યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વાયા ભાનનીમ મુખ્મ ભંત્રીશ્રી વલજમબાઈ
રૂાણી ને યાજકોટ ખાતે ઔદ્યોગગક, લાગણજ્મક, યોકાણરક્ષી મુદ્દાવય યજુઆત.....
પ્રલતસભાન કોયોના ભશાભાયીના કાયણે ઉદ્ભલેર અત્મંત વલકટ અને વલમ રયસ્સ્ટ્થવતને કાયણે તેભજ અન્મ
લૈવિક વભીકયણો વફફ વલિના કેલી ઔદ્યોગગક એકભો બાયત ખાતે સ્ટ્થાંતરયત થલાના વંજોગો ઉસ્સ્ટ્થત
થમેર છે . યાજકોટ ખાતે વલળા ઔદ્યોગગક લાગણજમ યોકાણરક્ષી એટરે કે ઈન્લેસ્ટ્ટભેન્ટ ાકસ ઉભુ કયલા ભાટે
યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વાયા મુખ્મ ભંત્રીશ્રીને જોયદાય અને મુદાવય યજૂઆત કયલાભાં
આલેર છે .
(૧)

યાજકોટ જીલ્રા ખાતે ૧૦૦ ચો.રક.ભીટય જભીન કયતી રદલાર વાથે પાજર કયલી.

(૨)

તભાભ ભાખાગત સુવલધાઓ જેલી કે યોડ, યસ્ટ્તા, ગટય, ાણી, ગેવ, કેપ્ટીલ ાલય પ્રાન્ટ, પ્રદુણ

વનલાયણ વલજીકૃત યે ર વેલા લગેયે ુયી ાડલી.
(૩)

તભાભ વયકાયી પ્રક્રીમાઓ જેલી કે એવ.ડી.એભ. ઓરપવ, પ્રદુણ વનલાયણ ફોડસ , જી.એવ.ટી.

ઓરપવ, ઔદ્યોગગક કભીશ્નય કચેયી, એકવાઈઝ, કસ્ટ્ટભ, વલદે ળ વ્માાય વનમાભક, નાના અને ભધ્મભ ઉદ્યોગ
ચાલુ ગૃશ કચેયી, આઈટીઆઈ ોરીવ સ્ટ્ટે ળન વરશતની તભાભ સુવલધાઓ એકજ સ્ટ્થે ઉરબ્ધ કયાલલી.
(૪)

તભાભ લાગણજમ વેલા વંરગ્ન યુનીટ જેલા કે ફેન્ક, ઈન્સ્ટ્મોયન્વ, નાણાકીમ વધયાણ  ૂયા ાડતા

એકભો પ્રસ્ટ્થાવત કયલા.
(૫)

મુન્રા અને વાલાલ ફંદય વાથે વીધુ યે ર જોડાણ ધયાલતો ઈનફીલ્ટ કંટેઈનય ડેો વનલાયણ

કયલો.
(૬)

ભજુયો તથા ઓરપવકાભ કયતા કભસચાયીઓ ભાટે ૧ ફીએચકે તથા ય ફીએચકે વાથેની યશેઠાણ

વ્મલસ્ટ્થા ુયી ાડલી.
(૭)

તભાભ ભજુય કામદાઓ ભાંથી મુરકત આલી.

યાજકોટ જીલ્રાભાં કોઈણ સ્ટ્થે પ્રસ્ટ્થાવત થનાયા વદય ાકસ ભાં ઓછાભાં ઓછી ય ચો.રક.ભીટય જભીન
અને પ્રાન્ટ ભળીનયી ેટે ઓછાભાં ઓછા એક શજાય કયોડ રૂવમાનુ ં વધયાણ તથા ૦૦ વ્મરકતને વીધી
યોજગાયી ુયી ાડલા નીચેના કાયણોવય સુચલામેર છે .
(૧)

વૌયાષ્ટ્ર અને ખાવ કયીને યાજકોટ ખાતે આલા વલળા વધયાણ રામક વંકુર આલેર નથી.

(૨)

શઝીયા, દશેજ, નોઈડા જેલા વલળા ઔદ્યોગગક વંકુરો યાજકોટ ખાતે સ્ટ્થાલાની તીવ્ર જરૂરયમાતો

જણામ છે .
(૩)

ાંચ શજાય કયતા ણ લધુ નાના અને ભધ્મભ કદના ઔદ્યોગગક એકભો ધયાલતુ ં યાજકોટ પ્રસ્ટ્તાવલત

ાકસ ને ખ ૂફજ ઉમોગી અને ભશત્લનુ ં રયફ વાગફત થઈ ળકે છે .

(૪)

મુન્રા અને વાલાલ ફંદય વાથે યાજકોટ ધવનષ્ટ્ટ યીતે વંકામેલ ું છે .

યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસની વલળે માદી મુજફ ઉયોકત મોજના અથે ખ ૂફ જ વલસ્ટ્ત ૃત વલશ્રેણ અને
ફાયીકાઈ ૂલસકના અભ્માવને અંતે યજૂઆત તૈમાય કયામેર છે . જેને ભાનનીમ મુખ્મભંત્રીશ્રી વલજમબાઈ
રૂાણી વભક્ષ રૂફરૂ યજૂ કયલાની યલાનગી ભાંગેર છે .
વભગ્ર વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અત્મંત રાબદામક અને જીલાદોયી વભાન ઉયોકત વધયાણ મોજનાના અભરીકયણ
ફાફત યાજકોટ ચેમ્ફય ખ ૂફ જ વક્રીમ અને આળાલાદી છે અને આ ફાફતે શાથ ધયામેર વલવલધ પ્રક્રીમાઓ
તથા વલકાવ અંગે વભ્મશ્રીઓને ભારશતગાય કયલાભાં આલળે. વાથોવાથ વભગ્ર યાષ્ટ્ર કક્ષાના અવત પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત
અને રકિંભતી પ્રોજેકટની પ્રાપ્પ્ત અથે યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીને વં ૂણ વાથ વશકાય  ૂયો
ાડલા જણાલેર છે .

