ુ ો સમય
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્વારા રાજકોટ શહ�રમાં રાત્રી કફર્ �ન
ઘટાડવા તથા રસીકરણ માટ� ના વ�ુ સેન્ટરો શ� કરવા સરકારશ્રી સમક્ષ કરાયેલ
ર�ૂઆત....
િવ�વ્યાપી કોરોના મહામાર�એ ફર�વાર રાજય તથા સમગ્ર દ� શમાં પગ પેસારો કય� છે . કોરોના દદ�ઓની
સંખ્યામાં વધારો થઈ રહયો છે ત્યાર� �ુજરાત રાજય દ્ઘારા કોરોનાને કા�ુમાં લાવવા માટ� જ�ર� પગલાઓ
અને િનયમોની અમલવાર� કર� લ છે તે આવકારદાયક છે . � અ�ુસધ
ં ાને રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્
એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા માનનીય �ુખ્યમંત્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણી, નોડલ ઓ�ફસરશ્રી ( રાજકોટ �લ્લો)
રા�લ
ુ �ુપ્તા, કલેકટરશ્રીમતી ર� મ્યા મોહન તથા મ્�ુિનશીપલ કિમ�રશ્રી ઉ�દત અગ્રવાલ સમક્ષા નીચે
�ુજબ ર�ુઆતો ધ્યાને �ુક�લ છે .
(૧)

ુ ી અમલવાર� કર� લ છે . �
સરકારશ્રીએ શહ�રમાં રાત્રીના ૧૦ થી સવારના ૬ �ુધી રાત્રી કફર્ �ન

સબબ અગાઉ સતત ર મ�હના આસપાસ લોકડાઉનને કારણે વેપાર-ઉદ્યોગને પારાવાર �ુકશાન થ�ુ ં છે
ુ ા
અને આથ�ક મંદ�માં સંપડાયેલ છે . વેપાર-ધંધાએ માંડ માંડ વેગ પકડયો હોય ત્યાર� રાત્રી કફર્ �ન
સમયમાં ફ�રફાર કરવો અયોગ્ય જણાઈ રહ�ુ ં છે . સાથો સાથ હાલમાં જ રાજયની ઈન્કમટ� ક્ષા આવકમાં
પણ ૧૦ થી ૧પ% નો ઘટાડો થયો છે ત્યાર� વેપાર-ધંધાઓમાં આિથ�ક �ુકશાન ન થાય અને લોકો
સરકારશ્રીની તમામ ગાઈડલાઈન�ુ ં પાલન કર� પોતાનો વેપાર-ધંધો મોડ� �ુધી કર� શક� તે માટ� રાત્રી
ુ ો સમય ઘટાડ� રાત્રીના ૧૧ થી ૬ રાખવા ર�ુઆત કર� લ છે .
કફર્ �ન
(ર)

કોરોના સંક્રમણના ફ�લાવવા તથા તેને કા�ુમાં લેવા માટ� સરકાર� રસી આપવાની શ�આત કર� લ

છે . � ખર� ખર પ્રસંશનીય અને આવકાદાયક કામગીર� છે . હાલ રસી આપવા માટ�ની કામગીર� માત્ર
સરકાર� હોસ્પીટલો, આરોગ્ય ક�ન્દ્રમાં તથા અ�ુક જ ખાનગી હો�સ્પટલોમાં ચાલી રહ� છે . ત્યાર� શહ�રની
પાત્રતા ધરાવતી તમામ ખાનગી હો�સ્પટલોમાં પણ રસીકરણની કામગીર� કરવાની મં�ુર� આપવી જ�ર�
છે . �થી કર�ને રસીકરણની કામગીર� ઝડપથી થઈ શક� અને સંક્રમણના ફ�લાવવાને અટકાવી શકાય.
(૩)

સરકારશ્રીએ સૌપ્રમથ કોરોના વોર�યસર્ અને ૬૦ વષર્ના વડ�લો તથા ૪પ વષર્થી વ�ુ �મરના

કોમોબીડ દદ�ઓને જ રસી આપવા�ુ ં ન�કક કર� લ છે . પરં � ુ હાલ બી� તબકકામાં કોરોનાની અસર વ�ુ

પ્રસર� ગયેલ હોય ત્યાર� ૪પ વષર્થી વ�ુના �મરના તમામ લોકોને તાત્કાલીક અસરથી પણ રસી
આપવાની શ�આત કરવામાં આવે તેવી ર�ુઆત કર� લ છે .
સાથો સાથ તમામ વેપાર-ઉદ્યોગકારો તથા આમ પ્ર�જનોને કોરોનાની ભયંકર બી� લહ�રને ધ્યાનમાં
રાખી સરકારશ્રીની તમામ ગાઈડલાઈન�ુ ં પાલન કર� સાવચેતી રાખવા રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્
એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્વારા અપીલ કરવામાં આવે છે .

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા રાજકોટ ર� લ્વેને લગતા િવિવધ પ્ર�ોની
ર�ુઆત કરવામાં આવેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર�ના ઉપપ્ર�ુખ અને DRUCC મેમ્બરશ્રી પાથર્ભાઈ ગણાત્રાએ
રાજકોટ-સૌરાષ્ટ્રના �ુસાફરોને વ�ુ સાર� ર� લ્વે �ુિવધા મળ� રહ� તે અ�ુસધ
ં ાને રાજકોટ �ડવીઝનલ ર� લ્વે
મેનેજરશ્રી પરમે�ર �ંકવાલને �બ� મળ� રાજકોટ ર� લ્વેને લગતા િવિવધ પ્ર�ોની ર�ુઆતો કરવામાં
આવેલ.

(૧)

કોરોના આ�ુસાંગીક લોકડાઉનને ૧ વષર્ �ુણર્ થવા આવેલ હોવા છતા રાજકોટ �ડવીઝન દ્ઘારા

વાંકાનેર-મોરબી વચ્ચે માત્ર એક જ ડ�� ુ ટ્ર� ઈન શ� કરવામાં આવેલ છે . િવિવધ સ્થળો �વા ક� દ્ઘારકા,
સોમનાથ, �ુનાગઢ, પોરબંદર, મોરબી વગેર� સ્થળો માટ� લોકલ ટ્ર� ઈનો શ� કરવામાં આવેલ નથી �ના
કારણે સાધારણ માણસો ખાસ કર�ને ગર�બ પ્ર� �ુબ જ �ુશ્ક�લીઓ અને સમસ્યાઓ સહન કર� રહયા છે .
આવી લોકલ ટ્ર�ઈનો અધર્ શહ�ર� િવસ્તારોમાં ચલાવવામાં આવે છે . તેથી રાજકોટ �ડવીઝન દ્ઘારા તમામ
લોકલ ટ્ર�ઈનો િનયમીત શેડ�ુલ પ્રમાણે વહ�લામાં વહ�લીતક� શ� કરવામાં આવે તેવી માંગણી કરવામાં
આવેલ છે .
(ર)

ર� લ્વે બોડર્ દ્ઘારા �ર� કરાયેલ િનણર્ય �ુજબ દ� શભરમાં ચાલતી તમામ લોકલ ટ્ર� ઈનોને સ્પેશ્યીલ

ટ્ર�ઈન તર�ક� ગણીને તેમાં મેઈલ એકસપ્રેસ ટ્ર� ઈન�ુ ં ભા�ું વ�ુલવામાં આવશે. સામાન્ય પ્ર�જનો માટ� આ
િનણર્ય �ુબ જ ખચ�્ ◌ાળ જણાઈ રહયો છે . કારણ ક�, મેઈલ એકસપ્રેસ ટ્ર� ઈન દ્ઘારા �ુંકા �તર માટ�
મીનીમમ દર વ�ુલવામાં આવે છે . આ પ્રકારના અવ્યવહા� િનણર્યો કોમન મેનની �ુશ્ક�લીઓમાં િવશેષ
વધારો કરવા િસવાય ક�ંુ જ નથી. તેથી તમામ પ્રકારની લોકલ ટ્ર� ઈન� ંુ ભા�ું માત્ર અગાઉના દર� પ્રમાણે
ુ થ� ંુ જોઈએ.
જ વ�લ
(૩)

ર� લ્વે પ્લેટફોમર્ ટ�ક�ટનો દર � પહ�લા �ા.૧૦ હતો તેને છે લ્લા છ મ�હનાથી વધાર� �ા.પ૦

કરવામાં આવેલ છે . હાલના સમયમાં ૬૦% �ટલી ટ્ર� ઈનો સ્પેશ્યીલ ટ્ર� ઈન તર�ક� દોડતી હોવાના કારણે
સદર પ્લેટફોમર્ ટ�ક�ટનો દર �ા.૧૦ �ુધી િનધાર્ �રત રાખવા માંગણી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)

ઓખા-�ુબ
ં ઈ વચ્ચે દોડતી સૌરાષ્ટ્ર મેઈલના સમયમાં �ુધારો કરવામાં આવેલ છે . � �ુજબ બી�

એક ટ્ર� ઈન ક� � વેરાવળ-બાન્દ્રા ( સૌરાષ્ટ્ર જનતા) વચ્ચે દોડ� છે તે ટ્ર� ઈનના પ્રસ્થાન બાદ �ુરંત જ ૧પ
િમનીટ� સૌરાષ્ટ્ર મેઈલનો પ્રસ્થાન સમય ન�કક કરાયેલ છે . એક જ �ટ ઉપર એક જ સ્થળ ઉપરથી પ્રસ્થાન
કરતી બે ટ્ર� ઈનો વચ્ચેનો માત્ર ૧પ િમનીટનો સમયગાળો �ુબ જ હાસ્યસ્પદ જણાય રહયો છે . આના કારણે
પેસેન્જર ટ્રા�ફક િન�ીત પણે ઘટવા પામશે. તેથી ઓખા-�ુબ
ં ઈ સૌરાષ્ટ્ર મેઈલનો તત્કાલીન પ્રસ્થાન સમય
યથાવત રાખવા માંગણી કરવામાં આવેલ છે .

રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા કરાયેલ ઉપરોકત �ુદાઓની ર�ુઆતો પ્રત્યે રાજકોટ ડ�વીઝનલ ર� લ્વે મેનેજરશ્રી
પરમે�ર �ંકવાલએ હકારાત્મક અ�ભગમ દાખવી આ �ગે તાત્કાલીક યોગ્ય િનરાકરણ લાવવામાં આવશે
તેવી ખાત્રી આપવામાં આવેલ છે . તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબાર� યાદ�માં જણાવેલ છે .

રાજય સરકાર દ્ઘારા �હ�ર કરાયેલ બ�ટને રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર�
આવકાર� છે ...
�ુજરાત રાજયના નાંણામંત્રીશ્રી િનતીનભાઈ પટ� લ દ્ઘારા વષર્ ર૦ર૧ -રર�ુ ં નવમી વખત�ુ ં બ�ટ ર�ુ
કરવામાં આવેલ. કોરોનાના કપરાકાળમાં �ુજરાત રાજયના િવકાસને વ�ુ વેગવં� ુ બનાવવા માટ�
સરકાર� અત્યાર �ુધી�ું સૌથી મો�ું અને પ્રથમ પેપરલેસ તેમજ �ુરાંતવા�ં બ�ટ ર�ુ કર� લ છે . �ને
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� આવકાર� છે .
રાજય સરકાર દ્ઘારા �હ�ર કરાયેલ બ�ટમાં કોરોનાની વતર્માન પ�ર�સ્થિતને ધ્યાનમાં રાખી ટ� કસમાં
કોઈપણ પ્રકાર� વધારો નહ� કરવો તથા નવા વેરો નહ� નાખવાની �હ�રાત કર� છે . બ�ટમાં િવિવધ ક્ષોત્રો
માટ� અનેક �હ�રાતો કર� છે . �માં વેપાર-ઉદ્યોગોના િવકાસને વ�ુ વેગવંતા બનાવવા નવી ઔદ્યોગીક
વસાહતો સ્થાપવી, �ૃિષ ખે�ુત કલ્યાણ યોજના, જળ સંપિત યોજના, િશક્ષાણ, આરોગ્ય, પાણી �ુરવઠા,
આ�દ�તી િવકાસ, પંચાયત અને ગ્રામ િવકાસ, શહ�ર� િવકાસ, માગર્ અને મકાન, બંદર તથા વાહન
વ્યવહાર, ઉદ્યોગ અને ખાણ, કાયદો અને વ્યવસ્થા, િવગેર� માટ� યોજનાઓ �હ�ર કર� કરોડોની
જોગવાઈઓ કર� લ છે . આ બ�ટમાં રાજય સરકાર� રોજગાર� �ગે પણ મોટ� �હ�રાત કર� લ છે . રાજયમાં
આવેલ ઐિતહાસીક અને પૌરાણીક મહત્વ ધરાવતા યાત્રાધામોમાં સોમનાથ, �બા�, દ્ઘારકા, સા�ુતારા,
અને ગીરમાં યાત્રા�ઓ માટ� હ�લીપોટર્ બનાવવા માટ� ની પણ �હ�રાત કર� લ છે �થી ધમર્પ્રમીઓમાં પણ
હ�◌
્ ાની લાગણી છવાયેલ છે .

સાથોસાથ રાજય સરકાર� બ�ટ �તગર્ત અન્ય શહ�રોની સાથે રાજકોટ શહ�રને મેટ્રો લાઈટ, મેટ્રો નીયો
પ્રો�કટ ફાળવી તમામ વગર્ના લોકોને એક આકષર્ક ભેટ આપેલ છે �નાથી પ્ર�નો સમય, �ધણ વગેર�માં
બચાવ થશે અને વ�ુ એક સાર� �ુિવધાનો લાભ મળશે. રાજકોટ ખાતે મે�ડકલ �ડવાઈસ પાકર્ , રાજકોટ
સ�હતના ૬ સ્થળોએ પીપીપી મોડ�લ પર નવા બસ સ્ટ� ન્ડો બનાવવાની પણ �હ�રાત કર� લ છે . �ને
રાજકોટની જનતા સહષર્ લાગણી સહ આવકાર� છે . આમ �ુજરાત રાજય�ુ ં બ�ટ રાજયના સવા� ગી િવકાસ
માટ� તેમજ ગ્રામ્યલક્ષી, ખે�ુતલક્ષી, અને ખાસ કર�ને િશક્ષાણલક્ષી અને આરોગ્યલક્ષી કહ� શકાય. આ
બ�ટથી સાવર્ત્રીક સ્તર� િવકાસ થશે અને �ુજરાત રાજય એક રોલ મોડ�લ તર�ક� ઉભર� આવશે. તેમ
રાજકોટ ચેમ્બરની અખબાર� યાદ�માં જણાવેલ છે .

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા રાજકોટ માટ� વ�ુ ફલાઈટો શ�
કરવા માટ� કરાયેલ ર�ુઆતોને મળે લ સફળતાઓ...
રાજકોટ-સૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગકારો તથા પ્ર�જનો પોતાના કામકાજો તથા મે�ડકલ ઈમરજન્સી માટ� રાજકોટ�ુબ
ં ઈ તથા રાજકોટ-�દલ્હ� વચ્ચે અવાર-નવાર એરલાઈન્સ દ્ઘારા �ુસાફર� કરતા હોય છે . તેમજ �દનપ્રિત�દન આ બં�ે શહ�રો વચ્ચે �ુસાફરોની ટ્રા�ફક સમસ્યા વધતી �ય છે . ત્યાર� તેઓને વ�ુ સાર� હવાઈ
સેવા મળ� રહ� તે માટ� રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા અવાર-નવાર ક�ન્દ્ર તથા રાજય
સરકારમાં વ�ુ એરલાઈન્સ સેવાઓ શ� કરવા ર�ુઆત કરવામાં આવેલ હતી. તેમજ તા�તરમાં રાજકોટ
ચેમ્બરના હોદ� દારોએ રાજકોટ એરપોટર્ ખાતે નવિન�ુકત થયેલ ડાયર� કટરશ્રી �દગંત બોરા સાથે પણ
રાજકોટ ચેમ્બર ઓ�ફસ ખાતે િમટ�ગ યો� રાજકોટ એરપોટર્ પર �ુષ્કળ પ્રમાણમાં ટ્રાફ�ક રહ�તો હોય તેને
ધ્યાનમાં રાખી વ�ુ ફલાઈટો શ� કરવા તથા એરલાઈન્સની �ુિવધા અથ� ર�ુઆત કરવામાં આવેલ હતી.
રાજકોટ ચેમ્બરની આજ �ુધીની ર�ુઆતના ફળ સ્વ�પે સ્પાઈસ �ટ દ્ઘારા રાજકોટ-�દલ્હ� તથા રાજકોટ�ુબ
ં ઈ અને રાજકોટ બેગ્લોરની વ�ુ ફલાઈટો શ� કરવામાં આવેલ છે . તેમજ સ્પાઈસ �ટ દ્ઘારા રાજકોટ-

હ�દરાબાદ માટ� ની ફલાઈટ પણ ૭ માચર્થી શ� કરવામાં આવશે. અને રાજકોટ-ગોવા માટ� સ્પાઈસ �ટની
ફલાઈટ તા.૧૭ માચર્થી શ� કરવામાં આવશે. સાથોસાથ એરઇ�ન્ડયા દ્ઘારા પણ રાજકોટ- �ુબ
ં ઈ તથા
રાજકોટ �દલ્હ� માટ� ની ફલાઈટ પણ શ� કરવામાં આવેલ છે .
હ�ુ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા માંગણી કરાયેલ છે ક� ઈન્ડ�ગો એરલાઈન્સ માટ� ની વ�ુ ૪ ફલાઈટો રાજકોટ�ુબ
ં ઈ તથા રાજકોટ-�દલ્હ� માટ� ફલાઈટો શ� કર� � પણ આગામી માચર્ માસના �ત �ુધીમાં શ� થઈ
જશે. સાથોસાથ રાજકોટના વેપાર-ઉદ્યોગકારોને પાસર્લ મોકલવા માટ� એરકાગ�ની �ુિવધા પણ માચર્
માસના �તમાં શ� થઈ જશે. રાજકોટ ચેમ્બરની માંગણીઓનો સ્વીકાર થવાથી વેપાર-ઉદ્યોગકારો તથા
આમ જનતામાં �ુશીની લાગણી પ્રસર� છે અને રાજકોટ-સૌરાષ્ટ્રના �ુસાફરોને ફલાઈટના ભાડામાં પણ
ઘણી રાહત થઈ જશે. આમ રાજકોટ-સૌરાષ્ટ્રના �ુસાફરોને આવનારા સમયમાં વ�ુ સાર� એરલાઈન્સ
�ુિવધા મળ� રહ� તે માટ� વારં વાર ર�ુઆતો અને માંગણીઓને સારો એવો પ્રિતસાદ સાંપડ�લ છે . તેમ
રાજકોટ ચેમ્બરની અખબાર� યાદ�માં જણાવેલ છે .

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા શહ�રના નાનામૌવા રોડ જ�ુસ
ર� સ્ટોરન્ટવાળા મહત્વના ચોકમાં ઉદ્ભવતી ટ્રા�ફક સમસ્યાના િનરાકરણ બાબતે પોલીસ
કિમ�રશ્રી મનોજ અગ્રવાલ સાહ�બ સમક્ષ ર�ુઆત કરવામાં આવેલ...
શહ�રના મહતમ ઈન્ડસ્ટ્ર�યલ એકમો મેટોડા �આઈડ�સી ખાતે આવેલ છે . રાજકોટ થી મેટોડા �આઈડ�સી
ખાતે �દવસ-રાત ઉદ્યોગકારો, ઈન્ડસ્ટ્ર�યલ એકમોની સ્ટાફ બસો તથા માલવાહક સાધનો અવર જવર
કરતા હોય છે . તેઓને સાં� પરત આવવાના સમયે જ�ુસ ર� સ્ટોરન્ટવાળા મહત્વના ચોકમાં ટ્રા�ફક �મ
થવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ� છે . કારણ ક�, આ ચોકમાં િસગ્નલ બંધ થવા માટ� ની ૧૮૦ સેકન્ડ
રાખવામાં આવેલ છે . જયાર� િસગ્નલ �ુલવા માટ� ની ૪૦ સેકન્ડ રાખવામાં આવેલ છે . �ના કારણે વાહન
ચાલકોના �ધણ તથા સમયનો બગાડ થાય છે અને િસગ્નલ �ુલતા એકસાથે પ્રવાહમાં વાહનો િનકળે છે
અને લોકો ટ્રા�ફક સમસ્યાનો સામનો કર� રહયા છે .
આમ, જો ક�ક�વી હોલ ચોકના િસગ્નલ ટાઈમ�ગની િસસ્ટમ જ�ુસ ર� સ્ટોરન્ટવાળા ચોકમાં અમલી�ૃત
કરવામાં આવે અને સાંજના ૬ થી ૮ પરત જવા માટ� અથવા તો આખો �દવસ કાયમી ધોરણે િસગ્નલ બંધ
કરવાની સેકન્ડમાં ઘટાડો કર� િસગ્નલ ખોલવાની સેકન્ડમાં મહતમ ૬૦ સેકન્ડનો વધારો કરવામાં આવે
�થી કર�ને જ�ુસ ર� સ્ટોરન્ટવાળા ચોકમાં ઉદ્યોગકારો તથા વાહનચાલકોને પડતી ટ્રા�ફક સમસ્યાનો ઉક�લ
લાવી શકાય તેવી રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા શહ�ર પોલીસ કિમ�રશ્રી મનોજ
અગ્રવાલ સાહ�બ તથા શ્રી બી.એ. ચાવડા સાહ�બ, મદદનીશ પોલીસ કિમ�ર-ટ્રા�ફક શાખાને ભાર�ુવર્ક
ર�ુઆત કરવામાં આવેલ છે .

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર�ના દ્ઘારા CGST ચીફ કિમ�ર શ્રીમતી સીમા
અરોરાની રાજકોટ ખાતે �બ� �ુલાકાત લઈ િવિવધ પ્ર�ોની ર�ુઆત કરવામાં આવેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર�ના પ્ર�ુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ તથા ઉપપ્ર�ુખશ્રી પાથર્ભાઈ
ગણાત્રા દ્ઘારા તા.ર૬-ર-ર૦ર૧ ના રોજ રાજકોટ ખાતે આવેલ CGST ચીફ કિમ�ર શ્રીમતી સીમા
અરોરાની �બ� �ુલાઈકાત લઈ નીચે �ુજબ િવિવધ પ્ર�ો અને સમસ્યાઓના યોગ્ય િનરાકરણ લાવવા
માટ� ર�ુઆત કરવામાં આવેલ.

(૧)

સમગ્ર GST પ્ર�ક્રયામાં ઘણાં બધા વેચનાર અને લેનાર સંકળાયેલ હોય છે . આ સમગ્ર પ્ર��્ રયામાં

વચ્ચેના કોઈ તબકક� કોઈ �તની ગેરર�તી આચરવામાં આવે તો છે લ્લો વ્યવહાર કરનાર વ્ય�કતએ ભોગ
બન�ુ ં પડ� છે ક� �ને િનયમો�ુસાર મળવાપાત્ર ITC મેળવેલ હોવા છતા તેને ર�વસર્ કરવાની ફરજ
પાડવામાં આવે છે . પ્ર�ક્રયામાં દશાર્ વેલ સદર ક્ષતીના િનવારણ અથ� ટ� ક્ષ પેયર દ્ઘારા ક�વા સલામતીભયાર્
પગલા લેવા જ�ર� છે તે સબબ ર�ુઆત કરવામાં આવેલ છે . GST એકટમાં ટ� ક્ષ પેયરની સલામતી માટ�
યોગ્ય અને �ુસ્ત પ્રાવધાન કરવા જ�ર� છે .
(ર)

પ�રવહન દરમ્યાન માલ-સામાનની ચકાસણી દરમ્યાન ઈ-વે બીલમાં �ુબ જ નાની અથવા

નગણ્ય ક� શરત�ુકથી એકાદ �કડામાં ફ�રફાર થવાને કારણે પર�વહન કરતા ટ્રકને અટકાયતમાં લેવામાં
આવે છે . આવ �કસ્સામાં કોઈ દં ડ ન કરવાની �ુચના આપવામાં આવેલ હોવા છતા તેને અવગણવામાં
આવે છે . આના કારણે GST અને પેનલ્ટ� બ�ે �ુકવવા પડ� છે .
(૩)

ર�ફંડના �કસ્સામાં ફોમર્ RFD 08 (કારણદશર્ક નોટ�સ) ઈશ્�ુ ં કર�ુ ં ફર�યાત હોવા છતા અનેક

�કસ્સાઓમાં આવી કારણદશર્ક નોટ�સ બ�વ્યા િસવાય સીધો ઓડર્ ર (ફોમર્ RFD 08) ઈશ્�ુ ં કરવામાં આવે
છે .
(૪)

અનેક ર�ફંડ અને તેને આ�ુશાંગીક �કસ્સાઓમાં જ�ર� અપીલ વષર્ ર૦૧૮ માં ફાઈલ કર� લ હોવા

છતા આજની તાર�ખે આવી અપીલો સ્ટ�ટ એપેલેટ ઓથોર�ટ�ઝ પાસે પડતર પડ�લ છે . વળતર અને અન્ય
મળવાપાત્ર કાયર્વાહ� માટ� આ પ્રકરણને �ુજરાત રાજયના ચીફ કિમ�ર ઓફ ટ� ક્ષા સમક્ષા ર�ુ કરવા
ચેમ્બર� ભાર�ુવર્ક ર�ુઆત કર� લ છે . રાજકોટ ચેમ્બરની ર�ુઆત ધ્યાને લઈ ચીફ કિમ�રશ્રીમતી સીમા
અરોરા દ્ઘારા તે� ુ ં જલ્દ�થી િનરાકરણ લાવી શકાય તેવી ખાત્રી આપેલ હતી તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની
અખબાર� યાદ�માં જણાવેલ છે .

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા િનકાસકારો માટ� સરકાર દ્ઘારા �હ�ર
કરાયેલ RoDTEP સ્ક�મની �ણકાર�-માગર્દશર્ન �ગે ઓનલાઈન વેબીનાર યોજવામાં
આવેલ...
ક�ન્દ્ર સરકાર દ્ઘારા િનકાસકારો માટ� ની પ્રોત્સાહન આપતી MEIS સ્ક�મને બંધ કર� તેની જગ્યાએ નવી The
Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) સ્ક�મ તા.૦૧-૦૧-ર૦ર૧ થી
અમલમાં �ુકવામાં આવેલ છે . � �તગર્ત િનકાસકારોને પડતી �ુશ્ક�લીઓ અને સમસ્યાઓના િનરાકરણ
અથર્ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા તા.ર૭-૦૧-ર૦ર૧ ના રોજ ઓનલાઈન વેબીનાર
ુ ર્ �ણકાર�યોજવામાં આવેલ. �માં �ુબ
ં ઈ �સ્થત િનષ્ણાંત વકતાશ્રી િમહ�ર શાહ દ્ઘારા િનકાસકારોને સં�ણ
માગર્શદર્ ન �ુ�ં પાડવામાં આવેલ.
વેબીનારના પ્રારં ભે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્ર�ુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ તથા ઉપપ્ર�ુખશ્રી પાથર્ભાઈ ગણાત્રાએ
સૌને આવકાર� જણાવેલ ક� સરકારશ્રી દ્ઘારા િનકાસકારો માટ� પ્રોત્સાહન�પ નવી સ્ક�મ RoDTEP �હ�ર
કરવામાં આવેલ છે . તે� ું યોગ્ય અને સચોટ માગર્દશર્ન મળ� રહ� તે ઉદ્દે શથી આ વેબીનાર�ુ ં આયોજન
કરવામાં આવેલ છે � િનકાસકારોને �ુબ જ ઉપયોગી બની રહ�શે તેવી આશા વ્યકત કરવામાં આવેલ.
ત્યારબાદ વેબીનારમાં ખાસ ઉપ�સ્થત ફ�ઓના વેસ્ટનર્ ર��ઓનલ ચેરમેનશ્રી ખા�લદ ખાન તથા
રાજકોટના જોઈન્ટ ડ��એફટ�શ્રી અ�ભષેક શમાર્ એ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા યોજવામાં આવેલ વેબીનારમાં
આમંત્રણ આપવા બદલ આભાર વ્યકત કર� લ તેમજ સરકાર� િનકાસકારો માટ� �હ�ર કર� લ RoDTEP
સ્ક�મ �ગેની િવિવધ સ્પષ્ટતાઓ તથા મા�હત િવશે �ણકાર� આપવામાં આવેલ. વ�ુમાં શ્રી અ�ભષેક

શમાર્એ િનકાસકારોને આ બાબતે કોઈપણ સમસ્યા હોય તો રાજકોટ ડ��એફટ� ઓ�ફસનો સંપકર્ સાધવા
પણ જણાવેલ છે .
વેબીનારના �ુખ્ય વકતાશ્રી િમહ�ર શાહએ આયાત-િનકાસ �ગેના િવિવધ પાસાઓની ચચાર્ કર�
િનકાસકારો માટ� સરકાર� MEIS સ્ક�મને બંધ કર� નવી RoDTEP સ્ક�મ �હ�ર કર� લ છે તેની �ણકાર�
આપતા જણાવેલ ક� આ સ્ક�મમાં હ�ુ અ�ુક સ્પષ્ટતાઓ ન થવાના કારણે િનકાસકારો �ુશ્ક�લીઓ ભોગવી
રહયા છે . શ્રી િમહ�ર શાહ દ્ઘારા ( ૧) િનકાસકારોને મનાત ના નવા લોન્ચ થયેલ પોટર્ લમાં ઓનલાઈન
ર�સ્ટ્ર�શન કરવા માટ� જ�ર� તમામ મા�હતી તથા દસ્તાવેજો �ુરા પાડવા બાબત મા�હતી આપવામાં
આવેલ. ( ર) ICEGATE માં લોગીન અને ર�સ્ટ્ર� શન માટ� જ�ર� િવગતો અને પ્ર��્ રયાઓ �ગે મા�હતી
ુ ર્ મા�હતી �મ ક�, આ સ્ક�મની પ�ાત�ુમી એટલે ક� તત્કાલીન
આપેલ. ( ૩) RoDTEP સ્ક�મ િવશે સં�ણ
MEIS સ્ક�મના સ્થાને RoDTEP સ્ક�મ દાખલ કરવા માટ� શ્રી �. ક�. િપલાયના વડપણ હ�ઠળ િનમાયેલ
કિમટ�ની રચના તથા સદર કિમટ� દ્ઘારા પાઠવવામાં આવેલ અહ�વાલ ઉપર ક�ન્દ્ર સરકારશ્રીએ હાથ ધર� લ
પ્ર�ક્રયાઓની જ�ર� પ્રાથમીક િવગતો �ુર� પાડયા બાદ આ સ્ક�મ �તગર્ત ઓનલાઈન ર�સ્ટ્ર� શન તથા
�ુરા પાડવા યોગ્ય દસ્તાવેજોની િવસ્� ૃત �ણકાર� અપવામાં આવેલ. (૪) RoDTEP સ્ક�મને આ�ુશાંગીક
સરકારશ્રી દ્ઘારા �હ�ર કરાયેલ િવિવધ માગર્દિશ�કાઓ તથા તા�તરની અખબાર� યાદ�ઓ િવશે મા�હતી
આપેલ. ( પ) કાયમી ધોરણે રહ�તી �ુલો તથા તેના િનવારણ અથ� હાથ ધરવા યોગ્ય ઓનલાઈન
અમલીકરણ અને પાલન કરવા માટ� ની િવગતો િવગેર� િવિવધ �ુદ્દાઓ ઉપર તેઓએ પાવરપોઈન્ટ
પ્રેઝનટ�શન દ્ઘારા િવસ્� ૃત �ણકાર� �ુર� પાડવામાં આવેલ. સાથોસાથ ઉપ�સ્થત િનકાસકારો દ્ઘારા
�ુછાયેલ િવિવધ પ્ર�ોની છણાવટ કર� યોગ્ય પ્રત્�ુતર આપવામાં આવેલ.
વેબીનારના �તમાં રાજકોટ ચેમ્બરના ખ�નચીશ્રી ઉત્સવભાઈ દોશીએ ઉપ�સ્થત મહા�ુભાવો તથા
િનકાસકારોનો આભાર વ્યકત કર� લ તેમજ સમગ્ર વેબીનાર�ુ ં સંચાનલ રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ્દમંત્રીશ્રી
નૌતમભાઈ બારસીયાએ કર� લ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબાર� યાદ�માં જણાવેલ છે .

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા િનકાસકારો માટ� �હ�ર કરાયેલ RoDTEP
સ્ક�મ હ�ઠળ મળવપાત્ર લાભ તથા રાહતો �ગેની સ્પષ્ટતાઓ તથા માગર્દશર્ન �ગે
ક�ન્દ્રીયમંત્રીશ્રી િપ�ુષ ગોયેલ સમક્ષ ર�ુઆત કરાવામાં આવેલ...
ભારત સરકાર દ્ઘારા તા�તરમાં �હ�ર કરાયેલ The Remission of Duties and Taxes on Exported
Products (RoDTEP) સ્ક�મ તા.૦૧-૦૧-ર૦ર૧ થી અમલી�ૃત કરવામાં આવેલ છે . તત્કાલીન MEIS ના
સ્થાને લા�ુ કરાયેલ સદર સ્ક�મ સમગ્ર ઉદ્યોગ અને વેપાર જગતને ઉપયોગી અને લાભદાયી રહ�શે. તેમ
છતા આ સ્ક�મ હ�ઠળ મળવાપાત્ર લાભો તથા રાહતો �ગે ક�ટલીક સ્પષ્ટતાઓ અને માગર્દશર્ન જ�ર�
લાગતા રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર�ના ઉપપ્ર�ુખશ્રી પાથર્ભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા ક�ન્દ્રીય
વા�ણજયમંત્રીશ્રી િપ�ુષ ગોયેલ સમક્ષા નીચે �ુજબ િવસ્� ૃત �ુદ્દાસર ર�ુઆત કરવામાં આવેલ છે .
(૧)

RoDTEP સ્ક�મ હ�ઠળ મળવાપાત્ર લાભ તથા રાહતોની આગામી તા.૩૧-૦૧-ર૦ર૧ �ુધીમાં

ુ ર્પણે �હ�રાત કરવામાં આવે.
સં�ણ
(ર)

આ સ્ક�મ હ�ઠળ મળતા લાભો ક� રાહતોને ઈન્સટ� ન્ટ�વ તર�ક� ગણવામાં ન આવે.

(૩)

િવિવધ EOU Jobbing, સેઝ �ુિનટ વગેર�ને પણ તેઓ િનકાસ પ્ર� ૃિત સાથે સંકળાયેલા હોવાને

કારણે સદર RoDTEP સ્ક�મનો લાભ આપવો.
(૪)

િનકાસકારો દ્ઘારા િનયાર્ ત કરાયેલ માલ સામાન ચોક વેર�ફ�ક�શન પ્ર��્ રયા �ુણર્ થયા બાદ જ

િનકાસ કર� શક� છે . આ કારણે લેટ એકસપોટર્ ઓડર્ રમાં ચોક કરાવવાથી સમગ્ર વ્યવહારમાં િવલંબ ઉભો
થતો હોવાથી એક જ પ્ર��્ રયા દોહરાવવામાં ન આવે.
(પ)

અનેક િનકાસકારો િનિ�ત કરાયેલ ડ�કલેર�શન ન કર� શકવાને કારણે અથવા જ�ર� કોડનો ઉલ્લેખ

ન કર� શકવાને કારણે મળવાપાત્ર લાભોથી વં�ચત રહ� ગયેલ છે . હખતહ દ્ઘારા ઈલેકટ્રોનીક પ્લેટફોમર્
લા�ુ કરાયા બાદ િનકાસકારોને મળવાપાત્ર લાભો આવા કારણસર વં�ચત રાખવામાં ન આવે.
(૬)

આ સ્ક�મ �ુકવાયેલ ટ�ક્ષ ક� ડ�ુટ� પરત કરતી સ્ક�મ છે . એટલે ક� િનકાસ દ્ઘારા �ુકવાયેલ ડ�ુટ�ની

અ�ુક રકમ િનયમ �ુજબ પરત આપવામાં આવે છે . આ સંજોગોમાં અન્ય પરત �ુકવણી સ્ક�મ �વી ક�
ડ�ુટ� ડ્રોબેક અથવા ર�ફંડ માધ્યમો આ સ્ક�મ અમલમાં બાધા�પ બનવી જોઈએ નહ�. આ સ્ક�મ હ�ઠળ
ુ ર્ ટ� ક્ષ ક� ડ�ુટ�ની પરત �ુકવણી થવી જોઈએ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબાર� યાદ�માં જણાવેલ
સં�ણ
છે .

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા િનકાસકારોને MEIS સ્ક�મ હ�ઠળ
મળવપાત્ર લાભની રકમ વ્યાજ સ�હત �ુકવવા સરકારશ્રીમાં ર�ુઆત કરાયેલ...
િનકાસકારો કોરોના મહામાર�ના લોકડાઉનમાંથી પસાર થઈ આિથ�ક મંદ�નો સામનો કર� રહયા છે અને
ધંધા-રોજગાર ઉપર ગંભીર અસર પડ� રહ� છે અને તેમાંથી ઉ�ગર થવા પ્રયાસ કર� રહયા છે .
િનકાસકારો તેઓના ઓડર્ ર �ુક કરતી વખતે Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) સ્ક�મ
હ�ઠળ મળતા િવિવધ લાભોને નજર સમક્ષ રાખીને ઓડર્ ર �ક�મત નકક� કરતા હોય છે . ત્યાર� ક�ન્દ્ર સરકારની
િનકાસકારો માટ� ની MEIS સ્ક�મ તા.૩૧-૧ર-ર૦ર૦ ના રોજ �ુણર્ થયેલ છે . તે સ્ક�મ �તગર્ત તા.૧-૪ર૦ર૦ થી તા.૩૧-૧ર-ર૦ર૦ દરમ્યાન આશર� ૧પ૦૦ �ટલા િનકાસકારોને MEIS સ્ક�મ હ�ઠળ હ�ુ પણ
આશર� �.૯૦૦ કરોડ �વી માતબાર રકમના મળવાપાત્ર લાભો �ુકવવાનો બાક� છે . આટલી િવશાળ
રકમના લાભો િનકાસકારોને વ્યાજ સ�હત તાત્કાલીક �ુકવવા ભાર�ુવર્ક ર�ુઆત છે .
સાથોસાથ ક�ન્દ્ર સરકાર� MEIS સ્ક�મ ને બંધ કર� તેના અરસામાં The Remission of Duties and Taxes
on Exported Products (RoDTEP) તા.૦૧-૦૧-ર૦ર૧ થી અમલમાં �ુક�લ છે . �માં િનકાસકારોને ઘણી
�ુશ્ક�લીઓ પડ� રહ� છે . તેથી િનકાસકારો માટ� �હ�ર કરાયેલ નવી સ્ક�મના મળવાપાત્ર લાભો ક� રાહતોની
ુ ર્ �ણકાર� પણ તાત્કાલીક �ુર� પાડવા બાબતે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર�ના
સં�ણ
ઉપપ્ર�ુખશ્રી પાથર્ભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા ક�ન્દ્રના વા�ણજયમંત્રીશ્રી િપ�ુષ ગોયેલ તથા સાસંદ સભ્યશ્રી
મોહનભાઈ �ુંડાર�યા સમક્ષા ર�ુઆત કરવામાં આવેલ છે .

ુ રાત ચેમ્બર, ર��ઓનલ ચેમ્બસર્ તથા
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા �જ
ુ યમંત્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણીની
િવિવધ એસોસીએશનો એક મંચ પર : માનનીય �ખ્
અધ્યક્ષતામાં િવચાર-િવમશર્ કરવામાં આવેલ...
�ુજરાતના ઉદ્યોગોને િવ�ના ફલક પર લાવવા �ુજરાત રાજયના �ુખ્યમંત્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણી
કટ�બધ્ધ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� દ્ઘારા હોટ� લ સૈયા� ખાતે તા.ર૧-૦૧-ર૦ર૧ ના રોજ �ુજરાત
ચેમ્બર, ફ�ડર� શન ઓફ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર� તથા િવિવધ એસોસીએશનોના

પ્રિતિનિધઓ એક મંચ પર રાજયના �ુખ્યમંત્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણી સાથે િવચાર-િવમશર્ કર� શક� અને
પોતાના પ્ર�ો િવસ્� ૃત ર�તે ર�ુ કર� શક� તે માટ� � ુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ હ�.ુ ં
કાયર્ક્રમનના પ્રારં ભે રાજકોટ ચેમ્બર, �ુજરાત ચેમ્બર, ફ�ડર� શન ઓફ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ચેમ્બસર્ તથા હોટ� લ
સૌયા�ના પ્રિતિનિધઓ દ્ઘારા માનનીય મંખ્યમંત્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણીને મોમેન્ટો અપર્ણ કર�
સન્માનીત કરવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદ રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્ર�ુખશ્રી પાથર્ભાઈ ગણાત્રાએ િમટ�ગમાં ઉપ�સ્થત રહ� વેપાર-ઉદ્યોગ
જગતાના તમામ મહા�ુભાવોને આવકાર� લ. તેમજ વેપાર-ઉદ્યોગને લગતા પ્ર�ો�ુ ં યોગ્ય અને સચોટ અને
િનરાકરણ આવે તેવી આશા વ્યકત કર� લ હતી.
ત્યાર બાદ રાજકોટ ચેમ્બરના પ્ર�ુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ પ્રાસંગીક ઉદ્બોધન કરતા જણાવેલ ક� જયાર�
ભારત દ� શમાં કોરોનાની શ�આત થયેલ ત્યાર� ઘણા ઓછા લોકો પીપીઈ ક�ટ બનાવતા હતા ત્યાર� સમગ્ર
િવ�માં ભારત દ� શ પીપીઈ ક�ટ બનાવતો િવ�માં બી� નંબરનો દ� શ બન્યો છે . � આત�મ્નભર્રતાની
તાકાત છે . ભારત દ� શમાં એફડ�આઈના ઈન્વેસ્ટ� મેન્ટમાં �ુજરાત રાજય પ૩% સાથે સૌથી મોખર� છે .
કોરોનાની રસીમાં પણ ભારત સ્વિનભર્ર બની પડોશી દ� શોને રસી પહ�ચાડ� રહ�ુ ં છે . સાથો સાથ વેપારઉદ્યોગને િવકાસને લગતા પ્ર�ો સરકાર �ુધી પહ�ચાડવા અને તે� ુ ં યોગ્ય િનરાકરણ આવે તે ચેમ્બરોની
ફરજ છે . અને રાજયના િવકાસમાં હંમેશા તમામ ચેમ્બરોએ િસ�હફાળો આપ્યો છે .
વ�ુ િવગતો આપતા પ્ર�ુખશ્રીએ જણાવેલ ક� વેપાર-ઉદ્યોગને લગતા ઘણા પ્ર�ો અને સમસ્યાઓ
�ુખ્યમંત્રીશ્રીના ધ્યાન ઉપર �ુક�લ �માં ખાસ �ુજરાત ઈન્ડસ્ટ્ર�યલ પોલીસીમાં નાના મોટા ફ�રફાર કરવા
જ�ર� છે . સોલાર પોલીસીમાં જમીન એનએ કરવાને બદલે બીન ખેતીનો આકાર લઈ પ્ર�ક્રયા સરળ
બનાવવી, એરોસ્પેસ એન્ડ �ડફ�ન્સ પોલીસીમાં ફ�રફારો કરવા, ઈન્ડસ્ટ્ર�યલ �ુ�ચત સોસાયટ�ઓને
ધારાધરોણની ફ� લઈ ર� ગ્�ુલાઈઝ કરવી, પાપડમાં �એસટ�માં ૦% ને બદલે ૧૮% ટ� ક્ષા વ�ુલાય છે તો
તેમાં ઘટ�ુ ં કર�ુ,ં ઈિમટ� શન એસેસર�ઝમાં ૩%ને બદલે ૧૮% વ�ુલાય છે તો તેમાં ર�ઓનલ ચેમ્બરોને
સાથે રાખી �એસટ� સંકલન સિમિતની રચના કર� સમયાંતર� િમટ�ગો બોલાવવી, રાજકોટ ચેમ્બર તથા
�ુજરાત ચેમ્બરને પોતાનો વ્યાપ વધારવા ટોકનદર� જમીન ફાળવી અને ગ્રાન્ટ આપવી, રાજકોટઅમદાવાદ હાઈ-વે ૬ લેન માટ� �ુવાડવા �આઈડ�સીના જમીન ધારકોને કપાત �ગે વળતર આપ�ુ,ં

�ખરસરા �આઈડ�સીમાં જમીન લેવલ કરવા બાબત, �આઈડ�સીના સોલીડ વેસ્ટના િનકાલ માટ� જમીન
ફાળવવી, એમએસએમઈનો વ્યાપ વધાર� હોય નવી �આઈડ�સી ફાળવી ૩૦૦૦ મીટરને બદલે પ૦૦૦
મીટર જમીન ફાળવવી, પ્રોફ�શનલ ટ� ક્ષ સદં તર ના�ુદ કરવો, રાજકોટ ખાતે આ� �રવરફ્રન્ટની કામગીર�
ઝડપી બનાવવી, ર��ઓનલ ચેમ્બરો સાથે દર બે મ�હને િમટ�ગ કર� વેપાર-ઉદ્યોગોના પ્ર�નો િનકાલ
લાવવો, ઉપરાંત કોરોનાની રસી આપવાની શ�આત થઈ �ુક� છે અને કોરોના�ુ ં સંક્રમણ ઘટ�ુ ં છે ત્યાર�
રાજોના ૪ શહ�રોમાં રાત્રી કફર્ � ુ ં ના�ુદ કરવો �વા િવિવધ પ્ર�ો �ુખ્યમંત્રીશ્રીને લે�ખતમાં આપ્યા બાદ
ધ્યાન ઉપર �ુકવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદ �ુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્ર�ના પ્ર�ુખશ્રી ન�ુભાઈ પટ� લએ પોતાના પ્રાસંગીક
પ્રવચનમાં આ િમટ�ગ�ુ ં આોયોજન કરવા બદલ રાજકોટ ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કર� લ અને �ુજરાત
વેપાર-ઉદ્યોગને લગતા પ્ર�ોની ચચાર્-િવચારણા કર� તેનો સત્વર� િનરાકરણ લાવવા �ુખ્યમંત્રીશ્રીને
િવનંતી કર� લ હતી.
આ કાયર્ક્રમના �ુખ્ય મહ�માન માનનીય �ુખ્યમંત્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણીએ સૌ પ્રથમ વેપાર-ઉદ્યોગની
આ િમટ�ગમાં આમંત્રીત કરવા બદલ રાજકોટ ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કરતા જણાવેલ ક� ચેમ્બર એ
મહાજન છે અને મહાજનોની ગર�મા અને પરં પરાનો ઈિતહાસ �ુતકાળથી ચાલ્યો આવે છે ત્યાર�
મહાજનોની ઘણી અપેક્ષાઓ હોય છે અને તેને સાથર્ક કર� યોગ્ય િનરાકરણ લાવવા માટ� ના પ્રયાસો
સરકાર કર� રહ� છે . રાજય સરકાર દ્ઘારા વેપાર-ઉદ્યોગને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપી તેની ગિતિવધીઓને વ�ુ
વેગવંતી કરવા માટ� ઘણી નવી પોલીસીઓ, રાહત પેક�જો ફાળવવામાં આવ્યા છે અને તેને કારણે
રોજગાર� પણ વધી છે . એમએસએમઈ ને વ�ુ મજ�ુત બનાવવા પ્રયાસો કર� રહયા છ�એ. રાજય સરકાર
ઈમાનદાર�, પારદશર્કતા, િનણાર્ યકતા અને સંવેદનશીલતા આ ચાર પાયા ઉપર કામ કર� રહ� છે . ત્યાર�
આ ચાર પાયાને લક્ષામાં લઈ રાજયના િવકાસને અમો આગળ ધપાવી રહયા છ�એ અને ન�ુ ં ભારત તથા
આત્મિનભર્ર ભારતના સપનાને સાકાર કર�ુ ં છે .
રાજય સરકાર હ�ુ વ�ુ નવી �આઈડ�સી બનાવવાનો પ્રયાસ કર� રહ� છે . �માં બ�ુમાળ� બનાવી
ઉદ્યોગકારો�ું કોસ્ટ�ગ ની�ુ ં લાવ�ુ ં અને � રોકાણ કર� છે તે� ુ ં ક�પીટલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઓ�ં થાય, વ્યાજ�ુ ં
ભારણ ઘટ� એ સરકાર પ્રયત્નશીલ છે . �આઈડ�સીના અનેક પ્ર�ો હતા તે રાજય સરાર� આત્મિનભર્ર
�ુજરાતમાં �ા.૪પ૦ કરોડ ફાળવી પ્ર�ોને હલ કર� દ�ધા છે અને હ�ુ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નર� ન્દ્રભાઈ

મોદ�ના પ ટ્ર�લીયલન ડોલર ઈકોનોમીના સપનાને સૌ સાથે મળ� સાથર્ક કરવા�ુ ં છે . િવ�ની હર�ફાઈમાં
રાજય સરકાર ઉ�ું રહ�વા માટ� તૈયાર છે . એકસપોટર્ ના માક� ટો સર કરવા છે . ત્યાર� ચાઈનાની �મ આપણે
પણ મેઈડ ઈન ઈિનડયા ક� મેઈડ ઈન �ુજરાત પ્રોડોકટોને પ્રાધાન્ય આપીએ. મોરબીનો િસરામીક ઉદ્યોગ
ચાઈનાને એકસપોટર્ કર� છે અને હાલ ૧પ૦૦૦ કરોડ�ુ ં એકસપોટર્ ગાય છે તે આપણા માટ� ગૌરાવની વાત
છે . આથી રાજય સરકાર� �ુજરાતના વેપાર-ઉદ્યોગ માટ� એમએસઅમેઈ, સોલાર, �ુર�ઝમ �વી અનેક
પોલીસીઓ અને રાહત પેક�જો આપી વેપાર ધંધાની ગિતિવધીઓ વધારવા પ્રયાસ કય�્ ◌ા છે . �ુજરાત
સરકાર� સોલાર પોલીસી અપનાવી િવજળ� સરપ્લસ કર� ઉદ્યોગોને િવજકરમાં રાહત આપવા માટ� ના
પ્રયાસો હાથ ધય�્ ◌ા છે . સાથો સાથ વેપાર-ઉદ્યોગને લગતા કોઈપણ પ્ર�ો હોય તો આવનારા સમયમાં
ર��આોનલ ચેમ્બરની સંકલન સિમિતની રચના કર� દર બે મ�હને નાણાપ્રધાનશ્રી િનતીનભાઈ પટ� લ
સાથે અને દર ત્રણ મ�હને �ુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે િમટ�ગ�ુ ં આયોજન કર� ઉદ્યોગોને લગતા � કાંઈ પ્ર�ો હશે
તે� ુ ં િનરાકરણ લાવવાની ખાતર� આપેલ હતી.
આ કાયર્ક્રમમાં તમામ ચેમ્બરો, િવિવધ એસોસીએશનોના પ્રિતિનિધઓ, �ુખ્યમંત્રીશ્રી િવજયભાઈ �પાણી,
ક�બીનેટમંત્રીશ્રી જયેશભાઈ રાદડ�યા, ધારાસભ્યશ્રી ગોિવ�દભાઈ પટ� લ, અરિવ�દભાઈ ર� યાણી, લાખાભાઈ
સાગઠ�યા, પ્રદ� શ અગ્રણીશ્રી િનતીનભાઈ ભારદ્ઘાજ, શહ�ર ભાજપ પ્ર�ુખશ્રી કમલેશભાઈ િમરાણી િવગેર�
મહા�ુભાવો ઉપ�િ્ ◌થત રહયા હતા.
કાયર્ક્રમના �તે રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ્દમંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારસીયાએ આભાર વ્યકત કર� લ અને
ચેમ્બરના તમામ કારોબાર� સભ્યોએ �ુબ જ જહ�મત ઉઠાવી આ કાયર્ક્રમને સફળ બનાવેલ હતો.

