રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વારા રાજકોટ જીલ્લાની નનકાર્ પ્રક્રિયાને વેગ આપવા તથા નનકાર્નું મખ્ય
ર્ેન્ટર બનાવવા ઓનલાઈન નમટીંગનું આયોજન કરવામાું આવેલ...
રાજકોટ જીલ્લાની નનકાર્ પ્રક્રિયાને વધ વેગ મળે તેમજ રાજકોટ નનકાર્ક્ષોત્રે મખ્ય ર્ેન્ટર બને તે માટે ''ક્રડસ્ટ્રીકટ એક્ષાપોટસ પ્રમોશન
પ્લાન કનમક્રટ''ની રચના કરાયેલ હતી અને તેની પ્રથમ નમટીંગ અગાઉ રાજકોટ કલેકટરશ્રીની અધ્યક્ષતામાું યોજવામાું આવેલ હતી.
કોરોના મહામારી તથા ર્રકારશ્રીની ગાઈડલાઈનને ધ્યાને લઈ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા તા.૧પ-૦૭-ર૦ર૧
ના રોજ નનકાર્ પ્રક્રિયાને વેગ આપવા માટે તથા તે અુંગે ઉદ્ભવતી ર્મસ્ટ્યાઓ અને ર્ચનો મેળવવા માટે ઓનલાઈન નમટીંગનું
આયોજન કરવામાું આવેલ. આ નમટીંગમાું રાજકોટ જોઈન્ટ ડી.જી.એફ.ટીશ્રી અનભષેક શમાસ, જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રના જનરલ
મેનેજરશ્રી કે. વી. મોરી, નાબાડસના ડી.ડી.એમ.શ્રી મહેશ પટોલે, અમદાવાદના આર્ીર્ટન્ટ ડાયરેકટરશ્રી એ. જે . પરમાર તથા ફીઓના
ગજરાત હેડ ખાર્ ઉપનસ્ટ્થત રહેલ.
નમટીંગના પ્રારુંભે રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રાએ ઉપનસ્ટ્થત તમામ ગવસમેન્ટ અનધકારીઓ તથા ર્ભ્યોશ્રીઓને
આવકારી પ્રાર્ુંગીક ઉદ્બોધન કરેલ. તેઓએ રાજકોટ જીલ્લાના નનકાર્ને કેવી રીતે વેગ મળી શકે તેમજ રાજકોટ જીલ્લાના વધ
ડેવલોપમેન્ટ માટે રાજકોટ-અમદાવાદ ઈલેકરીક મેરો રેન શરૂ કરવી, નવા બની રહેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોટસની કામગીરી ઝડપથી પણસ
કરવી, રાજકોટ ખાતે તાત્કાલીક કન્વેન્શન ર્ેન્ટર ઉભું કરવું, તેમજ નનકાર્કારો માટે ઈનલેન્ડ કન્ટેઈનર ડેપો શરૂ કરવા જે વા નવનવધ
પ્રશ્નોની રજઆત કરવામાું આવેલ.
નમટીંગમાું ખાર્ ઉપનસ્ટ્થત રાજકોટ જોઈન્ટ ડી.જી.એફ.ટીશ્રી અનભષેક શમાસએ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા આ મહત્વની નમટીંગનું
આયોજન કરવા બદલ આભાર વ્યકત કરતા જણાવેલ કે નનકાર્ ક્ષેત્રે પ્રવતસતી નવનવધ તકો તથા અન્ય ર્માનવષ્ટ યોગ્ય ક્ષેત્રો અુંગે સ્ટ્પષ્ટતા
કરેલ. જે માું ખાર્ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ર્ેકટર નર્વાયના વાનણનજયક, ર્ેવાપ્રદાન અને કૃનષક્ષેત્રે પણ નનકાર્કાયસને પ્રાધાન્ય આપવામાું આવે
તો આવા ક્ષેત્રો વધ ર્ારો નવકાર્ પામી શકે તેમ છે . નનકાર્ની પ્રક્રકયા અુંગે તેમજ તેને વધ વેગ મળે તે માટે નનકાર્કારોને તથા નવનવધ
એર્ોર્ીએશનોને તેમની ર્મસ્ટ્યાઓ અને ર્ચનો નવસ્ટ્તૃતમાું મોકલવા જણાવેલ.
નનકાર્ નવષયક નવનવધ મદાઓની ચચાસ તથા છણાવટના અુંતે નક્રકક થયા મજબ રાજકોટ શહેર તથા આર્પાર્ના નવસ્ટ્તારોમાું નવનવધ
ર્ેકટરના નનકાર્ એકમોને પોતાના પ્રશ્નો તથા ર્ચનો રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીને વ્હેલીતકે મોકલી આપવા અનરોધ
કરવામાું આવે છે . જે થી તમામ પ્રશ્નો-ર્ચનોનો યોગ્ય અભ્યાર્ કરી ર્રકારશ્રી ર્મક્ષા રજઆત કરી યોગ્ય નનવારણ હાથ ધરી શકાય.
ર્મગ્ર નમટીંગનું ર્ુંચાલન તથા ઉપનસ્ટ્થત ર્વે અનધકારીઓ તથા ર્ભ્યોશ્રીનો રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રાએ
આભાર વ્યકત કરેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાું જણાવેલ છે .

