યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કૉભર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વાયા

ભાનનીમ મુખ્મભંત્રી શ્રી વલજમબાઈ

રૂાણી ને રોકડાઉંન-૪ ના અંતે યાજકોટભાં ઉદ્યોગ - દુકાનો તથા ઓફપર્ો લગેયે ભાટે
ર્ભમ ભમાસદા લધાયલા ફાફત કયામેર યજુઆત...

રોકડાઉનના-૪ થા તફકકા દયમ્માન યાજકોટ ળહેયભાં લેાય-ઉદ્યોગો તથા નાના-ભોટા લેાયીઓની દુકાનો લગેયે
ળરૂ કયલા કયામેર યજુઆતને ધ્માને રઈ યાજમ ર્યકાયશ્રી દ્ઘાયા ળયતોને આધીન આલાભાં આલેર છુટ છાટ
ફદર અભબનંદન ર્ાથે આબાય વ્મકત કયીએ છીએ. અને જેભનુ ં યાજકોટની પ્રજાએ ચુસ્ટ્તણે ારન કયે ર છે .
તભાભ ઉદ્યોગકાયો-દુકાનદાયો લગેયે ર્યકાયશ્રીની ગાઈડરાઈનનુ ં ારન કયતા હોલાથી યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ
કોભર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘાયા ભાનનીમ મુખ્મભંત્રીશ્રી વલજમબાઈ રૂાણીને નીચે મુજફની યજુઆતો ધ્માને મુકેર છે .

(૧)

અભાયી ભાંગણીને ધ્માનેભાં યાખી યાજકોટના ઔદ્યોગીક એકભોને ર્લાયના ૮ થી ર્ાંજના ૬ લાગ્મા સુધી

આશ્રીના દ્ઘાયા છુટ આલાભાં આલેર યં ત ુ ૦% શ્રભીકો જતા યહેલાના કાયણે તેભજ એક વળપટની ભંજુયી ભે ર
હોમ ઉદ્યોગકાયોને પ્રોડકળન કોસ્ટ્ટ ખુફ ઉંચી જામ છે . જેથી આથીક નુકળાનનુ ં બાયણ યહે છે . હલે યાજકોટનો
ઔદ્યોગીક વલસ્ટ્તાય થાે ડેર હોમ ય૪ કરાક કોઈણ જાતના ાર્ લગય ભંજુયી આલાભાં આલે તેલી ભાંગણી
કયીએ છીએ.
(ય)

રોકડાઉન-૪ભાં લેાયીઓને ઓડ-ઈલન (એકી-ફેકી) ની ળયતે દુકાનો ખુલ્રી યાખલાની છુટ ભે રી જે

હલે ઓડ-ઈલનની પ્રથા નાબુદ કયી તભાભ દુકાનોને ખોરલાની છુટ આલી જોઈએ. હારભાં દુકાનો ખોરલાનો
ર્ભમ ર્લાયના ૮ થી ર્ાંજના ૪ સુધીનો હોમ તેભજ ૪ લાગ્મની આર્ાર્ ખુફ આકયો તા હોલાથી કોઈણ
ગ્રાહક ખફયદી કયલા વનકતા ન હોમ તેથી દુકાનો ખોરલાનો ર્ભમ ર્લાયના ૭ થી ર્ાંજના ૭ સુધી કયલો ખુફ
જરૂયી છે .
(૩)

હાર યાજકોટભાં આળયે ૦ ખાનગી ડેયીઓ દ્ઘાયા આળયે ફે રાખ રીટય દુધનુ ં લેંચાણ થતુ ં હોમ તેભજ

ઉનાાભાં દુધ ફગડલાની ળકમાતા ખુફ લધુ હોમ અને દુધ જીલન જરૂયીમાત આલશ્મક ચીજધાયાભાં આલતુ
હોલાથી દુધની ડેયીઓને ર્લાયના ૭ થી ર્ાંજના ૮ લાગ્મા સુધી ચાલુ યાખલાની ભંજુયી આલી જોઈએ.
(૪)

હોટેરોને ફુડની હોભ ફડરીલયી કયલાની છુટ આેર છે યં ત ુ ૮ થી ૪ ભાં હોભ ફડરીલયી ભાત્ર ૧૦% થઈ

ળકે ગુજયાતની તભાભ પ્રજા ર્ાંજનુ ં ફુડ રેલા ટે લામેર હોમ તેભજ આ ધંધો ભોટે બાગે ર્ાંજે જ અનુકુ હોમ તેથી
હોટેરોને ર્લાયના ૮ થી યાત્રીના ૧૦ લાગ્મા સુધી ચુસ્ટ્ત વનમભોનાં ારન ર્ાથે હોભ ફડરીલયી કયલાની છુટ
આલાભાં આલે.
()

હારભાં ર્યકાયશ્રી દ્ઘાયા રાફપક વનમભભાં ટુ-વ્હીરયભાં ડફર ર્લાયી લાહન ચરાલલા ભાટે છુટ આેર નથી

યં ત ુ ભધ્મભલગસના રોકો ભોટે બાગે પેવભરી ભેમ્ફયો ર્ાથે જ લાહનોભાં અલય-જલય કયતા હોમ છે તેથી ટુ-વ્હીરય
ભાટે પયજીમાત ભાસ્ટ્ક હેયલાની ળયતે ડફર ર્લાયી ચરાલલાની છુટ આલી જોઈએ.

અગાઉ રોકડાઉન દયમ્માન યાજમર્યકાયશ્રી દ્ઘાયા યાજકોટ ચેમ્ફયની ભાંગીણીઓ સ્ટ્લીકાયે ર છે અને અત્માય સુધી
યાજકોટ ળહેય ઓયે ન્ઝ ઝોનભાં હોલાથી ઉયોકત યજુઆતનો સ્ટ્લીકાય કયી મોગ્મ વનણસમ રેલા આળા વ્મકત કયે ર
છે .

