રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની વર્સ ર૦ર૦-ર૧ ની વાર્ર્સક ર્માન્ય ર્ભા ઓનલાઈન યોજવામાાં આવી...
જે મા રજુ કરાયેલ ચેમ્બરની વાર્ર્સક કામગીરીનો અહેવાલ, ઓડીટેડ હહર્ાબો અને અાંદાજપત્ર ર્ભ્યો દ્ઘારા ર્વાાંનુમતે માંજુર કરવામાાં આવેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવના અધ્યક્ષ સ્ટ્થાને તા.૩૦-૯-ર૦ર૧ ના રોજ યોજાયેલ ચેમ્બરની ૬૭મી
વાર્ર્સક ર્ામાન્ય ર્ભા કોરોના મહામારી તથા ર્ાવચેતીના ભાગરૂપે ઓનલાઈન યોજવામાાં આવેલ. જે માાં ર્મયર્ર કોરમ પુરૂ થઈ જતા એજન્ડા
મુજબની કાયસવાહીનો પ્રારાંભ કરવામાાં આવેલ.
પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ ર્ૌ ર્ભ્યોને આવકારી ઉદબોધન કરતા રાજકોટ ચેમ્બર વેપાર-ઉદ્યોગનુાં પ્રહતહનહધત્વ કરતી ૬૭ વર્સ જુ ની મહાજન
ર્ાંસ્ટ્થા છે . ર્ૌ ર્ભ્યોના ર્ાથ અને ર્હકારથી ચેમ્બરે પોતાની ર્ાખમાાં ખુબ જ વધારો કરેલ છે . રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા રજુ આત કરવામાાં ર્મગ્ર
રાજયમાાં અગ્રેર્રનુાં સ્ટ્થાન મેળવેલ છે . તેમજ વેપાર-ઉદ્યોગના હવહવધ મહત્વના પ્રશ્નોનુાં ૯૦% જે ટલુાં ર્ોલ્યુશન લાવી ર્ફળતા મેળવેલ છે . જે
તમામ બોડસ મેમ્બર અને ર્ભ્યશ્રીઓના ર્ાથ અને ર્હકાર થકી શકય બનેલ છે . ઉદ્યોગ જગતની ર્ાથે આમ પ્રજાના પ્રશ્નોને પણ વાચા આપવા
ચેમ્બર હાંમેશા અગ્રેર્ર રહેલ છે . ચેમ્બર દ્ઘારા અલગ-અલગ ર્ેકટરને લગતા ર્ેમીનારો-હમટીંગો યોજવામાાં આવે છે . કોરોનાના કપરા
ર્મયગાળામાાં પ્રથમ અને બીજી લહેર દરમ્યાન ચેમ્બરે ર્ારી કામગીરી કરેલ છે અને ર્ૌ ર્ભ્યોનો એ ર્મયમાાં ર્ારો ર્ાથ અને ર્હકાર પણ મળેલ
છે . હનકાર્કારો માટે ર્ર્ટસફફકેટ ઓફ ઓરીજીન ટુાંક ર્મયમાાં જ ઓનલાઈન કરીશુાં જે ર્મગ્ર ર્ૌરાષ્ટ્રમાાં રાજકોટ ચેમ્બર પ્રથમ છે . અને રાજકોટ
ચેમ્બરની અત્યાધુનીક વેબર્ાઈટનુાં પણ લોન્ચીંગ કરીશુાં. ર્ાથો ર્ાથ વેપારીઓ તથા ઉદ્યોગકારોને રેલ્વે, જીએર્ટી, પીજીવીર્ીએલ, ઈન્ડસ્ટ્રીને
લગતા નાના મોટા કોઈપણ પ્રશ્નો કે ર્મસ્ટ્યા હોય તો ચેમ્બરને જાણ કરવી જે નુાં યોગ્ય અને ર્ચોટ હનરાકરણ લાવીશુાં.
ચેમ્બરના માનદ્ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ ગત વર્સની વાર્ર્સક ર્ભાની હમનીટર્નુાં વાાંચન કરેલ જે હાજર રહેલ તમામ ર્ભ્યો દ્વારા
ર્વાાંનુમતે માંજુર કરવામાાં આવેલ.
ત્યારબાદ ચેમ્બરના માનદ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા દ્વારા ર૦ર૦-ર૧ ના વર્સ દરમ્યાન યોજવામાાં આવેલ હમટીંગ-મુલાકાતો, ર્ેહમનારો,
ઓપન હાઉર્, અખબારી યાદીઓ વગેરે કાયસવાહીનો અહેવાલ રજૂ કરવામાાં આવેલ. જે માાં રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા હવહવધ ર્ેકટરોમાાં પડતી મુશ્કેલી
અાંગે કેન્ર તથા રાજય ર્રકારમાાં કરાયેલ રજુ આતો અને હમટીંગોની જાણ કરેલ. જે ની ર્ૌ ર્ભ્યોએ ર્હર્સ નોંધ લીધેલ.
ત્યારબાદ ચેમ્બરના રેઝરશ્રી ઉત્ર્વભાઈ દોશીની ર્માંતીથી વર્સ ર૦ર૦-ર૧ ના ઓડીટેડ હહર્ાબો અને ચાલુ વર્સ ર૦ર૧-રર નુાં અાંદાજપત્ર રજૂ કરેલ
તથા ચાલુ વર્સ માટે ઓફડટરની હનમણાંકને ર્વાાંનુમતે માંજુર કરવામાાં આવેલ.
ત્યારબાદ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રાએ આજની ઓનલાઈન વાર્ર્સક ર્ાધારણ ર્ભામાાં આવકારતા જણાવેલ કે જે કમીટમેન્ટ
આપેલ છે તેમાાં હનકાર્કારો માટે ર્ર્ટસફફકેટ ઓફ ઓરીજીન ઓનલાઈન કરવુાં, નવી અત્યાધુનીક વેબર્ાઈટ તૈયાર કરવી, ઓનલાઈન પેમેન્ટ, ટવીટર
એકાઉન્ટ શરૂ કરવી જે વી તમામ કામગીરી શરૂ કરવામાાં આવેલ છે . ર્ાથોર્ાથ ભહવષ્યમાાં હનકાર્કારો માટે ICD રેલ્વેની માધાપર જગ્યા પાર્ે શરૂ
કરવા પણ પ્રયાર્ ચાલી રહયા છે . તેમજ રાજકોટ-ર્ુરેન્રનગર ડબલ રેકની કામગીરી પણ ઝડપથી પુણસ થાય, એરકાગોની ર્ુહવધા પણ તાત્કાલીક
મળે, IGST રીફાંડ પણ તાત્કાલીક મળી રહે તેવા પ્રયાર્ હાથ ધરવામાાં આવી રહયા છે .
વધુમાાં પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ ચેમ્બરના તમામ ર્ભ્યોનો ઓફડટેડ હહર્ાબો તથા અાંદાજપત્ર હવગેરેને માંજુરી આપવા બદલ આભાર વ્યકત
કરેલ. રાજકોટ ચેમ્બરની કામગીરીથી તમામ ર્ભ્યશ્રીઓ ર્ાંતુષ્ટ છે . રાજકોટ ચેમ્બરે કોરોનાના કપરાકાળ દરમ્યાન ઈન્ડસ્ટ્રીઓ શરૂ કરાવવી,

વેકશીનેશન કેમ્પો કરવા, રાત્રી કફસયુમાાં રાહત આપવા જે વા હવહવધ પ્રશ્નો અાંગે રજુ આતો કરેલ જે માાં ર્ફળતાઓ પણ મળેલ છે . જે માાં હાલમાાં જ
રાજકોટ-અમદાવાદ ૬ લેન પ્રોજે કટમાાં કુવાડવા જીઆઈડીર્ી પ્લોટ હોલ્ડરોની જગ્યા કપાતની રકમ આશરે રૂા.૩ કરોડ આર્પાર્ ર્રકારશ્રીના
ફડપાટસમેન્ટમાાં રૂબરૂ અને લેહખત વારાંવાર રજુ આત કરી રકમ પરત કરાવેલ. ખીરર્રા જીઆઈડીર્ી ફાળેવેલ તેમાાં અમુક પ્લોટ ધારકોને મોટા ખાડાઓ
દુર કરવા માટે સ્ટ્પેશ્યલ ૪ કરોડ આર્પાર્નુાં ટેન્ડર બહાર પડાવી પ્લોટ હોલ્ડરોની જગ્યા ર્મથળ કરાવેલ હવગેરે બાબતો ધ્યાને મુકેલ. તેમજ કોઈપણ
ર્ાંસ્ટ્થાનો પાયો તેમના તેના ર્ભાર્દો જ હોય છે અને ર્ભ્યોના પ્રશ્નો અાંગે યોગ્ય રજુ આતો કરી તેનુાં હનરાકરણ લાવવાનો મુળભુત હેતુાં છે . તેથી
કોઈપણને વેપાર-ઉદ્યોગને લગતા પ્રશ્નો કે ર્મસ્ટ્યાઓ હોય તો ચેમ્બરને જાણ કરવી જે થી તેનુાં યોગ્ય હનરાકરણ લાવી શકાય. તેમ જણાવેલ.
એજન્ડા પ્રમાણે અન્ય કોઈ કાયસવાહી બાકી રહેતી ન હોવાથી વાર્ર્સક ર્ભાના અાંતમા આભાર હવધી ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રાએ
કરેલ તેમજ ર્મગ્ર ર્ભાનુાં ર્ાંચાલન માનદ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ કરેલ તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે .

