રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કૉમસર્ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્ર� દ્વારા િનકાસકારો માટ� �ુ. ક�. તથા �ુરોપ ના
અન્ય દ� શો સાથે િનકાસ વેપારની ઉજ્જવળ તકો �ગે ઓન લાઈન વે�બનાર યોજવામાં
આવેલ.
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા તા.૯-૯-ર૦ર૦ ના રોજ િનકાસકારો માટ� �ુ.ક�. તથા �ુરોપના
અન્ય દ� શો સાથે િનકાસ વેપારની ઉજજવળ તકો �ગે ઉપયોગી અને મહત્વના વેબીનાર�ુ ં આયોજન કરવામાં
આવેલ. આ વેબીનારમાં બહોળ� સંખ્યામાં સભ્યોએ ભાગ લીધેલ. વેબીનારમાં હાલ લંડન (�ુ.ક�.) સ્થીત
ભારતીય �ુતાવાસ (હાઈકમીશન) ખાતે પહ�લા સેક્ર�ટર� (ઈકો,પ્રેસ અને ઈન્ફો) શ્રી રો�હત વઢવાણા તથા
�ુધીયાણાના જોઈન્ટ ડ�.�.એફ.ટ�.શ્રી �ુિવધ શાહ દ્ઘારા સભ્યોને �ણકાર�-માગર્દશર્ન આપવામાં આવેલ.
વેબીનારના પ્રારં ભે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્ર�ુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ સૌને આવકાર� કોરોના મહામાર� દરમ્યાન
આથ�ક તથા અન્ય �ુશ્ક�લીઓ ભોગવી રહ�લ તમામ િનકાસકારોને �ુ.ક�. તથા �ુરોપના અન્ય દ� શો સાથે િનકાસ
વેપારની ઉજજવળ તકો તથા સંજોગો થક� મળવાપાત્ર લાભો �ગે આ વેબીનાર�ુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ
છે � �ુબ જ ઉપયોગી બની રહ�શે તેમ જણાવેલ.
�ુખ્ય વકતાશ્રી રો�હત વઢવાણા દ્ઘારા રાજકોટ ચેમ્બર� વેબીનારમાં ઉપ�સ્થત રહ�વા આમંત્રણ આપેલ તે બદલ
આભાર વ્યકત કર� ઘણી રસપ્રદ મા�હતી �ુર� પાડ�લ �માં �ુખ્યત્વે ભારત તથા �ુ.ક�. અથર્તત્ર
ં માં સરખા છે અને
�ુ.ક�.માં રોકાણ કરનાર ભારત દ� શ બી� નંબર ઉપર આવે છે . �ુ.ક�. ખાતે િવિવધ પ્રોડકટસ માટ� િવશાળ તકો
હોવા�ુ ં જણાવેલ. ખેતી િવષયક ફામર્ પ્રોડકટસ, મર�ન પ્રોડકટસ માટ� �ુ.ક�. ગવમ�ન્ટના કડક િનયમો તથા
અસરકારક ધારા ધોરણો સમજવા �ુબ જ જ�ર� છે તેનો ખ્યાલ આપેલ. તેમજ િવિવધ પ્રોડકટસ માટ�
કવોલીટ��ુ ં પ્રમાણ સા� રહ� તે� ુ ં ધ્યાન રાખ�ુ.ં �ુ.ક�. ખાતે હાલમાં �ડઝલ પ્રોડકટસ ધીમે ધીમે બંધ થઈ રહ� છે
અને ઈલેકટ્ર�ક ક્ષેત્રમાં વ�ુ આગળ વધી રહ�ુ છે તેનો ખ્યાલ આપેલ. િનકાસકારો પોતાની પ્રોડકટસ�ુ ં માક� ટ
વધાર� શક� તે માટ� થતા એકઝીબીશનમાં પણ ભાગ લેવા જ�ર� છે . પ્રવતર્માન સંજોગો તથા �તરરાષ્ટ્ર�ય
ફ�રફારો થક� સો�ુ,ં ચાંદ� તથા ઈિમટ� શન જવેલર� સેકટરમાં િનકાસ માટ� �ુબ જ ઉજળા સંજોગો હોવા�ુ ં
જણાવતા તેનો ખાસ લાભ લેવા જણાવેલ. �વા િવિવધ �ુદ્દાઓ ઉપર �ણકાર� �ુર� પાડ�લ. તેમજ વેબીનાર
દરમ્યાન સભ્યો દ્ઘારા �ુછાયેલ પ્ર�ોના તેઓએ યોગ્ય અને સચોટ પ્રત્�ુતર આપેલ.
�ુધીયાણાના જોઈન્ટ ડ�.�.એફ.ટ�.શ્રી �ુિવધ શાહ દ્ઘારા સૌરાષ્ટ્રમાં ઉત્પાદ�ત થતી િવિવધ પ્રોડકટસની િનકાસ
�ગેની �ણકાર� તથા તે �ગે સચોટ અને તલપશ� મા�હતી �ુર� પાડ�લ. તેઓએ ખાસ કર�ને ચાઈનાની અ�ુક
પ્રોડકટસ માટ� �ણકાર� મેળવી ભારતના િનકાસકારો ચાઈનાની માક� ટને તોડ� શક� તેવા પ્રયાસો કરવા. તેમજ
સૌરાષ્ટ્રના િનકાસકારો હ�ુ પણ વ�ુમાં વ�ુ �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તર� પોતાની િનકાસને વધાર� તેવી અપીલ કર� લ.
સમગ્ર વેબીનાર�ુ ં સંચાલન રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્ર�ુખશ્રી પાથર્ભાઈ ગણાત્રા તથા માન�્ મંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ

બારસીયાએ કર� લ તેમજ ઉપપ્ર�ુખશ્રી પાથર્ભાઈ ગણાત્રાએ વેબીનારમાં �ુખ્ય વકતાશ્રીઓ તથા સભ્યોશ્રીઓને
ઉપ�સ્થત રહ�વા બદલ આભાર વ્યકત કર� લ.

