
 
 
રાજકોટ ચમે્બર વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ ની વા�ષર્ક સભા સૌ �થમ વખત ઓન લાઈન યો�યેલ... 
 
જેમા ંરજુ કરાયેલ ચેમ્બરની વા�ષર્ક કામગીરીનો અહેવાલ, ઑ�ડટેડ િહસાબો અને અંદાજપ� સભ્યો 
દ્વારા સવાર્નુમતે મંજુર કરવામા ંઆવેલ. 
 
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્�ીના �મુખ�ી વી.પી. વષૈ્ણવના અધ્યક્ષા સ્થાન ેતા.૩૦-૯-ર૦ર૦ ના રોજ યો�યેલ 
ચેમ્બરની ૬૬મી વા�ષર્ક સામાન્ય સભા કોરોના મહામારી તથા સાવચેતીના ભાગ�પે સૌ �થમ વખત ઓનલાઈન યોજવામા ં
આવેલ. જેમાં સમયસર કોરમ પુ� થઈ જતા એજન્ડા મુજબની કાયર્વાહીનો �ારંભ કરવામા ંઆવેલ. 
 
ચેમ્બરના માનદ્ મં�ી�ી નૌતમભાઈ બારસીયાએ ગત તા.રપ-૯-ર૦૧૯ ની વા�ષર્ક સભાની િમનીટસનુ ંવાંચન કરેલ જે હાજર 
રહેલ સભ્યો દ્વારા સવાર્નુમતે મંજુર કરવામા ંઆવેલ.  
 
�મુખ�ી વી.પી. વૈષ્ણવએ સૌ સભ્યોન ેઆવકારી ઉદ્બોધન કરતા રાજકોટ ચેમ્બર વેપાર-ઉ�ોગનુ ં�િતિનિધત્વ કરતી મહાજન 
સંસ્થા છે. સૌ સભ્યોના સાથ અન ેસહકારથી ચેમ્બર પોતાની સાખમા ંવધારો કરી રહી છે. ચેમ્બર દ્ઘારા અલગ-અલગ સેકટરન ે
લગતા સેમીનારો-િમટ�ગો યો� તેમજ િવિવધ ��નોની રજુઆતો કરી ૯૦% સફળતા મેળવેલ છે. કોરોનાના કપરા સમયગાળા 
દરમ્યાન ચેમ્બરે સારી કામગીરી કરેલ છે અન ેસૌ સભ્યોનો એ સમયમા ંસારો સાથ અન ેસહકાર પણ મળેલ છે. લોકડાઉન દરમ્યાન 
રાજકોટ કલેકટર સાથે ચેમ્બરે વખતોવખત  િમટ�ગો યો� સૌની સલામતીનુ ં ધ્યાના રાખી મહત્વનુ ં યોગદાન આપેલ છે. 
લોકડાઉનના સમયમા ંચોહ ની હદની બહાર ૧૮ હ�ર તથા ચોહ ની હદમા ંઆવતા ર૦ હ�ર જેટલા ઔ�ોગીક એકમો ચેમ્બરે 
િવિવધ ઈન્ડસ્�ીયલ એસોસીએશનના સાથ અન ેસહકારથી શ� કરાવલે છે. અમુક સભાસદોની ફરીથી લોકડાઉન કરવાની માંગણી 
ઉઠતા ચેમ્બર દ્ઘારા તમામ એસોસીએશનો સાથે િમટ�ગ યો� સૌના મંતવ્યો �ણી પાછંુ લોકડાઉન કરવુ ં િહતાવહ નથી તેવો 
સૌનો સુર હતો તેમજ જણાવી �મુખ�ીએ કોરોનાને હળવાશમા ંન લેતા માસ્ક, સેનટેાઈઝ અને સોશ્યલ �ડસ્ટન્સ�ગ �ળવવા 
અપીલ પણ કરવામા ંઆવેલ. સાથો સાથ વેપારીઓ તથા ઉ�ોગકારોન ેકોઈપણ �તની મુશ્કેલી કે ��નો હોય તો ચેમ્બરને �ણ 
કરવી જેનુ ંયોગ્ય અને સચોટ િનરાકરણ લાવીશંુ. 
 
ત્યારબાદ ચેમ્બરના માન� મં�ી�ી નૌતમભાઈ બારસીયા દ્વારા ર૦૧૯-ર૦ ના વષર્ દરમ્યાન યોજવામા ંઆવેલ િમટ�ગ-મુલાકાતો, 
સેિમનારો, ઓપન હાઉસ, અખબારી યાદીઓ વગેરે કાયર્વાહીનો અહવેાલ રજૂ કરવામા ંઆવેલ. જેમાં મુખ્યત્વ ેએરલાઈન્સ માટ ે
િવિવધ ફલાઈટો શ� કરવી, રાજકોટના રેલ્વે સ્ટેશન ખાત ેલગેજ સ્કનેર મશીન મુકવા માટ ેDRUCC અને ZRUCC િમટ�ગમા ં
રજુઆતો, GST ને લગતી િવિવધ રજુઆતો તથા સેમીનારો,PGCL તથા સોલારના ��નો અંગ ેિમટ�ગો તથા રજુઆતો, િખરસરા 



ખાત ેનવી �આઈડીસી માં પ્લોટ ધારકોન ેપડતી મુશ્કેલી જેવા વગેરે િવિવધ સેકટરમાં ચેમ્બરના �મુખ�ી, હો�ેદારો તથા કારોબારી 
સભ્યોએ ખુબ જ જહેમત ઉઠાવી તનેી સફળ રજુઆતો કરેલ છે. 
 
ત્યારબાદ ચેમ્બરના �ેઝર�ી ઉત્સવભાઈ દોશીની સંમતીથી વષર્  ર૦૧૯-ર૦ ના ઓડીટેડ િહસાબો અને ચાલુ વષર્ ર૦ર૦-ર૧ નુ ં
અંદાજપ� રજૂ કરેલ તથા ચાલુ વષર્ માટ ેઓ�ડટરની િનમ�ંકને સવર્નુમંતે મંજુર કરવામા ંઆવેલ. 
 
વધુમાં �મુખ�ી વી.પી. વૈષ્ણવએ ચેમ્બરના તમામ સભ્યોનો ઓ�ડટડે િહસાબો તથા અંદાજપ� િવગેરેને મંજુરી આપવા બદલ 
આભાર વ્યકત કરેલ તેમજ કોઈપણ સસં્થાનો પાયો તેમના સભાસદો જ હોય છે અને સભ્યોના ��નો અંગ ેયોગ્ય રજુઆતો કરી 
તેનું િનરાકરણ લાવવાનો મુળભતુ હતેું છે. સાથોસાથ ગુજરાત ચેમ્બરના રી�ઓનલ સ�ેેટરી તરીકે પણ િનમ�ંક બદલ રાજકોટ 
ચેમ્બરનો તથા સભાસભદ િમ�ોનો આભાર માનલે. આવનારા �દવસોમા ંહજંુ ઘ�ં કામ કરવાનું છે જેમાં સૌ સભ્યોનો સાથ અન ે
સહકાર અિત મહત્વનો છે. અન ેચેમ્બર હંમેશા સભ્યોના ��નો અને સમસ્યાનું િનરાકરણ લાવવા અ�ેસર રહેશે. 
 
વધુમાં �મુખ�ી વી.પી. વૈષ્ણવએ જણાવેલ કે ચેમ્બરના કારોબારી સભ્ય�ી િહતનેભાઈ જસાણીનું સાયખા ઈન્ડસ્�ીયલ 
એસોસીએશન, ભ�ચ માં �ેઝરર તરીક ેવરણી થયલે છે તનેી �ણ કરતા બધા સભ્યોએ તેન ેઅિભનદંન પાઠવેલ.  
 
ઉપ�મુખ�ી પાથર્ભાઈ ગણા�ાએ જણાવેલ કે કોરોનાના કપરા સમયમાં સાવચેતીના ભાગ�પે સૌ �થમ રાજકોટ ચેમ્બરની 
ઓનલાઈન વા�ષર્ક સામાન્ય સભા યોજવામા ંઆવેલ છે. િનકાસકારોન ેસૌરા�મા ંસૌ �થમ વખત રાજકોટ ચેમ્બર તરફથી સટ�ફીકેટ 
ઓફ ઓરી�ન ઓનલાઈન મળી રહે તેની �ોસીઝર ચાલી રહી છે જેના કારણે િનકાસકારોન ેઘણો ફાયદો થશે. સરકાર દ્ઘારા 
િનકાસકારો માટેની MEIS સ્કીમ બંધ કરવામા ંઆવી છે જે નુકશાનકારક છે જે બાબત ેચેમ્બરે રજુઆતો પણ કરેલ છે. ચેમ્બર 
દ્ઘારા ઘણાં વષ� થી રાજકોટના રેલ્વે સ્ટેશન પર લગેજ સ્કેનરની માગંણી મુકેલ હતી ત ેસફળ થયેલ છે. સાથો સાથ રેલ્વ ેઅંતગર્ત 
એસ્કેલેટર મુકવા, �ેઈનો વધારવી, ડબલ�ેકની કામગીરી વગેરે િવિવધ બાબતોની રજુઆતો કરેલ છે. જે ટુંક સમયમા ંપરી પુણર્ થઈ 
જશે. �ી પાથર્ભાઈએ સભ્યોન ેGST, એકસપોટર્, રીફંડ, જેવા કોઈપણ ��નો હોય તો ચેમ્બરને મોકલી આપવા જણાવેલ. 
 
વા�ષર્ક સામાન્ય સભાના અતંમા આભાર િવધી ચેમ્બરના કારોબારી સભ્ય�ી અમુતભાઈ ગઢીયાએ કરેલ તેમજ સમ� સભાનુ ં
સંચાલન માન� મં�ી�ી નૌતમભાઈ બારસીયાએ કરેલ. 
 


