર ે મિુ લમોન ે ખશુ નદનીય િશખર ે પહ યુ ં હતુ ં યાર ે દબાણ હઠેળ ઝૂકીન ે રા વ ગાધંી સરકાર ે મિુ લમોન ે ખશુ નદનીય િશખર ે પહ યુ ં હતુ ં યાર ે દબાણ હઠેળ ઝૂકીન ે રા વ ગાધંી સરકાર ે મિુ લમોન ે ખશુ નદનીય િશખર ે પહ યુ ં હતુ ં યાર ે દબાણ હઠેળ ઝૂકીન ે રા વ ગાધંી સરકાર ે મિુ લમોન ે ખશુ 
કરવાના પ  હતે ુસાથ ેચકુાદાન ેઉથલાવી નાખતો કાયદો ઉતાવળમા ંપસાર કય  હતોકરવાના પ  હતે ુસાથ ેચકુાદાન ેઉથલાવી નાખતો કાયદો ઉતાવળમા ંપસાર કય  હતોકરવાના પ  હતે ુસાથ ેચકુાદાન ેઉથલાવી નાખતો કાયદો ઉતાવળમા ંપસાર કય  હતોકરવાના પ  હતે ુસાથ ેચકુાદાન ેઉથલાવી નાખતો કાયદો ઉતાવળમા ંપસાર કય  હતો.... 

    
• લઘમુતી  આનાથી મા  લઘમુતી  આનાથી મા  લઘમુતી  આનાથી મા  લઘમુતી  આનાથી મા  આ બાબતનુ ં અયો ય રીત ે રાજનીિતકરણ થયુ ં નહઆ બાબતનુ ં અયો ય રીત ે રાજનીિતકરણ થયુ ં નહઆ બાબતનુ ં અયો ય રીત ે રાજનીિતકરણ થયુ ં નહઆ બાબતનુ ં અયો ય રીત ે રાજનીિતકરણ થયુ ં નહ , પરતં ુ કાયમી પરતં ુ કાયમી પરતં ુ કાયમી પરતં ુ કાયમી 

સાં દાિયકકરણ પણ થયુંસાં દાિયકકરણ પણ થયુંસાં દાિયકકરણ પણ થયુંસાં દાિયકકરણ પણ થયું.... 
    

• યિ તગત કાયદાઓયિ તગત કાયદાઓયિ તગત કાયદાઓયિ તગત કાયદાઓ, તિુ કરણના રાજકારણ માટ ે પ પણ ે સરુિ ત છેતિુ કરણના રાજકારણ માટ ે પ પણ ે સરુિ ત છેતિુ કરણના રાજકારણ માટ ે પ પણ ે સરુિ ત છેતિુ કરણના રાજકારણ માટ ે પ પણ ે સરુિ ત છે, મોટાભાગ ે ાચીન અન ેમોટાભાગ ે ાચીન અન ેમોટાભાગ ે ાચીન અન ેમોટાભાગ ે ાચીન અન ે
ગરેબધંારણીય છેગરેબધંારણીય છેગરેબધંારણીય છેગરેબધંારણીય છે.  .  .  .  શાહ બાનોશાહ બાનોશાહ બાનોશાહ બાનો, જેમણ ે છૂટાછેડા પછી ફ ત તણેીની જ યો ય માગંણી કરી હતીજેમણ ે છૂટાછેડા પછી ફ ત તણેીની જ યો ય માગંણી કરી હતીજેમણ ે છૂટાછેડા પછી ફ ત તણેીની જ યો ય માગંણી કરી હતીજેમણ ે છૂટાછેડા પછી ફ ત તણેીની જ યો ય માગંણી કરી હતી, 
અથવા શાઅથવા શાઅથવા શાઅથવા શાયરા બાનો જેવી ીઓ માટ ે યિ તગત કાયદાઓએ શુ ંસા  ંકય ુછેયરા બાનો જેવી ીઓ માટ ે યિ તગત કાયદાઓએ શુ ંસા  ંકય ુછેયરા બાનો જેવી ીઓ માટ ે યિ તગત કાયદાઓએ શુ ંસા  ંકય ુછેયરા બાનો જેવી ીઓ માટ ે યિ તગત કાયદાઓએ શુ ંસા  ંકય ુછે, ક ેજેઓ તનેા પિતએ ક ેજેઓ તનેા પિતએ ક ેજેઓ તનેા પિતએ ક ેજેઓ તનેા પિતએ 
તા કાિલક છૂટાછેડા હરે કયા પછી પોતાન ેિનરાધાર િ થિતમા ંજોયાતા કાિલક છૂટાછેડા હરે કયા પછી પોતાન ેિનરાધાર િ થિતમા ંજોયાતા કાિલક છૂટાછેડા હરે કયા પછી પોતાન ેિનરાધાર િ થિતમા ંજોયાતા કાિલક છૂટાછેડા હરે કયા પછી પોતાન ેિનરાધાર િ થિતમા ંજોયા?  

    



 

ભારતીય જનતા પાટ  ભારતીય જનતા પાટ  ભારતીય જનતા પાટ  ભારતીય જનતા પાટ  ગજુરાત દશે ગજુરાત દશે ગજુરાત દશે ગજુરાત દશે ----    મી ડયા િવભાગમી ડયા િવભાગમી ડયા િવભાગમી ડયા િવભાગ 
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• તમામ જૂથોના િહતોન ે યાનમા ં રાખીનેતમામ જૂથોના િહતોન ે યાનમા ં રાખીનેતમામ જૂથોના િહતોન ે યાનમા ં રાખીનેતમામ જૂથોના િહતોન ે યાનમા ં રાખીને.  .  .  .  યસુીસીની મુ ય િવશષેતા જે ચકૂી ન જોઈએ ત ે તનેો યસુીસીની મુ ય િવશષેતા જે ચકૂી ન જોઈએ ત ે તનેો યસુીસીની મુ ય િવશષેતા જે ચકૂી ન જોઈએ ત ે તનેો યસુીસીની મુ ય િવશષેતા જે ચકૂી ન જોઈએ ત ે તનેો 
રા વાદી ઉ સારા વાદી ઉ સારા વાદી ઉ સારા વાદી ઉ સાહ છેહ છેહ છેહ છે.  .  .  .  હવ ેઆપણી પાસ ેએકલવાયલેા અન ેઅલગહવ ેઆપણી પાસ ેએકલવાયલેા અન ેઅલગહવ ેઆપણી પાસ ેએકલવાયલેા અન ેઅલગહવ ેઆપણી પાસ ેએકલવાયલેા અન ેઅલગ----અલગ કાયદાઓની ભરમાર છે ત ેઅલગ કાયદાઓની ભરમાર છે ત ેઅલગ કાયદાઓની ભરમાર છે ત ેઅલગ કાયદાઓની ભરમાર છે ત ે
એક સમાન અન ેસમાન કાનનૂી માપદડંના પમા ંસરળ બનાવવામા ંઆવશેએક સમાન અન ેસમાન કાનનૂી માપદડંના પમા ંસરળ બનાવવામા ંઆવશેએક સમાન અન ેસમાન કાનનૂી માપદડંના પમા ંસરળ બનાવવામા ંઆવશેએક સમાન અન ેસમાન કાનનૂી માપદડંના પમા ંસરળ બનાવવામા ંઆવશે.  .  .  .  કોઈની ધા મક આ થા કોઈની ધા મક આ થા કોઈની ધા મક આ થા કોઈની ધા મક આ થા 
અથવા ઓળખન ે યાનમા ંલીધા િવનાઅથવા ઓળખન ે યાનમા ંલીધા િવનાઅથવા ઓળખન ે યાનમા ંલીધા િવનાઅથવા ઓળખન ે યાનમા ંલીધા િવના, દરકે યિ તન ેફ ત ભારતીય નાગ રક હોવાના સામા ય બનેર દરકે યિ તન ેફ ત ભારતીય નાગ રક હોવાના સામા ય બનેર દરકે યિ તન ેફ ત ભારતીય નાગ રક હોવાના સામા ય બનેર દરકે યિ તન ેફ ત ભારતીય નાગ રક હોવાના સામા ય બનેર 
હઠેળ મકૂવામા ંઆવશેહઠેળ મકૂવામા ંઆવશેહઠેળ મકૂવામા ંઆવશેહઠેળ મકૂવામા ંઆવશે.... 


