ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડડયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એડડ ઈડડસ્ટ્રી ડયુદિલ્હી (FICCI)ની ર્ંઘર્સમય કારોબારી ર્ન્મન્િની ચુટણીમાં રાજકોટ
ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એડડ ઈડડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવની જીિ.... ર્મગ્ર વેપાર-ઉદ્યોગ આલમમાં હર્સની લાગણી
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એડડ ઈડડસ્ટ્રી હર હંમેશ વેપાર-ઉદ્યોગના પ્રશ્નોના યોગ્ય અને ર્ચોટ ન્નરાકરણ લાવવા માટે અગ્રેર્ર રહે
છે . િેમજ કેડર િથા રાજય ર્રકારમાં રજુ આિો કરી ઉિભવિા પ્રશ્નોનું યોગ્ય ન્નરાકરણ લાવવા પ્રયાર્ કરે છે . રાજકોટ ચેમ્બર નેશનલ
લેવલની ર્ંસ્ટ્થા ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડડયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એડડ ઈડડસ્ટ્રી ડયુ દિલ્હીમાં ર્ભ્યપિ ધરાવે છે . િાજે િરમાં (FICCI) ડયુ
દિલ્હીની ૯૪ મી વાર્ર્સક ર્ામાડય ર્ભા િથા કારોબારી ર્ન્મન્િની ચુંટણી ઓનલાઈન યોજવામાં આવેલ. જે માં રેડ અને ર્ર્વસર્
કેટેગરીમાં ૬ ર્ીટ માટે ૧૩ ઉમેિવારો નોંધાયેલ હિા. આ ર્ંઘર્સમય કારોબારી ચુંટણીમાં રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એડડ ઈડડસ્ટ્રીના
પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવની જીિ થયેલ છે . જે ની ટમસ ૩ વર્સ માટેની રહેશ.ે FICCI ની કારોબારી ર્ન્મન્િમાં ગુજરાિમાંથી ર્ૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં
રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવને સ્ટ્થાન મળવાથી ર્મગ્ર ર્ૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ માટે ગૌરવની બાબિ ગણાય.
FICCI એ નેશનલ લેવલની ર્ંસ્ટ્થા હોય ભારિ િેશના રાજયોની િમામ ચેમ્બરોનું ફેડરેશન છે . જે ના મંિવ્યો િથા માગસિશસન િેશની
આર્થસક નીિી ધડવા માટે ખુબ જ મહત્વના ગણાય છે . િેમજ ઈડટરનેશનલ ડેલીગેશન અને કેડર ર્રકાર ર્ાથે આર્થસક ન્વચાર-ન્વમશસ
કરવા માટે ભારિનું મુખ્ય ર્ેડટર ગણાય છે . િેથી આ સ્ટ્થાન પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવને મળવાથી રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના વેપાર-ઉદ્યોગકારોના
પ્રશ્નોને ખુબ જ મહત્વ ર્ાથે વાચા મળશે. આમ FICCI ની કારોબારી ર્ન્મન્િમાં સ્ટ્થાન મળવાથી રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી.
વૈષ્ણવએ ખુબ જ ઉંચી ઉડાન ભરી છે . પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ ગુજરાિ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એડડ ઈડડસ્ટ્રીમાં રીજીઓનલ ર્ેક્રટે રી જે વા
મહત્વના પિ પર રહી ચુકયા છે અને હાલ િેઓ ગુજરાિ ચેમ્બરમાં ડાયરેકટર િરીકે પણ ર્ેવા આપી રહયા છે . આથી િમામ વેપારઉદ્યોગકારોને િેઓને ઉદ્ભવિા પ્રશ્નો કે ર્ુચનો હોય િો રાજકોટ ચેમ્બરને મોકલી આપવા પણ અનુરોધ કરવામાં આવે છે . િેમ રાજકોટ
ચેમ્બરની અખબારી યાિીમાં જણાવેલ છે .

