
અખબાર� યાદ�                               

 ઉ�ર �જુરાતના ં�ટોના ભ�ામા ંરહ�લા ંપર�ાતંીય મ�ુરોને તેમના ંવતનમા ંમોકલવા ક��ેસની 

ર�ૂઆત. 

 �જુરાતમા ંરો� અને રોજગાર િવના ભાર� �ુઝંવણમા ં�કુાયેલા િવિવધ �ે�ના હ�રો �િમકો 

મ�ૂરોને �ખૂમરાનો સામનો કરવાની દયનીય ��થિત સ��ઈ છે 

 

 �જુરાત રા�યમા ં કોરોના વાયરસ દ�ન�િત�દન િવકરાળ �વ�ુપ ધારણ ક�ુ� છે

તરફ રો� અને રોજગાર િવના ભાર� �ુઝંવણમા ં�કુાયેલા િવિવધ �ે�ના હ�રો �િમકો 

�ખૂમરાનો સામનો કરવાની દયનીય ��થિત સ��ઈ છે

ઉ�પાદનનો ધધંો સ�ંણૂ� બધં હોવાથી �ટોના ભ�ા ઉપર કામ કરતા પર�ાતંીય મ�ૂરોને તેમના ં

વતનમા ંજવાની તા�કા�લક �યવ�થા કર� આપવા �જુરાત �દ�શ ક��ેસના ંમહામ�ંી ડો

માગંણી કર� છે.  

              �જુરાત �દ�શ ક��ેસના �વકતા ડૉ

ભાજપ સરકાર� ગઈ ૨૦ માચ� જ જનતા કર�્ 

માટ�ની �યવ�થા કરવાની જ�ર હતી

ગયેલી ભાજપ સરકાર� ગર�બોને ગા�ળયો પહ�રાવી દ�ધો છે

આપતી આ સરકાર �ારા �િમકોને કોઈ ભ��ુ ંઆ��ુ ં નથી

મા�લકો કાચો માલ નહ� હોવાથી ઉ�પાદન નહ� થવા સાથે વેચાણ નહ� હોવાથી �િમકો

અને પગાર આપી શકતા ંનથી.  

 આ સજંોગોમા ં�ી ઉ�ર �જુરાત ઈટ ઉ�પાદક એસોિસએશનના ��ખુ ધન�ભાઈ �ુ

�ારા પણ કોરોના વાયરસના કારણે ઈટ ઉ�પાદન બધં હોવાથી ભ�ા ઉપર રહ�લા ંમ�ૂરોને તા�કા�લક 

પોતાના વતનમા ં મોકલવા માટ� નાયબ ��ુયમ�ંી

પટ�લે જણા��ુ ં છે ક�, આ �િમકોને તેમના ંવતન �વા ક�

જ�યાએ તા�કા�લક ર�લવે અથવા લ�ઝર� બસ �ારા આધાર કાડ�ના આધાર� �યવ�થા કરવી જોઈએ

 

 

                                                          તા. ૨૮

ઉ�ર �જુરાતના ં�ટોના ભ�ામા ંરહ�લા ંપર�ાતંીય મ�ુરોને તેમના ંવતનમા ંમોકલવા ક��ેસની 

�જુરાતમા ંરો� અને રોજગાર િવના ભાર� �ુઝંવણમા ં�કુાયેલા િવિવધ �ે�ના હ�રો �િમકો 

મ�ૂરોને �ખૂમરાનો સામનો કરવાની દયનીય ��થિત સ��ઈ છે : ડૉ. �હમા�ં ુપટ�લ

�જુરાત રા�યમા ં કોરોના વાયરસ દ�ન�િત�દન િવકરાળ �વ�ુપ ધારણ ક�ુ� છે

રોજગાર િવના ભાર� �ુઝંવણમા ં�કુાયેલા િવિવધ �ે�ના હ�રો �િમકો 

�ખૂમરાનો સામનો કરવાની દયનીય ��થિત સ��ઈ છે. આ સજંોગોમા ંસમ� ઉ�ર �જુરાતમા ં�ટ 

ઉ�પાદનનો ધધંો સ�ંણૂ� બધં હોવાથી �ટોના ભ�ા ઉપર કામ કરતા પર�ાતંીય મ�ૂરોને તેમના ં

ની તા�કા�લક �યવ�થા કર� આપવા �જુરાત �દ�શ ક��ેસના ંમહામ�ંી ડો

�જુરાત �દ�શ ક��ેસના �વકતા ડૉ. �હમા�ં ુ પટ�લે જણા��ુ ં છે ક�

માચ� જ જનતા કર�્ � ુ વખતે પર�ાિંતય �િમકોને તેમના ં વતનમા ં જવા 

માટ�ની �યવ�થા કરવાની જ�ર હતી. પરં� ુથાળ� - તાળ� વગાડવા સાથે દ�વા કર�

ગયેલી ભાજપ સરકાર� ગર�બોને ગા�ળયો પહ�રાવી દ�ધો છે. અમીરો અને ઉ�ોગપતીઓને માફ� 

આપતી આ સરકાર �ારા �િમકોને કોઈ ભ��ુ ંઆ��ુ ં નથી. �યાર� બી� તરફ કંપની ક� ઉ�ોગોના 

મા�લકો કાચો માલ નહ� હોવાથી ઉ�પાદન નહ� થવા સાથે વેચાણ નહ� હોવાથી �િમકો

 

આ સજંોગોમા ં�ી ઉ�ર �જુરાત ઈટ ઉ�પાદક એસોિસએશનના ��ખુ ધન�ભાઈ �ુ

�ારા પણ કોરોના વાયરસના કારણે ઈટ ઉ�પાદન બધં હોવાથી ભ�ા ઉપર રહ�લા ંમ�ૂરોને તા�કા�લક 

પોતાના વતનમા ં મોકલવા માટ� નાયબ ��ુયમ�ંીને પણ ર�ૂઆત કરવામા ં આવી છે

આ �િમકોને તેમના ંવતન �વા ક�, એમપી. �પુી. �બલાસ�રુ

જ�યાએ તા�કા�લક ર�લવે અથવા લ�ઝર� બસ �ારા આધાર કાડ�ના આધાર� �યવ�થા કરવી જોઈએ

 (
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૮-૦૪-૨૦૨૦ 

ઉ�ર �જુરાતના ં�ટોના ભ�ામા ંરહ�લા ંપર�ાતંીય મ�ુરોને તેમના ંવતનમા ંમોકલવા ક��ેસની 

�જુરાતમા ંરો� અને રોજગાર િવના ભાર� �ુઝંવણમા ં�કુાયેલા િવિવધ �ે�ના હ�રો �િમકો - 

�હમા�ં ુપટ�લ 

�જુરાત રા�યમા ં કોરોના વાયરસ દ�ન�િત�દન િવકરાળ �વ�ુપ ધારણ ક�ુ� છે. �યાર� બી� 

રોજગાર િવના ભાર� �ુઝંવણમા ં�કુાયેલા િવિવધ �ે�ના હ�રો �િમકો - મ�ૂરોને 

આ સજંોગોમા ંસમ� ઉ�ર �જુરાતમા ં�ટ 

ઉ�પાદનનો ધધંો સ�ંણૂ� બધં હોવાથી �ટોના ભ�ા ઉપર કામ કરતા પર�ાતંીય મ�ૂરોને તેમના ં

ની તા�કા�લક �યવ�થા કર� આપવા �જુરાત �દ�શ ક��ેસના ંમહામ�ંી ડો. �હમા�ં ુપટ�લે 

�હમા�ં ુ પટ�લે જણા��ુ ં છે ક�, ક��� અને રા�યમા ં

� ુ વખતે પર�ાિંતય �િમકોને તેમના ં વતનમા ં જવા 

તાળ� વગાડવા સાથે દ�વા કર�ને લોકડાઉન થઈ 

અમીરો અને ઉ�ોગપતીઓને માફ� 

�યાર� બી� તરફ કંપની ક� ઉ�ોગોના 

મા�લકો કાચો માલ નહ� હોવાથી ઉ�પાદન નહ� થવા સાથે વેચાણ નહ� હોવાથી �િમકોને રોજગાર� 

આ સજંોગોમા ં�ી ઉ�ર �જુરાત ઈટ ઉ�પાદક એસોિસએશનના ��ખુ ધન�ભાઈ �.ુ ��પિત 

�ારા પણ કોરોના વાયરસના કારણે ઈટ ઉ�પાદન બધં હોવાથી ભ�ા ઉપર રહ�લા ંમ�ૂરોને તા�કા�લક 

ને પણ ર�ૂઆત કરવામા ં આવી છે. ડો. �હમા�ં ુ

�બલાસ�રુ,  છ�ીસગઢ �વી 

જ�યાએ તા�કા�લક ર�લવે અથવા લ�ઝર� બસ �ારા આધાર કાડ�ના આધાર� �યવ�થા કરવી જોઈએ. 

(ડૉ. �હમા�ં ુપટ�લ) 

મો. ૯૮૨૫૦૨૭૭૨૧ 


