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અખબાર  યાદ             તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૩  
 

 શાળા સચંાલક મડંળ ધરખમ બે ક લબેમા ં૩૩ ટકા જેટલા ફી વધારાની માગંણી કરી રહલે છે ત ેસદતંર ગરે યાજબી : હમેાગં રાવલ 
 મ યમવગના વાલીઓના પગાર અન ેઆવકના ૫૦ ટકા જેટલા િપયા તો મા  પોતાના બાળકોના શૈ િણક ખચમા ંવપરાઈ ય છે. 

હવ ેકોઈપણ કારનો શૈ િણક ફી મા ંવધારો એ મ યમવગન ેપોષાય એમ નથી : હમેાગં રાવલ 
 આ કારની ગરે યાજબી માગંણી થઇ રહી છે છતા ંપણ તનેા િવરોધમા ંિશ ણમં ી ક ેસરકારના કોઈ પદાિધકારીએ એક હરફ સુ ધા 

ઉ ચાય  નથી અન ેઆ ફી વધારાની માગંણીન ેમકુ સમંિત આપી છે : હમેાગં રાવલ 
 ઓલ ગજુરાત વાલીમડંળ વારા દશે ક સેન ેએક પ  પાઠવવામા ંઆ યો છે જેમા ંતઓેએ હાલના લબેમા ં૫૦૦૦ િપયા 

ઘટાડાની માગંણી કરી છે તથા આવનારા પાચં વષ સધુી એફ.આર.સી. કિમટી કોઈપણ કારના ફી વધારાન ેમજુંરી ન આપ ેતવેી 
માગંણી સરકાર સમ  કરવામા ંઆવલે છે. દશે ક સે વાલીમડંળની આ માગંણીન ેસમથન આપ ેછે : હમેાગં રાવલ 

 
ગુજરાત દેશ ક ેસ સિમિત રા વ ગાંધી ભવન ખાતે પ કાર પ રષદને સંબોધતા દેશ ક ેસના મી ડયા ડીપાટમટના સહ ભારી 

અને વ તા ી હેમાંગ રાવલ ેજણા યું હતું કે દેશ અને ગુજરાતની  મ ઘવારીનો માર અને બેરોજગારીનો ભાર સહન કરી રહી છે યારે 
અમીરો વધારે અમીર થઇ ર ા છે અને ગરીબો વધારે ગરીબ થઇ ર ા છે. હાલની પ રિ થિતમાં સૌથી વધારે કફોડી િ થિત ત ેમ યમવગની છે 
મ યમવગના માનવીની િ થિત ના સહેવાય, ના રહેવાય અને ના કોઈને કહેવાય તેવી થયલેી છે.  

તાજેતરમાં શાળા સંચાલક મંડળે ગુજરાત સરકાર સમ  એફ.આર.સી. ના કાયદામાં ફેરફાર કરીને જે ફી નો લેબ ૧૫૦૦૦ િપયા, 
૨૫૦૦૦ િપયા અને ૩૦૦૦૦ િપયા ન કી થયેલો હતો, જયારે ૨૦૧૭ માં આ લેબ ન કી થયો હતો યારે જે ૫  હ ર િપયાથી ૧૦ 
હ ર િપયા  જેટલી ફી વસુલતી શાળાઓને પણ ૧૫૦૦૦, ૨૫૦૦૦ અને ૩૦૦૦૦ િપયા વસુલવાનો પરવાનો મળી ગયો હતો. યારબાદ 
હ રો શાળાઓએ એફ.આર.સી. કિમટી સમ  ફી વધારો પણ માંગેલ હતો અને તેમને કિમટીએ ફી વધારો પણ આપલે હતો આમ છતાં હવે 
શાળા સંચાલક મંડળ તે ઉપરાંત પણ ૫૦૦૦ િપયા જેટલો ધરખમ બે ક લેબમાં ૩૩ ટકા જેટલા વધારાની માંગણી કરી રહેલ છે. 
મ યમવગના વાલીઓના પગાર અને આવકના ૫૦ ટકા જેટલા િપયા તો મા  પોતાના બાળકોના શૈ િણક ખચમાં વપરાઈ ય છે. હવે 
કોઈપણ કારનો શૈ િણક ફી મા ંવધારો એ મ યમવગને પોષાય એમ નથી. આ એ જ મ યમવગ છે ક ેજેમણે ખોબલ ેખોબલે ભાજપન ેમત 
આ યા હતા પરંતુ હાલમા ંતેમની વેદનાને વાચા આપવા ગુજરાત સરકાર કે ભાજપના િતિનિધ સહેજ પણ રીત ેઆગળ આ યા નથી. છે લા 
બે દવસથી શાળા સંચાલક મંડળ વારા આ કારની ગેર યાજબી માંગણી થઇ રહી છે છતાં પણ તેના િવરોધમાં િશ ણમં ી કે સરકારના કોઈ 
પદાિધકારીએ એક હરફ સુ ધા ઉ ચાય  નથી અને આ ફી વધારાની માંગણીને મુક સંમિત આપી છે.   

ગુજરાત દેશ ક ેસ સિમિત વાલીઓની વેદનાને સમજે છે અને આવા કારના ફી વધારાનો સખત િવરોધ કરે છે. કોરોના દરિમયાન 
પણ હાઈકોટના િનદશથી તથા વાલીમંડળ અને ક ેસ પ ના િવરોધના કારણે સરકારને ૨૫ ટકા ફી માફી કરવાની ફરજ પડી હતી પરતંુ હ  
પણ એવી ફ રયાદો આવી રહી છે કે શાળાઓએ કોઈ તની વાલીઓને ફી માં રાહત આપી ન હતી. સરકાર આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને 
તપાસ સિમિત નીમી વાલીઓને ત કાલ યાય અપાવે તેવી ક સે પ  માંગણી કર ેછે.  

ઓલ ગુજરાત વાલીમંડળ વારા દેશ ક ેસને એક પ  પાઠવવામાં આ યો છે જેમાં તેઓએ હાલના લેબમાં ૫૦૦૦ િપયા 
ઘટાડાની માંગણી કરી છે તથા આવનારા પાંચ વષ સુધી એફ.આર.સી. કિમટી કોઈપણ કારના ફી વધારાને મંજુરી ન આપે તેવી માંગણી સરકાર 
સમ  કરવામાં આવલે છે. દેશ ક ેસ વાલીમંડળની આ માંગણીને સમથન આપ ેછે.  
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