
 
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ગજુરાત ચમે્બર, રીજીઓનલ ચમે્બર્સ તથા વિવિધ એર્ોર્ીએશનો 

એક મચં પર : માનનીય મખુ્યમતં્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની અધ્યક્ષાતામા ંવિચાર-વિમશસ કરિામા ંઆિલે. ગજુરાતના 

ઉદ્યોગોને વિશ્િના ફલક પર લાિિા ગજુરાત રાજયના મખુ્યમતં્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી કટીબધ્ધ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા હોટેલ ર્ૈયાજી ખાતે તા.ર૧-૦૧-ર૦ર૧ ના રોજ ગુજરાત ચેમ્બર, ફેડરેશન ઓફ 

ર્ૌરાષ્ટ્ર કચ્છ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા વિવિધ એર્ોર્ીએશનોના પ્રવતવનવધઓ એક મંચ પર રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી 

વિજયભાઈ રૂપાણી ર્ાથ ે વિચાર-વિમશસ કરી શકે અને પોતાના પ્રશ્નો વિસ્ટ્તૃત રીતે રજુ કરી શકે તે માટેનું આયોજન કરિામાં 

આિેલ હતુ.ં  
 

કાયસક્રમનના પ્રારભં ેરાજકોટ ચેમ્બર, ગુજરાત ચેમ્બર, ફેડરેશન ઓફ ર્ૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ચેમ્બર્સ તથા હોટેલ ર્ૌયાજીના પ્રવતવનવધઓ 

દ્ઘારા માનનીય મંખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને મોમેન્ટો અપસણ કરી ર્ન્માનીત કરિામાં આવ્યા હતા. 
 

ત્યારબાદ રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રાએ વમટીંગમાં ઉપવસ્ટ્થત િેપાર-ઉદ્યોગ જગતના તમામ મહાનુભાિોને 

આિકારેલ. તેમજ િેપાર-ઉદ્યોગને લગતા પ્રશ્નોનું યોગ્ય અને ર્ચોટ અને વનરાકરણ આિ ેતેિી આશા વ્યકત કરેલ હતી. 
 

ત્યાર બાદ રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી િી.પી. િૈષ્ણિએ પ્રાર્ંગીક ઉદબોધન કરતા જણાિેલ ક ેજયારે ભારત દેશમાં કોરોનાની 

શરૂઆત થયેલ ત્યારે ઘણા ઓછા લોકો પીપીઈ કીટ બનાિતા હતા ત્યારે ર્મગ્ર વિશ્િમાં ભારત દેશ પીપીઈ કીટ બનાિતો વિશ્િમાં 

બીજા નંબરનો દેશ બન્યો છે. જે આત્મવનભસરતાની તાકાત છે. ભારત દેશમાં એફડીઆઈના ઈન્િેસ્ટ્ટેમેન્ટમાં ગુજરાત રાજય પ૩% 

ર્ાથ ેર્ૌથી મોખરે છે. કોરોનાની રર્ીમાં પણ ભારત સ્ટ્િવનભસર બની પડોશી દેશોને રર્ી પહોંચાડી રહયુ ંછે. ર્ાથો ર્ાથ િેપાર-

ઉદ્યોગને વિકાર્ને લગતા પ્રશ્નો ર્રકાર ર્ુધી પહોંચાડિા અને તેનું યોગ્ય વનરાકરણ આિે તે ચેમ્બરોની ફરજ છે. અને રાજયના 

વિકાર્માં હંમેશા તમામ ચેમ્બરોએ સર્ંહફાળો આપ્યો છે.  
 

િધ ુવિગતો આપતા પ્રમુખશ્રીએ જણાિેલ ક ેિેપાર-ઉદ્યોગને લગતા ઘણા પ્રશ્નો અને ર્મસ્ટ્યાઓ મુખ્યમંત્રીશ્રીના ધ્યાન ઉપર મુકેલ 

જેમાં ખાર્ ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પોલીર્ીમાં નાના મોટા ફેરફાર કરિા જરૂરી છે. ર્ોલાર પોલીર્ીમાં જમીન એનએ કરિાને બદલે 

બીન ખેતીનો આકાર લઈ પ્રક્રક્રયા ર્રળ બનાિિી, એરોસ્ટ્પેર્ એન્ડ ક્રડફેન્ર્ પોલીર્ીમાં ફેરફારો કરિા, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ર્ુવચત 

ર્ોર્ાયટીઓને ધારાધરોણની ફી લઈ રેગ્યુલાઈઝ કરિી, પાપડમાં જીએર્ટીમાં ૦% ને બદલ ે૧૮% ટેક્ષ િર્ુલાય છે તો તેમાં ઘટતું 

કરિું, ઈવમટેશન એર્ેર્રીઝમાં ૩%ને બદલ ે૧૮% િર્ુલાય છે તો તેમાં રીજીઓનલ ચેમ્બરોને ર્ાથ ેરાખી જીએર્ટી ર્ંકલન 

ર્વમવતની રચના કરી ર્મયાંતરે વમટીંગો બોલાિિી, રાજકોટ ચેમ્બર તથા ગુજરાત ચેમ્બરને પોતાનો વ્યાપ િધારિા ટોકનદર ે



જમીન ફાળિી અને ગ્રાન્ટ આપિી, રાજકોટ-અમદાિાદ હાઈ-િે ૬ લેન માટે કુિાડિા જીઆઈડીર્ીના જમીન ધારકોને કપાત અંગે 

િળતર આપિું, વખરર્રા જીઆઈડીર્ીમાં જમીન લેિલ કરિા બાબત, જીઆઈડીર્ીના ર્ોલીડ િેસ્ટ્ટના વનકાલ માટે જમીન 

ફાળિિી, એમએર્એમઈનો વ્યાપ િધાર ેહોય નિી જીઆઈડીર્ી ફાળિી ૩૦૦૦ મીટરને બદલે પ૦૦૦ મીટર જમીન ફાળિિી, 

પ્રોફેશનલ ટેક્ષ ર્દંતર નાબુદ કરિો, રાજકોટ ખાતે આજી ક્રરિરફ્રન્ટની કામગીરી ઝડપી બનાિિી, રીજીઓનલ ચેમ્બરો ર્ાથ ેદર બે 

મવહને વમટીંગ કરી િેપાર-ઉદ્યોગોના પ્રશ્નનો વનકાલ લાિિો, ઉપરાંત કોરોનાની રર્ી આપિાની શરૂઆત થઈ ચુકી છે અને કોરોનાનુ ં

ર્ંક્રમણ ઘટયુ ંછે ત્યાર ેરાજોના ૪ શહેરોમાં રાત્રી કફસયું નાબુદ કરિો જેિા વિવિધ પ્રશ્નો મુખ્યમંત્રીશ્રીને લેવખતમાં આપ્યા બાદ 

ધ્યાન ઉપર મુકિામાં આવ્યા હતા. 
 

ત્યારબાદ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી નટુભાઈ પટેલએ પોતાના પ્રાર્ગંીક પ્રિચનમાં આ વમટીંગનું 

આોયોજન કરિા બદલ રાજકોટ ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કરેલ અને ગુજરાત િેપાર-ઉદ્યોગને લગતા પ્રશ્નોની ચચાસ-વિચારણા કરી 

તેનો ર્ત્િર ેવનરાકરણ લાિિા મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરેલ હતી. 
 

આ કાયસક્રમના મુખ્ય મહેમાન માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ર્ૌ પ્રથમ િેપાર-ઉદ્યોગની આ વમટીંગમાં આમંત્રીત 

કરિા બદલ રાજકોટ ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કરતા જણાિેલ ક ેચેમ્બર એ મહાજન છે અને મહાજનોની ગરીમા અને પરંપરાનો 

ઈવતહાર્ ભુતકાળથી ચાલ્યો આિ ેછે ત્યારે મહાજનોની ઘણી અપેક્ષાઓ હોય છે અને તેને ર્ાથસક કરી યોગ્ય વનરાકરણ લાિિા 

માટેના પ્રયાર્ો ર્રકાર કરી રહી છે. રાજય ર્રકાર દ્ઘારા િેપાર-ઉદ્યોગને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપી તેની ગવતવિધીઓને િધ ુિેગિંતી 

કરિા માટે ઘણી નિી પોલીર્ીઓ, રાહત પેકેજો ફાળિિામાં આવ્યા છે અને તેને કારણે રોજગારી પણ િધી છે. એમએર્એમઈ ને 

િધ ુમજબુત બનાિિા પ્રયાર્ો કરી રહયા છીએ. રાજય ર્રકાર ઈમાનદારી, પારદશસકતા, વનણર્ાાયકતા અને ર્ંિેદનશીલતા આ 

ચાર પાયા ઉપર કામ કરી રહી છે. ત્યાર ેઆ ચાર પાયાને લક્ષામાં લઈ રાજયના વિકાર્ને અમો આગળ ધપાિી રહયા છીએ અને 

નિું ભારત તથા આત્મવનભસર ભારતના ર્પનાને ર્ાકાર કરિુ ંછે.  
 

રાજય ર્રકાર હજુ િધ ુનિી જીઆઈડીર્ી બનાિિાનો પ્રયાર્ કરી રહી છે. જેમાં બહુમાળી બનાિી ઉદ્યોગકારોનું કોસ્ટ્ટીંગ નીચું 

લાિિું અને જે રોકાણ કર ેછે તેનું કેપીટલ ઈન્િેસ્ટ્ટમેન્ટ ઓછંુ થાય, વ્યાજનું ભારણ ઘટ ેએ ર્રકાર પ્રયત્નશીલ છે. જીઆઈડીર્ીના 

અનેક પ્રશ્નો હતા ત ેરાજય ર્રારે આત્મવનભસર ગુજરાતમાં રૂા.૪પ૦ કરોડ ફાળિી પ્રશ્નોને હલ કરી દીધા છે અને હજુ માનનીય 

િડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીના પ રીલીયલન ડોલર ઈકોનોમીના ર્પનાને ર્ૌ ર્ાથ ેમળી ર્ાથસક કરિાનું છે. વિશ્િની હરીફાઈમાં 

રાજય ર્રકાર ઉભંુ રહેિા માટે તૈયાર છે. એકર્પોટસના માકેટો ર્ર કરિા છે. ત્યાર ેચાઈનાની જેમ આપણે પણ મેઈડ ઈન ઈવનડયા 

ક ેમેઈડ ઈન ગુજરાત પ્રોડોકટોને પ્રાધાન્ય આપીએ. મોરબીનો વર્રામીક ઉદ્યોગ ચાઈનાને એકર્પોટસ કર ેછે અને હાલ ૧પ૦૦૦ 

કરોડનું એકર્પોટસ થાય છે ત ેઆપણા માટે ગૌરાિની િાત છે. આથી રાજય ર્રકારે ગુજરાતના િેપાર-ઉદ્યોગ માટે એમએર્અમેઈ, 

ર્ોલાર, ટુરીઝમ જેિી અનેક પોલીર્ીઓ અને રાહત પેકેજો આપી િેપાર ધંધાની ગવતવિધીઓ િધારિા પ્રયાર્ કયાાં છે. ગુજરાત 

ર્રકારે ર્ોલાર પોલીર્ી અપનાિી વિજળી ર્રપ્લર્ કરી ઉદ્યોગોને વિજકરમાં રાહત આપિા માટેના પ્રયાર્ો હાથ ધયાસ છે. ર્ાથો 

ર્ાથ િેપાર-ઉદ્યોગને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો હોય તો આિનારા ર્મયમાં રીજીઆોનલ ચેમ્બરની ર્ંકલન ર્વમવતની રચના કરી દર 

બે મવહને નાણાપ્રધાનશ્રી વનતીનભાઈ પટેલ ર્ાથે અને દર ત્રણ મવહને મુખ્યમંત્રીશ્રી ર્ાથ ે વમટીંગનું આયોજન કરી ઉદ્યોગોને 

લગતા જે કાંઈ પ્રશ્નો હશ ેતેનું વનરાકરણ લાિિાની ખાતરી આપેલ હતી. 
 

આ કાયસક્રમમાં તમામ ચેમ્બરો, વિવિધ એર્ોર્ીએશનોના પ્રવતવનવધઓ, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કેબીનેટમંત્રીશ્રી 

જયેશભાઈ રાદડીયા, ધારાર્ભ્યશ્રી ગોસિંદભાઈ પટેલ, અરસિંદભાઈ રૈયાણી, લાખાભાઈ ર્ાગઠીયા, પ્રદેશ અગ્રણીશ્રી વનતીનભાઈ 

ભારદ્ઘાજ, શહેર ભાજપ પ્રમુખશ્રી કમલેશભાઈ વમરાણી વિગેર ેમહાનુભાિો ઉપવસ્ટ્થત  રહયા હતા. 
 

કાયસક્રમના અંતે રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ મંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ આભાર વ્યકત કરેલ અને ચેમ્બરના  તમામ કારોબારી 

ર્ભ્યોએ ખુબ જ જહેમત ઉઠાિી આ કાયસક્રમને ર્ફળ બનાિેલ હતો. 
.......................................................................................................................................... 


