
રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા શહરેના વિવિધ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનોના ર્ય ુંકત ઉપક્રમ ેપ િસ 

મ ખ્યમુંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો ઋણ સ્ટ્િીકારના કાયસક્રમન ું ભવ્ય આયોજન કરિામાું આિલે છે...  
 

ગ જરાત રાજયના ર્તત પાુંચ િર્સ તરીકે શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ મ ખ્યમુંત્રી તરીકે વનભાિેલ નૈવતક જિાબદારી તેમજ રાજયના વિકાર્ માટે 

કરાયેલ વિવિધ ર્ફળ કામગીરીના ઋણ સ્ટ્િીકાર માટે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા રાજકોટ એન્ીવનયરીંગ એર્ોર્ીએશન, 

શાપર-િેરાિળ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશન, ીઆઈડીર્ી લોવધકા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશન, આી ીઆઈડીર્ી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીઅશેન, 

હડમતાળા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશન, લોઠડા-વપપલાણા-પડિલા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનના ર્ુંય કત ઉપક્રમે તા.૮-૧૦-ર૦ર૧, શ ક્રિારના 

રોજ, ર્ાુંજના પ થી ૭, સ્ટ્િામીનારાયણ મુંદદર, રાજકોટ ખાત ેઋણ સ્ટ્િીકાર કાયસક્રમન ું આયોજન કરિામાું આિેલ છે.  
 

ગ જરાત રાજયના મ ખ્યમુંત્રીશ્રીના કાયસકાળ દરમ્યાન માનનીયશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ એક કોમન મેનન ું વબરૂદ મેળિી રાજયની તમામ પ્રજાઓ 

માટે ર્ુંિેદનશીલતા દાખિી અનેકવિધ લાભદાયી યોજનાઓ આપેલ છે. તેમજ કોરોના જેિી િૈશ્િીક મહામારીને કાબ માું લેિા માટે રાજયની પ્રજા 

માટે ર્ ખાકારી અન ેર્લામતી માટે ઝડપી વનણસયો વલધેલ છે જે આિકારદાયક છે અને આજે ર્મગ્ર દેશમાું બીજા રાજયો કરતા ગ જરાતમાું કોરોના 

નવહિત થઈ ગયેલ છે. તેમની આગિી ર્ ઝ, ક શળતા અન ેઝડપી વનણસયો થકી ર્મગ્ર દેશમાું આજે ગ જરાત પોતાની વિકાર્ની હરણફાળ ભરી 

નુંબર િન રાજય બનેલ છે.  
 

આ પાુંચ િર્સના ર્મયગાળા દરમ્યાન િેપાર-ઉદ્યોગના વિકાર્ અથે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી  દ્ઘારા કરાયેલ વિવિધ રજ આતો 

જેમાું રાજકોટ ખાત ેનિી વખરર્રા ીઆઈડીર્ીમાું પ્લોટ હોલ્ડરોને જમીન ર્મથળ કરી આપિી, ક િાડિા ીઆઈડીર્ીના પ્લોટ હોલ્ડરોને 

રાજકોટ-અમદાિાદ ૬ લેન પ્રોજેકટના કારણે કપાત થયેલ જમીનન ું િળતર પરત આપિ ું, કોરોના મહામારીમાું રાજકોટ મહાનગરપાવલકાની હદમાું 

આિતા ઔદ્યોગીક એકમો તાત્કાલીક શરૂ કરિા, રાજકોટને નિ ું ગ્રીનદફલ્ડ આુંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટસ ફાળિિ ું, એઈમ્ર્ની ફાળિણી કરિી, વિવિધ ફલાય 

ઓિર અન ેઅન્ડરબ્રીજ, ફોરલેન અને ર્ીકર્લેન રોડ, જેિી અનેક માુંગણીઓને સ્ટ્િીકારી ખ બ જ ર્ાથ અન ેર્હકાર આપ્યો છે જે કદીયે ભ લી 

શકાય તેમ નથી. જેને ર્મગ્ર િેપારી આલમ ર્હર્સ આિકારે છે.  
 

રાજકોટના પનોતા પ ત્ર હોિાથી માનનીયશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી થકી રાજકોટ ર્ૌરાષ્ટ્રન ું ગ્રોથ એન્ીન બન્ય ું છે અન ેરાજકોટના વિકાર્ને ચાર 

ચાુંદ લગાડયા છે. આ ર્િાાંગી વિકાર્ કયો બદલ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા વિવિધ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનના ર્ ુંય કત 

ઉપક્રમે માનનીયશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના ઋણ સ્ટ્િીકાર કાયસક્રમન ું ભવ્ય આયોજન કરિામાું આિેલ છે. તેમ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ 

ઈન્ડસ્ટ્રીની અખબારી યાદીમાું જણાિેલ છે. 
 

 


