રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા રાત્રી કફસયુનો ર્મય ઘટાડવા તથા લગ્ન પ્રર્ંગો કે અન્ય કયોમાં માણર્ોની મયાસદા
વધારવા બાબત રાજય ર્રકાર ર્મક્ષ રજુ આત કરવામાં આવી...
કોરોના વૈશ્વીક મહામારીની ત્રીજી લહેર ભારત દેશમાં પુર ઝડપથી વધી રહેલ ત્યારે ગુજરાત રાજય ર્રકાર દ્ઘારા આ મહામારીને
કાબુમાં લેવા માટે કોવવડ વનયંત્રણો થોડા કડક બનાવેલ જે થકી રાજયની તમામ પ્રજા આજે કોરોના મહામારીમાં ર્ામે ર્લામતી
અનુભવે છે . તેમજ આવા ઝડપી વનયંત્રણો અને ર્ુદં ર કામગીરી થકી અને પ્રજાની જાગૃવતથી અન્યો રાજયો કરતા ગુજરાત રાજયમાં
કોરોના મહામારીની પરરવસ્ટ્થવત ખુબ જ કન્રોલમાં છે . જે આવકારદાયક છે .
હાલ રાજયમાં રાત્રી કફસયન
ુ ો ર્મય રાત્રીના ૧૦:૦૦ થી ર્વારના ૬:૦૦ ર્ુધીનો કરાયેલ છે . જે ના કારણે વેપાર-ઉદ્યોગોકારોને ખુબ
જ મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે અને આર્થસક નુકશાનીનો પણ ર્ામનો કરવો પડી રહયો છે . ર્ાથો ર્ાથ ૩ શીફટમાં ચાલતા ઉદ્યોગોમાં
કમસચારીઓ કે મજુ રોને અવર-જવર કરવામાં પણ હાલાકી પડી રહી છે . તેથી રાત્રી કફસયુનો ર્મય રાત્રીના ૧૧:૦૦ થી ર્વારના ૬:૦૦
ર્ુધી કરવો ખાર્ જરૂરી છે . જે થી વેપાર-ધંધાઓ વેગ પકડે અને આર્થસક મંદીમાંથી બહાર આવે.
રાજય ર્રકાર દ્ઘારા લગ્ન પ્રર્ંગો કે અન્ય ધાર્મસક કયો વવગેરમ
ે ાં ૧પ૦ માણર્ોની મયાસદા નરકક કરેલ છે . હાલ કોરોનાના દૈનીક કેર્ોમાં
ખુબ જ ઝડપથી ઘટાડો થઈ રહયો છે અને પરરવસ્ટ્થવત મહદઅંશે કાબુમાં આવી ગયેલ છે . તેથી લગ્નપ્રર્ંગો કે અન્ય કયોમાં ૪૦૦
માણર્ોની છુ ટ આપવી.
ફોરવ્હીલમાં ર્ીંગલ વ્યરકત માટે માસ્ટ્ક પહેરવું ફરજીયાત કરેલ છે . પરંતુ તેમાં કોઈપણ જાતનું કોરોના ર્ંક્રમણ ફેલાવાની શકયતા રહેતી
નથી. તેથી ફોરવ્હીલમાં ર્ીંગલ વ્યરકતને માસ્ટ્ક પહેરવાનો વનયમ પણ ર્ત્વરે રદ કરવા રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી
દ્ઘારા ર્મગ્ર વેપાર-ઉદ્યોગ આલમ તથા લોક લાગણીને ધ્યાનમાં રાખી આ અંગે ર્ત્વરે ઘટતું કરવા રાજયના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી
ભુપન્ે રભાઈ પટેલજી તથા ગૃહમંત્રીશ્રી હર્સભાઈ ર્ંઘવીજી ર્મક્ષ રજુ આત કરવામાં આવેલ છે . તેમ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ
ઈન્ડસ્ટ્રીની અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે .

