
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ર્હયોગથી ફડેરેશન ઓફ ગજુરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આગામી ૧૭ મો FGI 

એવોડસર્ ફોર એકર્ીલન્ર્ માટ ેરોડ શો તથા પ્રરે્ મીટનુું આયોજન કરવામાું આવલે... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ર્હયોગથી ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આગામી ૧૭મો FGI એવોડસર્ ફોર એકર્ીલન્ર્ 

આપવાનુું આયોજન થનાર હોય તેની યોગ્ય પ્રસર્સધિ માટે રાજકોટ ખાતે તા.ર૦-૯-ર૦ર૧ ના રોજ રોડ-શો તથા પે્રર્મીટનુું આયોજન કરવામાું 

આવેલ. આ કાયસક્રમમાું મોટી ર્ુંખ્યામાું સવસવિ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનના પસતસનસિશ્રીઓ તેમજ પત્રકાર સમત્રો ઉપસસ્ટ્થત રહયા હતા.  
 

કાયસક્રમના પ્રારુંભે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ દ્વારા ર્વેને આવકારી ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ૧૭મો FGI 

એવોડસર્નુું આગામી ટ ુંક ર્મયમાું આયોજન થનાર છે જેમા ગુજરાત રાજયના સવસવિ કે્ષત્રે આગવુું નોંિપાત્ર યોગદાન આપનારને એવોડસ આપવામાું 

આવ ેછે જે ર્વે માટે પે્રરણારૂપ છે. તેમજ આવા પે્રરણારૂપ કાયસમાું રાજકોટ ચેમ્બર હુંમેશા ર્હભાગી બની રહેશે. ર્ાથોર્ાથ રાજકોટ તથા ર્ૌરાષ્ટ્રના 

તમામ ઉદ્યોગકારોને આગામી ૧૭મો FGI એવોડસર્માું ભાગ લેવા અનુરોિ કરવામાું આવેલ.  
 

ફેડેરેશન ઓફ ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ મેનેજીંગ કસમટટ મેમ્બરશ્રી સનલેશભાઈ શુકલા તથા ર્ેક્રેટરી જનરલશ્રી પે્રમલભાઈ દવેએ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ 

કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આજરોજ આ કાયસક્રમનુું આયોજન કરવા તથા ર્હયોગ આપવા બદલ આભારની લાગણી વ્યકત કરેલ. તેમજ આગામી 

૧૭મો FGI એવોડસર્ ફોર એકર્ીલન્ર્ી અુંગે જાણકારી આપતા આ એવોડસ FGI દ્વારા દર બે વર્ષે આપવામાું આવ ે છે. અત્યાર ર્ુિીમાું આ 

એવોડસર્ના સવજેતાઓને ડો.એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ, ડો.મનમોહન ર્ીંઘ, શ્રી નરેન્રભાઈ મોદી, શ્રી ર્ુરેશ પ્રભુ, સ્ટ્વ.શ્રી મનોહર પરીકર તથા 

શ્રીમતી મેનકા ગાુંિી જેવા સવસશષ્ટ વ્યટકતઓના હસ્ટ્તે સબરદાવામાું આવ્યા છે. FGI નો એવોડસ મેળવવા સવજેતાઓ માટે વ્યાપાર-ઉદ્યોગ અન ે

ર્માજમાું પ્રસતષ્ઠા વિારનારો ર્ાબીત થયેલ છે. આ એવોડસમાું કોઈપણ ર્ુંસ્ટ્થા, કુંપની, એન.જી.ઓ., વ્યટકત વગેરે પોતાને લગતી ૧૪ કેટેગરીમાુંથી 

એકથી વિુમાું અરજી કરી શકે છે. ર્મયની ર્ાથે ચાલતા ટડજીટલ માધયમથી પણ ઓનલાઈન અરજી કરવાની ર્ુસવિા રાખવામાું આવેલ છે. જેના 

માટે https://awards.fgiindia.com ઉપર જઈને અરજી કરવાની રહેશે. એવોડસર્ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તા.૧પ-૧૦-ર૦ર૧ રાખવામાું 

આવેલ છે. આમ છતા આ અુંગ ેવિુ માસહતીની આવશ્યકતા હોય તો રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત 

ઈન્ડસ્ટ્રીનો ર્ુંપકસ કરવો તેમ વગેરે સવસવિ બાબતોની પાવરપોઈન્ટ પે્રઝન્ટેશન દ્વારા સવસ્ટ્તૃત જાણકારી આપવામાું આવેલ.  
 

ર્મગ્ર કાયસક્રમનુું ર્ુંચાલન રાજકોટ ચેમ્બરના કારોબારી ર્ભ્યશ્રી મયુરભાઈ આડેર્રા દ્વારા કરવામું આવેલ. તેમજ ઉપસસ્ટ્થત સવસવિ 

એર્ોર્ીએશનના પ્રસતસનસિઓ તથા અખબાર-સમડીયાના પ્રસતસનસિઓનો રાજકોટ ચેમ્બરના કારોબારી ર્ભ્યશ્રી અમૃતભાઈ ગઢીયા દ્વારા 

આભાર વ્યકત કરવામાું આવેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાું જણાવેલ છે. 


