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-: અખફાયી માદી :- 

 

કોયોના સાભે સાલચેતી 

ચા અને ાનની દુકાનોએ ટોા અટકાલલા 
દુકાનદાયોને ચેતલણી : તભાભ લોડડભાાં ચેકકિંગ  

ળરૂ કયાલતા મ્યનુન. કનભળનયશ્રી ઉકદત અગ્રલાર  

 

તા. ૪-૭-૨૦૨૦ 

 

હારની કોયોના લામયસની  સ્થથનતભાાં નાગકયકો જાણ્મે અજાણ્મે સાંક્રભણના લાહક ન 
ફને અને ખદુ ણ સાંક્રનભત થતા ફચે તેલા આળમ સાથ ેમ્યનુન. કનભળનય શ્રી ઉકદત 
અગ્રલારના આદેળ અનસુાય યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા આજે ળહયેબયભાાં ચા-ાનની 
તભાભ દુકાનોએ ગ્રાહકોની બીડ એકત્ર ના થામ તે સનુનનિત કયલા તભાભ દુકાનોન ુચેકકિંગ 
કયલાભાાં આવયુાં હત ુાં અને દુકાનદાયોને આ ફાફતે ખાસ કાજી અને સતકડતા દાખલલા 
ચેતલણી ણ આલાભાાં આલી હતી. સાથોસાથ આજે ૨૫ દુકાનદાયોને તમાાંથી એથટેટ બ્ાાંચ 
દ્વાયા ૨૪૫૦૦/- નો લહીલટી ચાર્જ લસરુ કયલાભાાં આવમો હતો. સયકાયશ્રીની ભાગડદનળિકા 
અનસુાય કોયોના લામયસના સાંક્રભણને પેરાત ુાં અટકાલલાનો અસયકાયક ઈરાજ સોનળમર 
કડથટન્સ આલશ્મક યીતે જાલલાભાાં આલ ેતે જ છે.  

ગઈકારે મ્યનુન. કનભળનયશ્રીએ ળહયેના તભાભ નાગકયકો અને ચા-ાનના તભાભ 
દુકાનદાયો જોગ એક એલી સચૂના જાહયે કયી હતી કે, હજુ નાગકયકોભાાં આ ફાફતો અંગે 
માડપ્ત જાગનૃત દેખાતી નથી તે લચિંતાની લાત છે. નાગકયકો કોયોના લામયસના સાંક્રભણથી 
ફચી ળકે તેલા ઉભદા આળમ સાથ ેતા.૪-૭-૨૦૨૦થી ચા-ાનની દુકાનો ય ગ્રાહકોનો 
સમહૂ જોલા ભળ ેતો એલી દુકાનો જાહયે થલાથ્મના કહતભાાં તતકાર ફાંધ કયાલલાભાાં 
આલળ.ે  



કનભળનયશ્રીના આ આદેળ અનસુાંધાને આજે ળનનલાયે તા.૪-૭-૨૦૨૦ના યોજ 
સલાયથી જ તભાભ લોડડભાાં લોડડ ઓકપસયશ્રી, એથટેટ ળાખાના ઇન્થેકટયશ્રી અને અન્મ થટાપ 
દ્વાયા ચેકકિંગ હાથ ધયલાભાાં આવયુાં હત ુાં. ચેકકિંગ ઝાંફેળના આજે પ્રથભ કદલસે ભનાની ટીભો 
દ્વાયા ચા-ાનના લેાયીઓને ગ્રાહકોના ટોા એકત્ર થતા અટકાલા કડક તાકકદ કયલાભાાં 
આલી હતી. જો કોઈ દુકાનોએ સોનળમર કડથટન્સ જલાત ુાં નહી હોલાનુાં ધ્માને આલળ ેતો 
ભના દ્વાયા એ દુકાન તતકાર ફાંધ કયાલી દેલાભાાં આલળ.ે સાથોસાથ જે તે લેાયી ણ 
આલા ગરાાં નનલાયલા ોતાની દુકાને એ પ્રકાયની વમલથથા જાલ ેકે ગ્રાહકોનો સમહૂ 
એકત્ર જ ન થામ.  

કોયોનાથી ફચલા સૌ નાગકયકો એરટડ ફને તે અતમાંત જરૂયી હોલાની ખાસ અીર 
કયતા કનભળનયશ્રીએ એભ જણાવયુાં હત ુાં કે, ચા-ાનની દુકાનેથી રોકો ટેઈક અલ ેધ્ધનત 
એટરે કે ાસડર રઈ જલાનો જ આગ્રહ યાખે તે ઇચ્છનીમ છે. દુકાનદાયોએ ણ ોતાની 
દુકાન ાસે રોકોના ટોા બેગા ના થામ તેની કાજી યાખલી જરૂયી છે. કોયોના લામયસના 
ચેથી ફચલાનો ઉામ નાગકયકો લચ્ચે આલશ્મક અંતય ફની યહ ેતે છે. આ ફાફતભાાં 
ફેકાજી દાખલલી એ ફીભાયીને આભાંત્રણ આપ્મા જેવુાં ફની યહળે.ે હારના સભમભાાં 
કોયોના લામયસના પ્રસાયને યોકલાભાાં સૌ નાગકયકોની ભનૂભકા અતમાંત અનનલામડ અને 
ભહતલપણૂડ ફની છે. સાભાજજક અને વમસ્તતગત અંતય જાલવુાં, હાથ લાયાંલાય સાપ કયલા, 
એકફીજા સાથ ેહાથ નભરાલલાને ફદરે આલશ્મકયીતે નભથકાયની મદુ્રાનો આળયો રેલો, 
ભાથક હયેવુાં, સહજે ણ ભાાંદગી જોલા ભે તો તતુડ જ તફીફી સાયલાય રેલી લગેયે જેલી 
ફાફતોની કાજી યાખલાથી કોયોનાને દુય યાખી ળકાળ.ે 

(જન સપંર્ક  અધિર્ારી) 
રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા 


