
દિળાલી ના તહળેાર સમયમાાં ળેપારીઓ ઉપરની કનડગત કોઈપણ સાંજોગો માાં સાાંખી 
ેળામાાં નદહ આળે. રાજકોટ ચેમ્બર પ્રમખુ શ્રી ળી.પી. ળૈષ્ણળ  

 

લેાયીઓ મકુ્ત અન ેલેાય ધધંો કયી ળકે તે ભાટે મ્યનુનનવર તતં્ર વશમોગ આ ેતેલી યાજકોટ ચેમ્ફયની 
ભાગંણી.... 
 

કોયોના ભશાભાયીના કયા વભમભા ંરોકડાઉન દયમ્માન વતત છ ભહશના સધુી લેાય-ધધંા લગયના ફેઠેરા 
લેાયીઓન ે હદલાીના તશલેાયોભા ં લેાય કયલાની આળા જાગી છે ત્માયે તશલેાયોના વભમભા ં જ યાજકોટ 

મ્યનુનનવર તતં્રએ ધોકો છાડી લેાયીઓન ેશયેાન યેળાન કયી દંડલાનુ ંળરૂ કયતા વભગ્ર લેાયીગણનુ ંહશત 

ધયાલતી યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી અન ેલેાયી ભશાજનભા ંયોની રાગંણી પ્રવયી છે. 

 

યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમખુશ્રી લી.ી. લૈષ્ણલએ એક નનલેદનભા ં જણાલેર છે કે 

લેાયીઓ અન ેઈન્ડસ્ટ્ટીઝ આ દેળની આથીક કયોડયજજુ વભાન છે. તનેા ઉય કોઈણ પ્રકાયની કનડગત કે 

નકુળાન શોંચાડલાની ચેષ્ટા યાજકોટ ચેમ્ફય કમાયેમ વશન નશી કયી ર.ે યાજકોટ મ્યનુનળીરતતં્રને લસ 
દયમ્માન કમાયેમ ણ કાભગીયી દેખાડલાનો વભમ ભતો ન શોમ અન ે હદલાીના આડ ેભાત્ર ફાય હદલવ જ 

યશમા શોમ ત્માયે લેાયીઓ ઉય આલી યીતે અચાનક જ તટુી ડલાનુ ંકાયણ શુ ં?  

 

યાજકોટ મ્યનુનનવર કનભશ્નયશ્રી ઉહદત અગ્રલાર દ્ઘાયા લેાયીઓ ય તટુી ડલાના આદેળ કયેર જેના ગર ે

ફુડ નલબાગ ે ળશયેના અરગ-અરગ નલસ્ટ્તાયભા ં શોટેર, યેસ્ટ્ટોયન્ટ, દુધની ડયેીઓ, સ્ટ્લીટની દુકાનો, ડ્રામફુટના 
લેાયીઓન ે ત્મા ં દયોડા ાડી તશલેાયોના વભમભા ં લેાયીઓને શયેાન કયલાની ઘટનાને વખત ળબ્દોભા ં
લખોડતા પ્રમખુશ્રી લી.ી. લૈષ્ણલ જણાલે છે કે લેાયીઓને અવાભાજજક તત્લોની જેભ એક જ રાકડીએ 

શાકંલાભા ંન આલે એ જરૂયી છે. છતા ંણ નનદો લેાયીઓને લગયલાકેં શયેાન યેળાન કયલાભા ંઆલળે તો 
તેના યીણાભ વાયા નશી આલે. તતં્ર દ્ઘાયા ચેહકિંગ કયલાભા ંઆલ ેએ વો ટકા ભાન્મ છે યંત ુખોટી કનડગત 

કયલી એ એક ટકો ણ અભાન્મ છે. 

 

અત્ર ેએ માદ આવુ ંજરૂયી છે કે રોકડાઉન દયમ્માન ખોયલામેર આથીક વ્મલસ્ટ્થાની ગાડી ાટે ચડાલલા ભાટે 

લેાયીઓના હશતભા ંયાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘાયા છેલ્રા લશીલટીતતં્રની વાથ ેકદભ એ કદભ 

ભીરાલી દયેક લેાયીઓન ે વયતાથી ાવ યભીટ ભી યશ ે એલી નલગેયે વ્મલસ્ટ્થાઓ ગોઠલી ખફુ જ 

વયાશનીમ કાભગીયી ફજાલી શતી. 
 

અંતભા ંપ્રમખુશ્રી લી.ી. લૈષ્ણલ જણાલ ેછે કે આખુ ંલસ શાથ ઉય શાથ યાખીન ેફેઠી યશરેી ફુડ ળાખાન ેતશલેાયો 
દયમ્માન જ સયુાતન ચડતા લેાયીઓન ે દંડલાનુ ં ચાલ ુ કયેર છે. એ તાત્કારીક અવયથી ફધં કયે અન ે

હદલાીના તશલેાયોભા ં લેાયીઓ મકુત ભને લેાય ધધંો કયી ળકે એલી મ્યનુનનવર તતં્ર દ્વાયા વ્મલસ્ટ્થા 



ગોઠલલાભા ંઆલે એલી ભાગંણી છે.  વાથો વાથ યાજકોટ ચેમ્ફય દ્ઘાયા ગજુયાત યાજમના મખુ્મભતં્રીશ્રીને એલી 
ણ યજુઆત કયેર છે કે રોકડાઉનભા ંધધંા-યોજગાયભા ંભાઠી અવય ડલાન ેકાયણે લેાયીઓની આથીક સ્સ્ટ્થનત 
કથી ગમેર છે જે હદલાીના તશલેાયોભા ં વયબય થઈ ળકે એ ભાટે લેાયીઓન ે દુકાનો ભોડ ે સધુી ખરુી 
યાખલાની ભજુંયી આલા યજુઆત કયેર છે 

 


