
 

 
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા કોરોના કરેન ેઅટકાવવા તમેજ વપેારીઓની વ્યથા જાણવા વવવવધ 

એર્ોર્ીએશનો ર્ાથ ેકરલે વવડીયો કોન્ફરન્ર્ન ું આયોજન.... 
 

રાજકોટમાું કોરોનાની બીજી ખતરનાક લહેર દરમ્યાન હાલની પરરવસ્ટ્થવતને ધ્યાનમાું રાખતા ર્રકારશ્રીએ રાત્રી કર્ફય ું ના ર્મયમાું 

ફેરફાર કરેલ છે ત ેઅુંગ ેરાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા તાજેતરમાું  રાજકોટના તમામ એર્ોર્ીએશનો ર્ાથ ેએક 

વવડીયો કોન્ફરન્ર્ યોજવામાું આવેલ જેમા મોટી ર્ુંખ્યામાું એર્ોર્ીએશનોના પ્રમ ખશ્રી-મુંત્રીશ્રીઓ જોડાયેલ હતા.  
 

ચેમ્બરના માનદ્ મુંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ સ્ટ્વાગત પ્રવચન કરેલ તથા પ્રમ ખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ પ્રાર્ુંગીક ઉદ્બોધન કરતા 

જણાવેલ ક ેએક વર્સનો કોરોનાનો ર્યરગાળો પૂણસ કરી ચ કયા છીએ. અને ર્રકાર તેમજ પ્રર્ાશનો પણ ર્ુંપૂણસ ર્ાથ ર્હકાર મળેલ છે. 

હાલમાું કોરોનાની બીજી લહેર શરૂ થયેલ છે. જે દરમ્યાન હાલમાું રાત્રી કફસય નો ર્મય ઘટાડવા અમારી માુંગણી છે અને આ બાબતે 

રાજય ર્રકારમાું આપણે આ બાબત ધ્યાને મ કેલ છે. હાલમાું રાત્રી કર્ફય ું અમ ક ર્ેકટરને ન કર્ાનકતાસ થઈ રહય ું છે. જેમા હોટલ, 

રેસ્ટ્ટોરન્ટ વગેરેને પારાવાર મ શ્કેલી પડી રહી છે. ચેમ્બર વેપાર-ઉદ્યોગ અને ર્રકાર વચ્ચે ર્ેત  ન ું કામ કરે છે. કોરોનાની બીજી લહેર 

ચીંતા જનક છે. ર્ીવીલ તેમજ પ્રાઈવેટ હોસ્ટ્પીટલો લગભગ ફુલ છે. તો આવા ર્મયે પ્રજા પોતાના સ્ટ્વબચાવ માટે માસ્ટ્ક પહેરવ ું 

ફરજીયાત છે તેમજ વેકર્ીન લેવી પણ ફરજીયાત છે. વેકર્ીનની કોઈ આડ અર્ર નથી. જેથી આવા ર્મય ેશોસ્ટ્યલ રડસ્ટ્ટન્ર્ જાળવીને 

આપણે જ આપણને તથા આપના ક ટ ુંબીજનોને બચાવી શકીશ ું. આમ પ્રજા તેમજ વેપારીઓના પ્રશ્નોન ું વનરાકરણ કેમ લાવી શકાય 

ત ેમાટે આ વવડીયો કોન્ફરન્ર્ન ું આયોજન કરેલ.  
 

આ વવડીયો કોન્ફરન્ર્માું મોટાભાગના એર્ોર્ીએશનોએ જણાવેલ ક ેઅગાઉ લોકડાઉનના કારણે વેપાર-ધુંધા આથીક  અને માનર્ીક 

રીતે પડી ભાુંગ્યા હતા હાલ કોરોનાની બીજી લહેરમાું ર્રકારે રાત્રી કર્ફય ું ના  ર્મયમાું ફેરફાર કરેલ છે. જે વેપાર-ધુંધા પર આથીક રીતે 

ન કશાન કરતા ર્ાબીત થયેલ છે. ખાર્ કરીને હોટલ રેસ્ટ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગોને રાત્રી કર્ફય ું ના કારણે વવપરીત અર્ર પડેલ  છે. તેમા વવવવધ 

એર્ોર્ીએશનના હોદેદારોએ વવચાર વવમર્સ કરતા નીચે મ જબની માુંગણીઓ કરેલ છે. 
 

(૧)  શહેરમાું પાુંચ રદવર્ છ ટ આપી શવનવાર-રવવવાર કર્ફય ું રાખવો જોઈએ. એટલ ેક ેશ ક્રવારના રાત્રીના ૧૧-૦૦ થી ર્ોમવાર 

ર્વારના ૬-૦૦ ર્ ધી કર્ફય ું હોવો જોઈએ જેથી કરીને પણ કોરોના હળવો બની  શકે છે અને કોરોનાની ર્ાયકલ ટ ટી શકે. (ખાર્ 

ઉદ્યોગો માટે બ ધવાર ેલાઈટ ન જવી જોઈએ જેથી ઉદ્યોગો ચાલ  રહી શકે)  



(ર)  કોરોનાને કાબ માું લેવા માટે ૪પ વર્સ થી વધ ના લોકોને વેકર્ીન આપવાની ર્રકારશ્રીની કામગીરી ચાલ  છે તે ર્રાહનીય છે. 

પણ રાજયના ચાર મહાનગરોમાું ર૦ વર્સ થી ઉપરની તમામ વ્યરકતને રર્ી આપવામાું આવ ેતો કોરોનાને કાબ માું લાવી શકાય તેવ ું 

અમારૂ માનવ ું છે. જે અુંગે કેન્ર તથા રાજય ર્રકારમાું પણ અમે રજ આત કરેલ છે.  
 

(૩) રદવર્ દરમ્યાન જયા લોકોના ટોળાઓ ભેગા થાય છે ત્યા પોલીર્ દ્વારા કુંરોલ કરવામાું આવ ેઅને લોકોને પણ જાગૃત 

કરવામાું આવે, કોરોના અુંગ ેલોકોમાું જાગૃવત લાવવી જરૂરી છે.  
 

(૪) રેસ્ટ્ટોરન્ટ તથા હોટલોને કર્ફય ું ના ર્યમ પછી પાર્સલ ર્ેવા ચાલ  રાખવા દેવી જેથી કરીને નાના વેપારીઓનો ધુંધો ભાગી ન 

જાય.  
 

(પ)  રાત્રી કર્ફય ું નો ર્મય જે ૯-૦૦ વાગ્યા નો છે તે ઓછામા ઓછો ૧૧-૦૦ વાગ્યાનો હોવો જોઈએ જેથી કરીને નાના-મોટા 

વેપારીઓ તથા શીફટમાું ચાલતા ઉદ્યોગોને મ શ્કેલી ન પડ.ે 
 

(૬) માસ્ટ્ક પહેરવ ું ફરજીયાત છે ર્ાથો ર્ાથ શોસ્ટ્યલ રડસ્ટ્ટન્ર્ રાખવ ું તથા વેકર્ીન લેવી પણ જરૂરી છે. 
 

(૭) ઘણાબધા એર્ોર્ીએશનો તથા પ્રજાની ફરીયાદ આવેલ છે ક ેઘણી ખાનગી હોસ્ટ્પીટલો મનફાવ ેતેમ ચાર્જીર્ લે છે તો આ 

અુંગે પણ ર્રકારશ્રીએ વનયુંત્રણ નાખવ ું જોઈએ. અને આવી કામગીરી અટકાવી જોઈએ. ડોકટરોએ પણ આવી મહામારીની કપરી 

પરરસ્ટ્થીતીમાું માનવતાન ું કાયસ કરવ ું જોઈએ. જે ઘણી ખાનગી હોસ્ટ્પીટલો કરી રહી છે.  
 

આ વમટીંગમાું વવવવધ એર્ોર્ીએશનો જેવા ક ેરાજકોટ એન્જીવનયરીંગ, શાપર-વેરાવળ ઈન્ડસ્ટ્રી, મેટોડા જીઆઈડીર્ી, ગ જરાત 

મીનીર્ીમેન્ટ, હડમતાળા ઈન્ડસ્ટ્રી, રાજકોટ કેમીસ્ટ્ટ એર્ોર્ીશેન, ર્ૌરાષ્ટ્ર સ્ટ્ટોન મરચન્ટ, હોટલ-રેસ્ટ્ટોરન્ટ એર્ોર્ીઅશન, હરીપર 

પાળ એર્ો., જેમ્ર્ એન્ડ જવેલરી એર્ો., મશીન ટ લ્ર્ એર્ો., રાજકોટ ટી મરચન્ટ એર્ો., ધમેન્ર રોડ વેપારી એર્ો., રાજકોટ 

ઈલેકરીક એર્ો., વગેર ેરાજકોટના પ૮ જેટલા વવવવધ એર્ોર્ીએશનના પ્રમ ખ તથા મુંત્રીશ્રીઓ જોડાયેલ હતા.  
 

વધ માું વી.પી. વૈષ્ણવએ તમામ એર્ોર્ીએશનના મુંતવ્યો જાણી  જણાવેલ ક ે  રાજકોટ ચેમ્બર દ્વારા રાત્રી કર્ફય ું દ ર કરવા અગર 

ર્મયમાું ઘટાડો કરવા, તેમજ ર૦ વર્સ થી ઉપરના તમામ લોકોને વેકર્ીન આપવા અુંગ ેકેન્ર તથા રાજય ર્રકાર ર્મક્ષા રજ આત કરેલ 

છે. અને તેનો અમલ ત રત થાય ત ેમાટે રાજકોટ ચેમ્બર શકય તેટલા પ્રયાર્ો કરશે. તથા ર્ાથોર્ાથ જણાવેલ ક ેલોકોમાું કોરોના અુંગે 

જાગૃતતા આવ ેતે માટે આગામી ર્મયમાું હોસ્ટ્પીટલોના ડોકટરોને ર્ાથ ેરાખી અવરનેશન ર્ેમીનારન ું આયોજન કરવામાું આવશ.ે 

વેપારીઓને તથા આમ જનતાને અપીલ છે કે માસ્ટ્ક પહેરે બધા શોસ્ટ્યલ રડસ્ટ્ટન્ર્ જાળવે, વગેરે અુંગે ર્ાવચેતી રાખવા જણાવેલ. 

ર્મગ્ર વવડીયો કોન્ફરન્ર્ન ું ર્ુંચાલન તથા આભારવવવધ ચેમ્બરના માનદ્ મુંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ કરેલ. તેમ ચેમ્બરની 

અખબારી યાદીમાું જણાવેલ છે. 
 


