રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તેમજ વિવિધ ઔદ્યોવિક એર્ોર્ીએશનોના હોદેદારો તથા ઉદ્યોિકારોની
ઉપવસ્ટ્થવતમાાં રાજયના ઉદ્યોિમાંત્રીશ્રી જિદદશભાઈ પાંચાલ ર્ાથે ઉદ્યોિોને લિતા પ્રશ્નોની રજુ આત અથે વમટીંિ
યોજિામાાં આિેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા વિવિધ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનોના હોદેદારો તથા રાજકોટની ખ્યાતનામ કાંપનીઓના
ઉદ્યોિકારોની ઉપવસ્ટ્થવતમાાં િુજરાત રાજયના માનનીય ઉદ્યોિ માંત્રીશ્રી જિદદશભાઈ પાંચાલ ર્ાથે રાજકોટના ઉદ્યોિને લિતા પ્રશ્નોની ચચાસવિચારણા અથે તા.૧૮-૧૧-ર૦ર૧ ના રોજ, ર્રદકટ હાઉર્, ખાતે વમટીંિ યોજિામાાં આિેલ છે .
આ વમટીંિના પ્રારાંભે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી િી.પી. િૈષ્ણિએ ર્ૌને આિકારતા જણાિેલ કે રાજકોટ ચેમ્બર િેપાર-ઉદ્યોિનુાં પ્રવતવનવધત્િ
કરતી ૬૭ િર્સ જુ ની િદરષ્ઠ મહાજન ર્ાંસ્ટ્થા છે . રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના િેપાર-ઉદ્યોિના પ્રશ્નોનુાં યોગ્ય અને ર્ચોટ વનરાકરણ આિે તે માટે કેન્ર અને
રાજય ર્રકાર તથા વિવિધ વિભાિોમાાં એક ર્ેતુ બની કાયસ કરી રહયુાં છે . રાજકોટ તેમજ ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોિોના પ્રશ્નોને ત્િરીત ન્યાય મળે તેિા હેતુથી
રાજકોટ ચેમ્બર તેમજ વિવિધ ઔદ્યોિક એર્ોર્ીએશનોની ર્ાંકલનની એક કવમદટ બનાિી અને આિા પ્રશ્નોને િુજરાત તેમજ કેન્ર ર્રકારમાાં
રજુ આત કરિામાાં આિશે. આજરોજ રાજયના ઉદ્યોિમાંત્રીશ્રી જિદીશભાઈ પાંચાલ તથા ર્ાાંર્દશ્રી રામભાઈ મોકરીયા, મેયરશ્રી ડો. પ્રદદપ ડિ,
જીલ્લા ભાજપ પ્રમુખશ્રી કમલેશભાઈ વમરાણી, મહામાંત્રીશ્રી જીતુભાઈ કોઠારી તથા શ્રી દકશોરભાઈ રાઠોડ, જીલ્લા ઉદ્યોિ કેન્રના જનરલ
મેનેજરશ્રી કે.િી. મોરી ર્ાહેબ ઉપવસ્ટ્થવત રહેલ.
આ વમટીંિમાાં રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા વિવિધ પ્રશ્નો રજુ કરાયેલ જે મા ખાર્ કરીને....
(૧)
રાજકોટને ઈનલેન્ડ કન્ટેનર ડેપો (ICD) ની માાંિણીનો તાત્કાલીક ઉકેલ લાિિો.
(ર)
િુજરાતની નિી ઔદ્યોિીક નીતી-ર૦ર૦ જાહેર થયેલ છે તેમા તાલુકાઓને કેટેરિરી ૧,ર,૩ માાં મુકિામાાં આિેલ છે . જે મા મહદઅાંશના
તાલુકાઓને કેટિરીમાાં ફેરફાર કરિા બાબત.
(૩)
રાજકોટ ખાતે ટોય પાકસ સ્ટ્થાપિિુાં. કારણ કે રાજકોટમાાં ર્રકારી જમીનની પણ પુરે પુરી ઉપલબ્ધી છે . તેમજ TOY પાકસના
રોમટીરીયલ્ર્-પાટસર્નુાં ઉત્પાદન ૭પ% રાજકોટમાાં થાય છે . જે થી આ ઉદ્યોિમાાં ર્રળતા રહે અને સ્ટ્થાનીક લોકોને મોટી રોજિારી ઉભી થાય.

(૪)
ર્ૌરાષ્ટ્ર માાં ઘણી બધી MSME ઈન્ડસ્ટ્રી સ્ટ્થાપેલ હોય તેમજ MSME ની મયાસદા આશરે પ૦ કરોડ ર્ુધી િધારેલ હોય તેને ધ્યાનમાાં
રાખીને જી.આઈ.ડી.ર્ીમાાં ૩૦૦૦ ચો. મીટરને બદલે જો ૬૦૦૦ ચો.મીટર જમીન ઉદ્યોિકારોને પ૦ ટકાના દરે આપિામાાં આિે તો ઉદ્યોિોનો
ર્ારો એિો વિકાર્ થાય અને MSME ર્ેકટરને બુસ્ટ્ટ મળે.
(પ)
ઔદ્યોિીક એકમોના વિકાર્ માટે GIDC દ્િારા એલોટ કરેલા પ્લોટ માાં એફ.એર્.આઈ. ૧.૬ માાંથી ઘટાડીને ૧ કરેલ છે . તે બદલી ને
૧.૬ રાખિી તેમજ ગ્રાઉન્ડ ફલોરમાાં નિા જી.ડી.ર્ી.આર. મુજબ અમલ કરિા. તે ઉપરાાંત જીઆઈડીર્ીમાાં કોમન પ્લોટની જોિિાઈ રદ કરિી
અને બાાંધકામની હાઈટમાાં િધારો કરિા બાબત.
(૬)
ર્મગ્ર ભારતમાાં ર્ૌથી િધારે ઈવમટેશનનુાં પ્રોડકશન રાજકોટમાાં થાય છે . જે ના થકી લાખો લોકોને રોજિારી મળી રહી છે . તેથી રાજકોટ
ખાતે ઈવમટેશન જિેલરી પાકસ માંજુર કરિા બાબત.
(૭)
િુજરાત ર્રકાર દ્િારા તમામ ર્ુચીત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ર્ોર્ાયટીઓને રેગ્યુલાઈઝ કરિા બાબત.
(૮)
તમામ ઔદ્યોિીક િર્ાહતોને પ્રાથવમક જરૂરીયાતો જે િી કે પીિા તથા િપરાશનુાં પાણી પુરૂ પાડિુાં આાંતરીક રોડ-રસ્ટ્તા, સ્ટ્રીટ લાઈટ,
િાંદાપાણીના નીકાલ માટે િટર વ્યિસ્ટ્થા િિેરે બાબત.
(૯)
નિા ઔદ્યોિક વિસ્ટ્તારમાાં ઈલેકરીક કનેકશન તાત્લાલીક ધોરણે આપિા અાંિે.
વમટીંિનાાં મુખ્ય મહેમાન રાજયના ઉદ્યોિમાંત્રીશ્રી જિદદશભાઈ પાંચાલએ ર્ૌનો આભાર વ્યકત કરતા જણાિેલ કે રાજકોટ ચેમ્બર તથા વિવિધ
એર્ોર્ીએશનનો દ્ઘારા જે પ્રશ્નો રજુ કરિામાાં આિેલ છે . તેનુાં યોગ્ય અને ર્ચોટ વનરાકરણ લાિિા પ્રયાર્ કરીશુાં તેની ખાત્રી આપેલ. તેમજ
િધુમાાં હુ ાં પણ પોતે એક ઉદ્યોિકાર હોિાથી ર્ૌ ઉદ્યોિકારોની મુશ્કેલીઓ ર્મજી શકુ છુ ાં . ત્યારે રાજકોટ ચેમ્બરની આિેિાની નીચે વિવિધ
એર્ોર્ીએશનોને ર્ાથે રાખી એક ર્ાંકલન કવમટીની રચના કરાશે. તેમજ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા ઉદ્યોિોને લિતા પ્રશ્નો અમોને મોકલિામાાં આિે
જે ના અનુર્ાંધાને બનતા પ્રયત્નો કરી િધુમાાં િધુ પ્રશ્નોનુાં વનરાકરણ આિે તેિા અમારા પ્રયાશ રહેશે તેમ જણાિેલ.
આ વમટીંિમાાં રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી િી.પી. િૈષ્ણિ, ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ િણાત્રા, માનદ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા, રેઝરરશ્રી
ઉત્ર્િભાઈ દોશી તથા કારોબારી ર્ભ્યો તેમજ વિવિધ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનોના હોદેદારો, ખ્યાતનામ કાંપનીઓના માલીકો ર્વહત આશરે
૧૦૦ જે ટલા પ્રવતવનવધઓ ઉપવસ્ટ્થત રહેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાિેલ છે .

