રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રતિતનતિઓએ ગુજરાિ રાજયના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી તિજયભાઈ રૂપાણીની
ગાંિીનગર ખાિે રૂબરૂ મુલાકાિ લઈ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના િેપાર-ઉદ્યોગના તિતિિ પ્રશ્નો અંગે રજુ આિ કરેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી િી.પી. િૈષ્ણિ, ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સ ગણાત્રા, માનદ્ મંત્રીશ્રી નૌિમભાઈ બારર્ીયા,
કારોબારી ર્ભ્યશ્રી તનલેશભાઈ ભલાણીએ ગુજરાિ રાજયના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી તિજયભાઈ રૂપાણીની ગાંિીનગર ખાિે રૂબરૂ મુલાકાિ
લઈ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના િેપાર-ઉદ્યોગના તિતિિ મહત્િના પ્રશ્નો અંગે રજુ આિ કરેલ.
(૧)
રાજકોટને ઈનલેન્ડ કન્ટેનર ડેપો (ICD) ની માંગણી ઉકેલિા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખાત્રી આપેલ છે . ICD ર્ી એકર્પોટસ
બીઝનેશમાં ર્ારો િિારો ર્શે, ઉદ્યોગકારોને ફાયદો ર્શે. આઈર્ી.ડીનો પ્રશ્ન ટૂક ર્મયમાં ઉકેલિા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખાત્રી આપેલ છે .
(ર)
ગુજરાિની નિી ઔદ્યોગીક નીિી-ર૦ર૦ જાહેર ર્ઈ િેમા િાલુકાઓને કેટેરગરી ૧,ર,૩ માં મુકિામાં આિેલ છે . જે મા મહદઅંશના
િાલુકાઓને કેટગરીમાં ફેરફાર કરિાની રાજકોટ ચેમ્બરે રજુ આિ કરિા ગુજરાિ ઈન્ડસ્ટ્રી કતમશ્નર શ્રી રાહુ લ ગુપ્િા ર્ાહેબએ ઘટિુ કરિા ખાત્રી
આપેલ.

(૩)
રાજકોટ ચેમ્બરના અર્ાગ પ્રયત્નોર્ી રાજકોટ એરપોટસ પરર્ી ઘણી બિી ફલાઈટો શરૂ ર્યેલ હોય િેમા રાજકોટ -ર્ુરિની ફાલાઈટ
પણ ચાલુ ર્યેલ. પરંિુ હાલ િે બંિ ર્યેલ હોય િેને ફરીર્ી ચાલુ કરિા માંગણી કરેલ. િેમા ર્રકારશ્રી એિીએશન મીનીસ્ટ્ટર દદલ્હીને ભલામણ
કરશે.
(૪)
મોદી ર્ાહેબના TOY પાકસ સ્ટ્ર્ાપના તિઝનને ગુજરાિ રાજયે ર્હમિી આપેલ હોય. આિો મોટો પાકસ રાજકોટમાં સ્ટ્ર્ાપિા માટે
ભલામણ કરેલ છે . રાજકોટમાં ર્રકારી જમીનની પણ પુરે પુરી ઉપલબ્િી છે . િેમજ TOY પાકસના રોમટીરીયલ્ર્-પાટસર્નું ઉત્પાદન ૭પ%
રાજકોટમાં ર્ાય છે . જે ર્ી આ ઉદ્યોગમાં ર્રળિા રહે અને સ્ટ્ર્ાનીક લોકોને મોટી રોજગારી ઉભી ર્ાય.
(પ)
ર્ૌરાષ્ટ્ર માં ઘણી બિી MSME ઈન્ડસ્ટ્રી સ્ટ્ર્ાપેલ હોય િેમજ MSME ની મયાસદા ર૦૦ કરોડ ર્ુિી િિારેલ હોય િેને ધ્યાનમા રાખીને
જી.આઈ.ડી.ર્ીમાં ૩૦૦૦ ચો. મીટરને બદલે જો ૬૦૦૦ ચો.મીટર ઉદ્યોગકારોને પ૦ ટકાના દરે આપિામં આિે િો ઉદ્યોગોનો ર્ારો એિો
તિકાર્ ર્ાય અને MSME ર્ેકટરને બુસ્ટ્ટ મળે જે ની માંગણી કરેલ છે .
(૮)
હાલમાં ઔદ્યોગીક એકમો માટે લેિામાં આિિા ફાયર NOC મ્યુતનર્ીપલ કોપોરેશન અર્િા ર્બંિીિ રેગ્યુલેટરી બોડસ આપે છે . િેને
બદલે માત્ર શ્રમ અને રોજગાર તિભાગ દ્િારા આપિી જોઈએ જે ર્ી ઉદ્યોગકારોને હેરાનગિી ઓછી ર્ાય.
(૯)
રાજકોટમાં ઉદ્યોગો િિી રહયા છે . જે ર્ી નિી GIDC ની આિશ્યકિા હોય રાજકોટ-જામનગર હાઈિે પર પડિરી પાર્ે અને રાજકોટભાિનગર હાઈિે પર ગઢડા પાર્ે ર્રકારી ખરાબાની જમીન આિેલ છે . જે નિી GIDC સ્ટ્ર્ાપિા માટે ઘણી ઉપયોગી છે . િો િાત્કાલીક
અર્રર્ી ઘટિું કરિાની માંગણી કરેલ.
(૧૦) ઔદ્યોગીક એકમોનના તિકાર્ માટે GIDC દ્િારા એલોટ કરેલા પ્લોટ માં એફ.એર્.આઈ. ૧.૬ માંર્ી ઘટાડીને ૧ કરેલ છે . િે બદલી
ને ૧.૬ રાખિી િેમજ ગ્રાઉન્ડ ફલોરમાં નિા જી.ડી.ર્ી.એલ. મુજબ અમલ કરિો િેમ ખાર્ અનુરોિ કરેલ છે .
(૧૧) રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્િારા અગાઉ પણ કન્િેન્ર્ન ર્ેન્ટર િેમજ રાજકોટ ચેમ્બરની ઓદફર્ની જગ્યા માટેની
માંગણી કરેલ હિી જે અંગે તિસ્ટ્િૃિ ચચાસ કરિા ર્રકાર રાજકોટ ચેમ્બરને જગ્યા િેમજ કન્િેન્શન ર્ેન્ટર માટેની જગ્યા પુરિા પ્રમાણમાં નહીિિ
દરે ફાળિશે. િેનું ઈન્રાસ્ટ્રકચર િેમજ મેનેજમેન્ટ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને કરિાનું રહેશે. આ અંગે ટૂંક ર્મયમાં તનણસય લેિાશે.
(૧ર)
કોરોના િાઈરર્ને કારણે ઓકર્ીજન પ્લાન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ િપરાશ માટે બંિ હિા ત્યારે જે એકમોમાં ગિસમેન્ટ કોન્રાકટના કામો ચાલુ
હિા િે કાયસમાં ઓકર્ીઝન ર્પ્લાય ના તહર્ાબે કાયસ ર્મય મયાસદામાં પૂણસ ન ર્ઈ શકાયું હોય િેિા એકમોને કોન્રાકટની ર્મય મયાસદામાં િિારો
કરી આપિો િેમજ િેની પાર્ે પેનલ્ટી ન િર્ુલિા બાબિ રજુ આિ કરી.
(૧૩) રાજકોટમાં રામનગર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનમાં આિેલ રપ૦ ર્ી િિુ ઔદ્યોગીક એકમો પાર્ે ર્ી તનયમ મુજબ ફી િર્ુલ કરીને
િેને તનયમીિકરિા બાબિ.
આમ રાજકોટ ચેમ્બર દ્િારા તિતિિ પ્રશ્નો અંગે મૌતખિ િર્ા લેતખિ રજુ આિ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી તિજયભાઈ રૂપાણીના અધ્યક્ષ સ્ટ્ર્ાને
િેમજ ચીફ પ્રીન્ર્ીપલ ર્ેક્રટરી શ્રી કૌલાશનાર્ન ર્ાહેબ, ઈન્ડસ્ટ્રી એન્ડ માઈન દડપાટસમેન્ટના એડી.ચીફ ર્ેક્રેટરીશ્રી રાજીિ ગુપ્િા ર્ાહેબ,
ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રી રાહુ લ ગુપ્િા ર્ાહેબ, જી.આઈ.ડી.ર્ી.ના એમ.ડી. એમ.ર્ેન્નાશસન ર્ાહેબ, િર્ા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એકટેન્શન બ્યુરોના એમ.ડી.શ્રી
તનલમ રાની મેડમ, એમ.એર્.એમ.ઈ. કતમશ્નરશ્રી રણજીર્ કુમાર ર્મક્ષ રજુ આિ કરેલ. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ર્હાનુભૂતિ આપેલ અને રાજકોટ
ચેમ્બર દ્િારા ધ્યાન પર મુકેલ પ્રશ્નો અંગે િુરંિ યોગ્ય તનરાકરણ લાિિામાં આિશે િેિી ખાત્રી આપેલ છે િેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી
યાદીમાં જણાિેલ છે .

