
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્ર� ના સભ્ય પ�રવારના યો�યેલ સ્નેહિમલન 

સમારંભમા ં�જુરાત રા�યના �ખુ્યમતં્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણી �ખુ્ય મહ�માન તર�ક� 

ઉપ�સ્થત રહ� રાજકોટમા ં કન્વેન્શન સેન્ટર માટ� જમીન ફાળવવાની ચેમ્બરની 

માગંણીનો સ્વીકાર કય�... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર�ના �બૂ મોટ� સખં્યામા ં ઉપ�સ્થત સભ્ય પ�રવારના યો�યેલ 

સ્નેહિમલન સમારંભમા ં �ખુ્ય મહ�માન તર�ક� �જુરાત રાજયના �ખુ્યમતં્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણી તથા 

સાસંદશ્રી મોહનભાઈ �ંુડાર�યા, ધારાસભ્યોશ્રી ગોિવ�દભાઈ પટ�લ, શ્રી અરિવ�દભાઈ ર�યાણી, શ્રી લાખાભાઈ 

સાગઠ�યા, �જુરાત મ્�.ુફાઈનાન્સ બોડર્ના ચેરમેનશ્રી ધન�ખુભાઈ ભડં�ર�,  મેયરશ્રી બીનાબેન આચાયર્, મ�હલા 

મોરચાના પ્રભાર�શ્રી �જલીબેન �પાણી, ડ�પ્�ટુ� મેયરશ્રી અિ�નભાઈ મોલીયા, �વૂર્ ધારાસભ્યશ્રીમતી ભા�બુેન 

બાબર�યા તથા િવિવધ ચેમ્બરો - એસોસીએશનના પ્ર�ખુશ્રીઓ, તેમજ �ુદા �ુદા સરકાર� ખાતાઓના 

અિધકાર�શ્રીઓ વગેર� ઉપ�સ્થત રહ�લ. 
 
સ્નેહિમલન સમારંભના પ્રારંભમા ંરાજકોટ ચેમ્બરના માન�્ મતં્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારસીયાએ રાજકોટ ચેમ્બર 

૬૬ વષર્થી �જુરાત રાજયના વેપાર-ઉદ્યોગ-વ્યવસાયક્ષોતે્ર આગ�ુ ં સ્થાન ધરાવે છે. અને શહ�રના ં વેપાર-



ઉદ્યોગને લગતા પ્ર�ોના ઉક�લ લાવવા અગે્રસર રહ� છે. ઉપરાતં વેપાર-ઉદ્યોગને ઉપયોગી એવા સેિમનાર-

વતાર્લાપ-િમટ�ગો સમયાતંર� વેપાર-ઉદ્યોગના વ� ુિવકાસ માટ� સતત કાયર્િશલ રહ� છે તેમ જણાવેલ.  
 
રાજકોટ ચેમ્બર પ્ર�ખુશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ પ્રાસગંીક ઉદબોધન કરતા રાજકોટ ચેમ્બર વેપાર-ઉદ્યોગના સવા�ગી 

િવકાસ માટ� હમેંશા પ્રયત્નશીલ રહ� છે અને વેપાર-ઉદ્યોગ અને શહ�ર� િવકાસના ઉદ્દભવતા પ્ર�ો �રુત સરકારના 

ધ્યાન પર �કુ� તેના િનરાકરણ લાવે છે. �મ ક� GST ના ર�ફંડ વગેર�ના ં૧૮૦ �ટલા પ્ર�ોના ં�રુત ઉક�લ થયેલ. 

ઉપરાતં રાજકોટ ચેમ્બરની નવા એરપોટર્ , નવી GIDC વગેર� ર�ૂઆતો સ્વીકારવામા ં આવી છે. ઉપરાતં 

રાજકોટમા ંકન્વેન્શન સેન્ટર, રાજકોટ ચેમ્બર ઓ�ફસ માટ� જમીન ફાળવવાની �ખુ્યમતં્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણી 

પાસે માગંણી કર�લ. વેપાર-ઉદ્યોગના રોજ-બરોજના પ્ર�ોના િનકાલ માટ� �જુરાત સરકારના હકારાત્મક 

પ્રિતભાવ હમેંશ રહ�શે તેમ જણાવેલ.  
 
�જુરાત રાજયના �ખુ્યમતં્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણીએ રાજકોટ-ચેમ્બરના િવશાળ સખં્યામા ં સભ્યપ�રવારને 

મળવાની તક મળેલ છે. તે બદલ આનદંની લાગણી વ્યકત કર� રાજકોટમા ંકન્વેન્શન સેન્ટર તથા ચેમ્બરની 

ઓ�ફસ બનાવવા જમીન ફાળવણીની રાજકોટ ચેમ્બરની માગંણીનો સ્વીકાર કર�લ. વ�મુા ં �ખુ્યમતં્રીશ્રી 

િવજયભાઈએ ઉદ્યોગોને આગળ વધારવા હશે તો ઈઝ ઓફ �ુ�ગ �બઝનેસ ને પ્રાથિમકતા આપવી પડશે. આ 

વખતે બ�ટમા ંતમામ  કોમિસ�યલ �ુકાનો િવજળ� વાપર� છે. તેના દરમા ંકરવામા ંઆવેલ ઘટાડો વગેર� બાબત 

�જુરાત સરકાર પ્રાધાન્ય આપેલ છે.  તેમજ દ�શની પ ટ્ર�લીયન ડોલર ઈકોનોમીના ટાગ�ટ સામે �જુરાત 

ન�ધનીય �હસ્સેદાર બને (૧ ટ્ર�લીયન ડોલર) �ટ�ુ ં તે માટ� રાજકોટ વેપાર�ઓ અને ઉદ્યોગકારો પ્લાન�ગ કર� 

અને રાજકોટ ચેમ્બર તેના માટ� પ્રયત્નશીલ રહ�, સરકાર દ્વારા િવિવધ લાયસન્ય પ્રથા, ધધંાના સમય મયાર્દામા ં

�ટછાટ, રાત્રીના સમયમા ં પણ વેપાર-ઉદ્યોગ ધમધમે તે માટ� તમામ �ટછટો આપેલ છે. તેમજ હરહમેંશ 

સરકાર રાજકોટ ચેમ્બરના કોઈપણ પ્ર�ો માટ� તમામ �તની મદદ કરવા ખાત્રી આપેલ. ઉપરાતં વેપાર-

ઉદ્યોગના પ્ર�ો �ગે �ુ ં�ગતા પ્રહર� તર�ક� કામગીર� િનભાવીશ એવો સૌને િવ�ાસ આપેલ.  
 
બાદ ચેમ્બર દ્વારા િવિવધક્ષતે્રમા ં પ્રભાવ ઉપસાવનાર િવદ્યાથ�ઓ, વેપાર-ઉદ્યોગપિત અને સમાજ �હતમા ં

પે્રરણાદાઈ કાયર્ કરનાર વ્ય�કત િવશેષને �ખુ્યમતં્રીશ્રી ના ં વરદ હસ્તે સ્�િૃત�ચન્�્ અપ� સન્માન કરવામા ં

આવેલ. 
 
 


