
યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી તેભજ અન્મ એર્ોસર્એળનો દ્વાયા નાના 
ઉદ્યોગકાયો ને ર્યતાથી યલાનગી આલા ભાટે વ્મલસ્ટ્થાના બાગ રૂ ેર્ૌએ ર્ાથ 

અન ેર્હકાય આલા યાજકોટ ચેમ્ફય ના પ્રમખુ શ્રી લી ી લૈષ્ણલ ની નમ્ર અીર... 



યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની અખફાયી માદી જણાલે છે કે યાજકોટ મ્યસુનર્ીર કોોયેળનની 
હદભાાં આલેર નાના-ભોટા આળયે ૮ થી ૧૦ હજાય ઔદ્યોગીક એકભો આલેર છે. તેભજ યાજકોટ કોોયેળન હદની 
ફહાય ઔદ્યોગીક એકભો ળરૂ થઈ ગમેર હોમ અન ેયાજકોટ કોોયેળન હદની અંદય આલેર ઔદ્યોગીક એકભોના 
ધાંધા-યોજગાય ળરૂ કયલા ભાટે યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘાયા ગજુયાત યાજમના ભાનનીમ 

મખુ્મભાંત્રીશ્રી સલજમબાઈ રૂાણીન ેલાયાંલાય યજુઆત કયી સ્ટ્ેશ્મર યાજકોટ ળહયેભાાં ઔદ્યોગીક એકભો ળરૂ કયલા 
તા.૧૪ ભે થી ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે. ત્માયે આલા એકભોને ભાંજુયી આલા ભાટે તેની ર્યતાના બાગરૂે 
યાજકોટ ચેમ્ફયની અધ્મક્ષાતાભાાં યાજકોટ કરેકટશ્રી તથા યાજકોટ ોરીર્ કસભશ્નયશ્રીની ર્ાથે સભટીંગ મોજેર. તે 

સલસ્ટ્તાયના ૧૧ એર્ોર્ીએળનની ઓફપર્ો ખોરાલી અન ેતભાભ એર્ોર્ીએળનની ઓફપરે્ કરેકટયશ્રી ને સલનાંતી 
કયતા તેભના તયપથી નોડર ઓફપર્યો ફેર્ાડેર છે. જેથી પ્રફ ્યમા ર્ય ફની યહી છે અને ઔદ્યોગીક એકભોને 
સ્ટ્થ ય જ ભાંજુયી ભી યહી છે. 

 

ગઈકારના ન્યઝુ ેયભાાં લાલડી-કોઠાયીમા એર્ોર્ીએળન દ્ઘાયા રૂા.૧૦૦૦/- ભેમ્ફય પી ઉઘયાલલાભાાં આલે છે 

તેલી પયીમાદ આલેર છે જેના અનરુ્ાંધાને સ્ટ્ષ્ટતા કયલાભાાં આલે છે કે તભાભ એર્ોર્ીએળન ોતાના ભેમ્ફય 

ાર્ ે પી ઉઘયાલી ળકે છે જે લાલડી-કોઠાયીમા એર્ોર્ીએળન ઉઘયાલે છે તેભજ કોઈણ એર્ોર્ીએળનની 
સનબસયતા અને ખચાસઓ અને એર્ોર્ીએળન ચરાલલાનો આધાય ભાત્ર ભેમ્ફયની પી આલક ઉય જ હોમ છે અને 
ર્યકાયશ્રી તયપથી એક ણ રૂસમાની ગ્રાન્ટ ભતી નથી અને કોઈણ એર્ોર્ીએળન યજીસ્ટ્ટય કયાલવ ુણ 

જરૂયી નથી. જેથી લાલડી-કોઠાયીમા એર્ોર્ીએળને કોઈ ખોટુ કાયત ુનથી. આભ કરેકટયશ્રીના આદેળ મજુફ હલે 
કોઈણ એર્ોર્ીએળન ોતાની પી ભેમ્ફય પી કે કોઈણ લેતન ઉઘયાવ્મા લગય ભાનદ્ ર્ેલા આળ.ે તેથી 
તભાભ ઉદ્યોગકાયોએ ર્ાથ અન ેર્હકાય આલો. ભાટે કોઈએ આને ઈશ્ય ુન ફનાલે તેલી યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ 

કોભર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની નમ્ર અીર છે. 

 

આભ યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા તભાભ એર્ોર્ીએળનના હોદ્દાયો તથા સ્ટ્ટાપ ોતાનો ર્ભમ 

પાલી આ ર્ેલાફકમ પ્રવસૃત ભાટે સલનામલુ્મે કયી આલાભાાં આલળ.ે અન ેલાલડી-કોઠાયીમા એર્ોર્ીએળન ણ 

સલનામલુ્મે ર્ેલા આળ ેતેલી યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘાયા ખાત્રી આલાભાાં આલેર છે.  

 

 

 


