
 
 

અખબાર  યાદ                                            તા. ૨૩-૧૦-૨૦૨૦ 
 

 

 
 જુરાતમા ં માચ મ હનાથી ુલો બધં, ૧૪ બાળકો સાથેનો ૩૨,૦૦૦ હ રનો 

િવમો, ૭,૦૦૦ હ ર આર.ટ .ઓ.ના, હકલની લોન, મહનતા  ુબધં, પે ોલ – 

ડ ઝલનો સરકાર  ટ  છતા ં પણ ુલ પ રવહન માટ કામ કરતા ૧,૨૫,૦૦૦ 

પ રવારો લાચાર: ડૉ. હમાં  ુપટલ 
 

 િવ ાથ ઓના સમય – રુ ા – શાિંત માટ સરકાર પ રવહન માટ કામ કરતા હકલને 

એ લુ સ વો દર જો આપો. 
 

 

ફ આુર થી કોરોના મહામાર ના કારણે જુરાતમા ં૧,૨૫,૦૦૦ પ રવારજનો છે, ઓ ુલ વધ  અને 

ાઈવર તર ક નોકર  કર  પોતા ુ ં જુરાન ચલાવતા હતા પરં  ુ ુલો બધં હોવાથી તમે ુ ંમહનતા ુ ંમાચ 

મ હનાથી ૂલો બધં છે. તવેા સજંોગોમા ંતમેના પ રવારોન ેભરણપોષણ આપ  ુજોઈએ તવેી માગં કરતા 

જુરાત દશ ક ેસના ંમહામ ં ી ડો. હમાં  ુપટલે જણા ુ ંછે ક, ઈ સોર સ, પે ોલ, ડ ઝલ, ગાડ નો ટ , 

ગાડ ના લોન ઉપર ુ ં યાજ ભર છે યાર સરકારને આવક થાય છે. આવા કટોકટ ના સમયે સરકાર ુલ 

પ રવહનના પ રવારોને મદદ કરવી જોઈએ.  

માચ મ હનાથી ુલ પ રવહન સાથે જોડાયેલા પ રવારોના રોજગાર બધં છે તનેા લીધે ુલ વધ ના 

વાહન માલીક તથા ાઈવરભાઈઓન ે આજ દન ધુી કોઈ પણ કારની આિથક સહાય સરકાર તરફથી 

મળેલ નથી, તો તઓેની ઉપરો ત લાગણી જોઈ સરકારને ર ૂઆત કરવામા ંઆવે છે ક, ુલવધ ના વાહન 

માલીક તથા ાઈવરભાઈઓન ેતા કાલીક સહાય મળે તેવી માગં કરવામા ંઆવે છે.  
 

(પાછળ) 



 
 
 

(... ૨... ) 

 
નીચેના ોનો તા કાલીક ઉકલ લાવવા અપીલ.. 

 લૂવાન સાથ ેસકંળાયેલા લોકો માટ અલગથી આથ ક પકેજ આપવામા ંઆવે.. (લોન વ પે 

મા ઓછા યાજ અને ઓછા ડો મેુ ટથી લોન આપો)  

 હાલની અનલોક-5ની પ ર થિત જુબ દરક નાના મોટા ધધંા રોજગાર ઓછાવ ા માણમાં 

ચા  ુથઈ ગયેલ છે. પરં  ુ ુલો અનલોક-૫મા ંપણ ચા  ુન કરવામા ંઆવતા તેમજ હ ુ  ાર 

લૂો ખોલવામા ંઆવશે એ ન  જ નથી તેવા સજંોગોમા ં લૂવધ  વગનો રોજગાર સં ણૂપણે 

બધં છે અને તે ુ ંભિવ ય ાર ધુરશ ેતે પણ ન  નથી. આ બૂ જ ગંભીર સમ યા છે. 

  વાહનો ઉપર લોનો ુ ંભારણ ચા  ુછે તેવા મા લકોને યાજ માફ  આપવામાં આવે. 

 લૂ વાહનોમા ંભરવાપા ના વીમા િ મીયમમા ંપણ રાહત આપવામા ંઆવે. 

 લૂવધ ના વાહન સાથ ે જોડાયેલા ભાઈઓ બેરોજગાર થઈ ગયેલ હોવાથી તેમના ઘર ુ ં

ભરણપોષણ કરવામા ં તકલીફ પડ  રહ  છે. તો સરકાર તા કાલીક આિથક સહાય આપવી 

જોઈએ. 

 જો સરકાર તરફથી કોઈપણ તની આિથક મદદ નહ  આપવામા ંઆવે તો આ લૂવધ ના 

િમ ો અસામા ક િૃ  તરફ વળે અથવા તો આ મઘાતી પગ  ુભર તેવી પ ટ શ તાઓ 

રહલી છે.  

આવા સજંોગોમા ંસરકાર સૌ થમ આ પ રવારોન ેશ  એટલા રાજનીિતથી પર થઈ મદદ કરવા 

િવનતંી કર એ છ એ. જો ઉપર જુબની માગંણી વીકારવામા ંનહ  આવ ેતો ૂંક સમયમા ંગાધંી આ મ ખાત ે

ધરણા ંકર  સરકાર સામ ેલડત આપવામા ંઆવશે. 
 
 
 
 

(ડૉ. હમા ં  ુપટલ) 

મો. ૯૮૨૫૦૨૭૭૨૧ 


