રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના વર્સ ર૦રર-ર૦રપ માટે નવા હોદેદારોની નનયુકકત માટેનો કાયસક્રમ યોજવામાાં આવેલ...
વેપાર-ઉદ્યોગનુાં પ્રનતનનનિત્વ કરતી વકરષ્ઠ મહાજન ર્ાંસ્ટ્થા રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની વર્સ ર૦રર-ર૦રપ માટે
કારોબારી ર્નમનતના ર૪ ર્ભ્યો બીન હરીફ થતા તેમાાંથી પ હોદેદારોની વરણી કરવા માટેનો કાયસક્રમ તા.ર૧-ર-ર૦રર ના રોજ
યોજવામાાં આવેલ.
આ કાયસક્રમમાાં આર્સ નવદ્યામાંદીર-મુજ
ાં કાના શ્રી પરમાત્માનાંદ સ્ટ્વામીજી, મેયરશ્રી પ્રકદપભાઈ ડવ, િારાર્ભ્યશ્રી ગોવવાંદભાઈ પટેલ, શ્રી
લાખાભાઈ ર્ાગઠીયા, જીલ્લા પાંચાયત પ્રમુખશ્રી ભુપતભાઈ બોદર, શ્રી રમણીકભાઈ જર્ાણી, માકેટીંગ યાડસના ચેરમેનશ્રી
જયેશભાઈ બોઘરા, ચુાંટણી ર્નમતના ચેરમેનશ્રી નહતેર્ભાઈ બગડાઈ, ર્ભ્યશ્રી ર્ુનનલભાઈ શાહ, શ્રી આર. એમ. વારોતરીયા ર્ાહેબ,
આમાંત્રીત ર્ભ્યશ્રી રામભાઈ બરછા, શ્રી પરર્ોતમભાઈ પીપળીયા, ચેમ્બરના પુવસ પ્રમુખશ્રી જયાંતભાઈ દેર્ાઈ, શ્રી નહરાભાઈ માણેક,
શ્રી નિરૂભાઈ નવઠલાણી, શ્રી જીતુભાઈ દેર્ાઈ, શ્રી ર્મીરભાઈ શાહ, શ્રી નશવલાલભાઈ બારર્ીયા, શ્રી ગૌતમભાઈ િમર્ાણીયા,
જામનગર ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી નબપેન્રવર્ાંહ જાડેજા, ર્ૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી કકરીટભાઈ ર્ોની, બનાર્કાાંઠા ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી
નશવરામભાઈ પટેલ, જામનગર ગ્રેઈન મચસન્ટ એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી જીતુભાઈ લાલ તથા બહોળી ર્ાંખ્યામાાં શહેરના ૮૦ જે ટલા
નવનવિ એર્ોર્ીએશનોના હોદેદારોશ્રીઓ હાજર રહેલ.
ચુાંટણી ર્નમનતના ચેરમેનશ્રી નહતેર્ભાઈ બગડાઈએ બીનહરીફ થયેલ ર૪ કારોબારી ર્ભ્યોને શપથ લેવડાવેલ. ત્યારબાદ નવા હોદેદાર
તરીકે પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ, ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રા, માનદત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા, માનદ્ ર્હમાંત્રીશ્રી ઉત્ર્વભાઈ
દોશી તથા ખજાનચીશ્રી નવનોદભાઈ કાછડીયાને જાહેર કરવામાાં આવેલ. ત્યારબાદ કાયસક્રમમાાં ઉપનસ્ટ્થત મહાનુભાવોનુાં પુષ્પગુચ્છ
અપી અનભવાદન કરાયેલ.
કાયસક્રમના પ્રારાંભે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ ર્ૌને ર્હદય આવકારી રાજકોટ ચેમ્બરના નવશાળ ફલક અને ચેમ્બર
દ્ઘારા કરાયેલ ર્ફળ કામગીરીનો અહેવાલ આપેલ. તેમજ કારોબારી ર્નમનતની ચુાંટણી માટેનો જે કાયસભાર ર્ોંપવામાાં આવેલ તે
ચુાંટણી ર્નમનતને પણ નબરદાવેલ. તેમજ તમામ વેપાર-ઉદ્યોગકારો, નવનવિ એર્ોર્ીએશનો અને પ્રેર્-નમડીયાઓ તથા શુભેચ્છકોએ
જે ર્ાથ અને ર્હકાર આપેલ છે . તે તમામનો આભારની વ્યકત કરેલ. ર્ાથો ર્ાથ કોઈપણ ર્ભ્યો કે એર્ોર્ીએશનોને પ્રશ્નો કે
ર્મસ્ટ્યાઓ હોય તો રાજકોટ ચેમ્બરને મોકલી આપવા જે થી તેની ર્રકારશ્રીમાાં રજુ આત કરી યોગ્ય નનરાકરણ લાવવા પ્રયાર્ કરીશુ.ાં
આવનારા કદવર્ોમાાં શહેરના ૧૧ જે ટલા નવનવિ એર્ોર્ીએશનોને બોડસમાાં આમાંત્રીત ર્ભ્ય તરીકે આવરી લેવામાાં આવશે તથા

શહેરના તમામ એર્ોર્ીએશનનોને ફેડરેશનમાાં આવરી લઈ એક જુ થ બની વણઉકેલ પ્રશ્નોનુાં કેન્ર ર્રકારમાાં રજુ આત કરી તેનુાં ર્ચોટ
અને યોગ્ય નનરાકરણ કરીશુાં તેમ જણાવેલ.
કાયસકમ્રમાાં ખાર્ ઉપનસ્ટ્થત આર્સ નવદ્યામાંકદર-મુજ
ાં કાના શ્રી પરમાત્માનાંદ સ્ટ્વામીજીએ આજના આ કાયસક્રમમાાં હાજર રહેવા માટે
નનમાંત્રણ આપેલ તે બદલ રાજકોટ ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કરી ર્ૌ ઉપનસ્ટ્થતને આશીવસચન આપેલ.
ત્યારબાદ નવનવિ એર્ોર્ીએશનમાાંથી પિારેલ હોદેદારોએ રાજકોટ ચેમ્બરના નવા નનયુકત થયેલ હોદેદારોનુાં ર્ન્માન કરેલ. તેમજ
આ કાયસક્રમને ર્ફળ બનાવવા રાજકોટ ચેમ્બરના તમામ કારોબારી ર્ભ્યોએ જહેમત ઉઠાવેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ
ઈન્ડસ્ટ્રીની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે .

