કોયોના ભહાભાયી દયમ્માન યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વાયા કયામેર
અભ ૂત ૂલસ કાભગગયી ને ભે ર ર્પતા......

કોવલદ-૧૯ જેલા બમંકય યોગચાા દયમ્માન યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વાયા યાજમ ર્યકાયશ્રી,
યાજકોટ કરેકટયશ્રી, યાજકોટ મ્યુવનર્ીર કવભશ્નયશ્રી તથા યાજકોટ ોરીર્ કવભશ્નયશ્રીની ર્ાથે યહી ર્ંકરન કયી
આલી ગંબીય ભહાભાયીભાંથી ઉદ્યોગકાયો, નાના ભોટા લેાયીઓ તથા પ્રજાજનોને ઉજાગય કયલ ભાટે અભુત ૂલસ
કાભગીયી કયલભાં આલેર અને તેને ર્પતા ભે ર છે જેભા :
(૧)

પ્રધાનભંત્રી યાહત પંડ તથા મુખ્મભંત્રી યાહત પંડ અને યાજકોટ કરેકટયશ્રીની સુચના મુજફ યાળનકીટ

ભાટે આળયે રા.ય૧ રાખ જેટરી ભાતફાય યકભની ર્હામ યાજકોટ ચેમ્ફય દ્વાયા કયલાભાં આલેર.
(ય)

રોકડાઉન ર્ભમગાાભાં યાજકોટ જીલ્રાની તભાભ ઔદ્યોગીક એકભોભાં શ્રભીકોના ગાય અને

જરયીમાત યાળનો હોંચાડલા ભાટે યાજકોટ ચેમ્ફય તથા ોરીર્ કવભશ્નયશ્રી ર્ાથે ર્ંકરન કયી તેઓને અલયજલય કયલા ભાટે ભંજુયી અાલેર છે .
(૩)

આલશ્મક ર્ેલાઓ ુયી ાડતા તેભજ એકર્ોટસ એકભો કે જેઓના યચેર્ ઓડસ યો ેન્ડીંગ છે અને

ભાર ોટસ સુધી હોંચાડી ળકે તે ભાટે આલા એકભોને જલ્દીથી ળર કયલા ભંજુયી અામેર છે .
(૪)

યાજકોટ ચેમ્ફયના હોદે દાયશ્રીઓ તથા ઓફપર્ સ્ટ્ટાપ દ્વાયા ર્ખત જહેભત ઉઠાલી યાજકોટ ળહેય હદની

ફહાય આલેરા ઔદ્યોગીક એકભો ળર કયાલલા ભાટે તભાભ એર્ોર્ીએળનોને ર્ાથે યાખી આલા એકભોને ભંજુયી
અાલી કડીર ભુવભકા બજલેર છે .
()

યાજકોટ ચેમ્ફય દ્વાયા મુખ્મભંત્રીશ્રી વલજમબાઈ રાણીને ળહેયની ફહાય ઉદ્યોગો ળર થમેર હોમ અને

ળહેયની અંદય આલેરા ઉદ્યોગો જલ્દીથી ળર થામ તે ભાટે બાયુલસક યજુઆતો કયલાભાં આલેર જેને ભાન આી
યાજમ ર્યકાય દ્વાયા યાજકોટ ળહેયભાં ળયતોને આધીન છુટછાટ આલાભાં આલેર. આ ભાટે ઉદ્યોગોને ભંજુયી
ભેલલાભાં કોઈણ જાતની તકરીપ ન ડે તે ભાટે યાજકોટ કરેકટયશ્રી, યાજકોટ મ્યુવનર્ીર કવભશ્નયશ્રી તથા
યાજકોટ ોરીર્ કવભશ્નયશ્રી ર્ાથે ર્ંકરન કયી યાજકોટ ચેમ્ફયની આગેલાની હેઠ ળહેયભાં અરગ અરગ ૧૪
સ્ટ્થોએ વ્મલસ્ટ્થા ગોઠલલાભાં આલેર. અને ળહેયના આળયે ય૦ હજાય જેટરા ઔદ્યોગીક એકભોને પકત ત્રણ જ
ફદલર્ભાં સ્ટ્થ ય ભંજુયી આી. લેાય-ધંધા ધભધભતા કયી આ કાભગીયી ર્પતા ૂલસક ાય ાડેર છે .
(૬)

ળહેયના તભાભ નાના-ભોટા લેાયીઓની દુકાનો લહેરાર્ય ળર થામ તે ભાટે યાજમ ર્યકાયશ્રીને

યજુઆત કયામેર અને તે ભાટે ર્પતાુલસક ર્ંચારન થઈ ળકે તે ભાટે યાજકોટ મ્યુવનર્ીર કવભશ્નય તથા

ોરીર્ કવભશ્નય ર્ાથે ર્ંકરન કયી ળહેયની દુકાનો ઓડ-ઈલન ધ્ધતીથી ળર થામ તે ભાટે ૮૦૦૦૦ હજાય
જેટરા સ્ટ્ટીકયો વલનામુલ્મે આી વ્મલસ્ટ્થા કયલાભાં આલેર.
છે લ્રા દોઢેક ભફહનાથી ચારેર આ તભાભ કાભગીયી ભાટે યાજકોટ ચેમ્ફયના હોદે દાયશ્રીઓ, કાયોફાયી ર્ભ્શ્શ્રીઓ
તથા ઓફપર્ સ્ટ્ટાપ ર્તત હાજય યહી ખાર્ જહેભત ઉઠાલી કાભગીયીને ર્પ ફનાલેર છે .
લધુભાં કોઈણ ઉદ્યોગકાયો-લેાયીઓને મુશ્કેરી કે પ્રશ્ન હોમ તો યાજકોટ ચેમ્ફયના દ્વાયા હંભેળના ભાટે ખુલ્રા છે
તેઓ ોતાના પ્રશ્નો/ર્ભસ્ટ્માઓ યાજકોટ ચેમ્ફયને ભોકરે તેન ુ ં ચોકકર્ણે મોગ્મ વનયાકયણ રાલલા પ્રમત્ન
કયીશુ.ં
ર્ાથોર્ાથ આ કાભગીયી દયમ્માન યાજમ ર્યકાય, લહીલટી તંત્ર, ઉદ્યોગકાયો/લેાયીભીત્રો તથા પ્રેળ-વભડીમા દ્વાયા
આલાભાં આલેર ર્ાથ અને ર્હકાય ફદર આબાયની રાગણી વ્મકત કયામેર છે .

