
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ર્હયોગથી રાજસ્ટ્થાન સ્ટ્ટટે ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડવેલોપમને્ટ કોપોરેશન લી. દ્ઘારા 

રાજસ્ટ્થાનમાાં ઉદ્યોગકારો માટ ેરોકાણની તકો અાંગ ેબબઝનશે બમટન ાં આયોજન કરવામાાં આવલે... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ર્હયોગથી રાજસ્ટ્થાન સ્ટ્ટેટ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન લી. દ્ઘારા રાજસ્ટ્થાનમાાં 

ઉદ્યોગકારો માટે રોકાણની તકો બવશ ેજાણકારી માટે તા.ર-૧ર-ર૦ર૧ ના રોજ બબઝનેશ મીટન ાં આયોજન કરવામાાં આવેલ. બમટીંગની શરૂઆતમાાં 

રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા દ્ઘારા ઉપબસ્ટ્થત રીકોના અબિકારીઓ તથા બવબવિ એર્ોર્ીએશનમાાંથી આવેલ હોદેે્દારોને 

આવકારેલ. તેમજ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગકારોને વિ ન ેવિ  વેગ મળે અન ેરાષ્ટ્રીય તથા આાંતર રાષ્ટ્રીય લેવલે બર્બદ્ઘ પ્રાપ્ત કરે તે માટે  રાજકોટ 

ચેમ્બર હાંમેશા અગ્રેર્ર રહે છે. ત્યારે આ શ ભ આશયથી આજરોજ રાજસ્ટ્થાનમાાં રોકાણની રહેલી તકો અન ેર્રકારી ફાયદાઓની ર્ાંપ ણસ જાણકારી 

મળી રહે તે માટે આ બબઝનેશ મીટન ાં આયોજન કરેલ છે.  
 

ત્યારબાદ રરકોના બર્નીયર રીજીઓનલ મેનેજરશ્રી આર.ર્ી. વૈષ્ણવ, તથા રીજીઓનલ મેનેજરશ્રી અવનીશ ર્ોનીએ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા આજ 

રોજ બીઝનેશન મીટન ાં આયોજન કરવા બદલ આભાર વ્યકત કરતા રાજસ્ટ્થાનમાાં ઉદ્યોગકારો માટે રોકાણની તકો બવશે જાણકારી આપતા 

કનેકટીવીટી એડવાન્ટેજ, ઈન્રાસ્ટ્રકચર, ભારતમાલા ઈકોનોમીક કોરીડોર, રીર્ોર્સ એડવાન્ટેજ, રદલ્હી-મ ાંબઈ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કોરીડોર, પેરોલીયમ-

કેમીકલ્ર્ તથા પેરોકેમીકલ્ર્ ઈન્વેસ્ટ્ટમેન્ટ રીજીઓન, ગેર્-ગ્રીડ ઈન્રાસ્ટ્રકચર, ફીનટેક પાકસ, પ્લગ એન્ડ પે ફેર્ેલીટી, મારવાર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કલ્સ્ટ્ટર, 

બલ્ક ડ્રગ પાકસ, મેરડકલ રડવાઈર્ પાકસ, મેગા ટેક્ષાટાઈલ પાકસ, મલ્ટી પ્રોડકટ SEZs, ઓનલાઈન ઈ-ઓકશનની બવગતવાર ચચાસ કરાયેલ. તેમજ 

બવબવિ પોલીર્ીઓ જેવી કે, રાજસ્ટ્થાન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલોપમેન્ટ પોલીર્ી, ઈન્વેસ્ટ્ટમેન્ટ પ્રમોશન સ્ટ્કીમ, મ ખ્યમાંત્રી લઘ  ઉદ્યોગ પ્રોત્ર્ાહન 

યોજના, ર્ોલાર એનર્જી પોલીર્ી, બવન્ડ એન્ડ હાઈબ્રીડ એનર્જી પોલીર્ી, એગ્રો પ્રોર્ેર્ીંગ-એગ્રી બીઝનેશ અને એગ્રી એક્ષાપોટસ પ્રમોશન 

પોલીર્ીન ાં માગસશસન આપેલ. તેમજ રાજસ્ટ્થાન ર્રકાર દ્ઘારા મળવાપાત્ર બવબવિ લાભો, ર્હાય અન ેર્બર્ીડીઓ બવગેરેની તેઓએ પાવર પોઈન્ટ 

પે્રઝન્ટેશન દ્ઘારા માબહત આપેલ. ર્ાથોર્ાથ આગામી જયપ ર ખાતે ર૪ થી રપ જાન્ય આરી-ર૦રર માાં યોજાનાર ઈન્વેસ્ટ્ટમેન્ટ ર્બમટમાાં ભાગ લેવા 

પણ અન રોિ કરેલ.  
 

આ બબઝનેશ મીટમાાં રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા, માનદે્ ર્હમાંત્રીશ્રી રકશોરભાઈ રૂપાપરા, કારોબારી ર્ભ્યશ્રી 

અમૃતભાઈ ગઢીયા, શ્રી ગીરીશભાઈ પરમાર, શ્રી ર્મીરભાઈ વેકરીયા, રાજકોટ એન્જીબનયરીંગ એર્ોર્ીએશન, શાપર-વેરાવળ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ 

એર્ોર્ીએશન, આજી જીઆઈડીર્ી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એર્ોર્ીએશન, લઘ  ઉદ્યોગ ભારતી તથા ભાગ્યલક્ષમી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનના હોદેદારો 

ઉપબસ્ટ્થત રહેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 


