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અખબાર� યાદ�                                                           તા. ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ 
 

• મ�યાહન ભોજન યોજનામા ંએજ�સી �થા બધં કર� કમ!ચાર�ઓન ેકાયમી કર� યો%ય 

વેતન આપો : ક*+ેસ 

• બાળકોમા ં િશ/ણ �મે વધારવા સાથ ે મ�યાહન ભોજન યોજના 1ારા બેરોજગાર 

3વુાનોને રોજગાર� આપવાના ં5વૂ! 78ુયમ9ંી :ી માધવિસ;હ સોલકં�ના ંઉ>ેશન ેભાજપ 

સરકાર િવસર� ગઈ છે : ડૉ. CહમાDં ુપટFલ 
 

દરFક બાળક શાળાએ જઈને ભણતરની સાથે પોષણ3કુત આહાર મેળવે તે માટF મ�યાહન ભોજન યોજનાનો 
Dભુારંભ કરાવનાર Hજુરાતમા ંચાર ચાર વખત 78ુયમ9ંી રહFલા ં:ી માધવિસ;હ સોલકં�ને ૯૩મા ંજ�મ Cદવસે ક*+સે 
પ/ તરફથી મહામ9ંી ડો. CહમાDં ુપટFલે હાCદKક DભુેLછાઓ પાઠવી છે. આ �સગંે ડૉ. CહમાDં ુપટFલે જણાN3ુ ં હO ુ ં કF, 

બાળકોમા ં િશ/ણ �Pયે �મે વધારવા સાથે મ�યાહન ભોજન યોજના 1ારા બેરોજગાર 3વુા કમ!ચાર�ઓને રોજગાર� 
આપવાના ં :ી માધવિસ;હ સોલકં�ના ં ઉ>ેશને િવસર� ભાજપ સરકાર લQતુમ વેતન પણ નહR આપવા સાથે 
ખાનગીકરણથી અCહત કર� રહ� છે. 

Hજુરાત �દFશ ક*+સેના ં મહામ9ંી ડો. CહમાDં ુ પટFલે જણાN3ુ ં છે કF, Hજુરાત િવધાનસભામા ં ૧૪૯ બેઠક 
Uતવાનો અOટૂ િવVમ અને �Wનો િવXાસ ધરાવતા ં5વૂ! 78ુયમ9ંી :ી માધવિસ;હ સોલકં�ને આY ૯૩મા ંજ�મ Cદવસ 
�સગંે દરFક Hજુરાતી અને ક*+ેસી કાય!કરો તરફથી હાCદKક DભુેLછાઓ પાઠZુ ં[.ં આ �સગેં તેમના �Wલ/ી કાય\ન ે
]બરદાવતા ં ડૉ. CહમાDં ુપટFલે જણાN3ુ ં કF, Hજુરાતમા ંમફત ક�યા કFળવણીની પહFલ કરવા સાથે બ/ીપચંન ે૨૭ ટકા 

અનામત આપવામા ં આવી હતી. રા^યમા ં મા9 ૪ Uઆઇડ�સી હતી PયારF :ી માધવિસ;હ એ દરFક `જaલામા ં
Uઆઇડ�સી bથાપીને છેવાડાના ંસામા�ય Nયcdત તેમજ બેરોજગાર 3વુાનોને રોજગાર� આપવાની શeઆત કર� હતી. 

સૌથી :ેgઠ કામમા ંતેમણે રા^યમા ંમ�યાહન ભોજન યોજના શe કર� તેનો 5વૂ! વડા�ધાન bવ. રાUવ ગાધંી 

વખતે દFશભરમા ંઅમલ કરાNયો હતો. 5વૂ! કF�hીય િવદFશ મ9ંી :ી માધવિસ;હ સોલકં�એ બાળકોને િશ/ણ સાથે પોષણ 
પણ મળ� રહF તે માટF અમલમા ં7કુFલી મ�યાહન ભોજન યોજના ભાજપ સરકારF પણ ચાi ુરાખી છે. પરંO ુભાજપે આ 
યોજનામા ંવષ\થી રોજગાર� મેળવતા ંપCરવારોને jટા કર� ખાનગી એજ�સીઓ દાખલ કર� છે. આ એજ�સી �થા બધં 

કર� 7ળૂ કમ!ચાર�ઓને જ રાખવાkુ ંજણાવતા તેમણે આ કમ!ચાર�ઓના ંમા7લુી વેતનમા ંડબલ વધારો કરવા જણાN3ુ ં
છે. આ કમ!ચાર�ઓને યો%ય વેતન સCહતના ં�lો ઉકFલવા માટF ૨૦ વષ!થી છેક Cદaહ� mધુી nદોલન કરZુ ંપડF છે તે 
oુઃખદ અને અ�યાયકતા! છે. આથી તેમkુ ં વેતન વધારવા સાથે કાયમી કમ!ચાર� ગણી એજ�સી �થા બધં કરવા ડૉ. 
CહમાDં ુપટFલ ે78ુયમ9ંી અને નાયબ 78ુયમ9ંીને અપીલ કર� છે..  

 
 

(ડૉ. CહમાDં ુપટFલ) 

મો. ૯૮૨૫૦૨૭૭૨૧ 


