
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા CGST અમદાવાદ ખાતે મળેલ ગ્રીવન્ર્ રીડેે્રર્લ 

કમમટીની મમટીંગમાાં ઉપર્ે્મ ર્ત રહી મવમવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરેલ... 
 

CGST અમદાવાદ ખાતે ગ્રીવન્ર્ રીડે્રર્લ કમમટી ફોર ટકે્ષપેયર ઓન જીએર્ટી ઈશયુાં અાંગે માનનીય મપ્રન્ર્ીપાલ ચીફ કમમશ્નરશ્રીમતી 

મર્મા અરોરાની અધ્યક્ષતામાાં તા.ર૪-ર-ર૦રર ના રોજ મમટીંગ યોજવામાાં આવેલ. જેમાાં રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના 

ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા ઉપમસ્ટ્ર્ત રહી GST અાંતગસત પડતી મુશકેલી અાંગે મવમવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરેલ તેમજ આ પ્રશ્નોનુાં 

કેન્ર ર્રકારની GST કાઉન્ર્ીલમાાં રજુઆત કરવા ભારપવૂસક અનુરોધ કરેલ છે.  
 

(૧) CGST ના ર્રકયુલરનાં.૩૭/ર૦૧૮-કસ્ટ્ટમ્ર્, તા.૯-૧૦-ર૦૧૮ ની પ્રમર્મધ્ધ બાદ જે મનકાર્કારોના ડયુટી ડ્રોબેક રેઈટ 

ઉચ્ચતમ કે ર્માનતમ હોય તનેા CGST રીફાંડ માટનેા દાવા માન્ય રાખવામાાં આવતા નર્ી. HSN ડકેલેરેશન ર્મયે મનકાર્કાર મશપીંગ 

બીલમાાં A અર્વા C મુજબ રીંફડ માાંગે તો આવા રીફાંડ મર્સ્ટ્ટમમાાં મળતા નર્ી. મોટાભાગના કકસ્ટ્ર્ામાાં શીંપીંગ બીલ CHA દ્ઘારા 

ફાઈલ કરાયુાં હોય અને તમેાાં ડયુટી ડ્રોબેક ના ઉચ્ચતર રેઈટની માાંગણી કરવામાાં ભુલ ર્વાના કકસ્ટ્ર્ામાાં કલેઈમ નામાંજુર ર્ાય છે. તેર્ી 

મશપીંગ બીલમાાં નકાર્કારો દ્ઘારા ર્ાચી અને વાસ્ટ્તવીક ભુલ A અર્વા C મર્લેકટ કરેલ હોય તેઓન ેમેરીટના આધારે અરજી માન્ય 

રાખવી. તમેજ મોટા મનકાર્કારોએ આના માટે કેર્ જીતીને રીફાંડ મેળવી લીધેલ છે ત્યાર ેનાના મનકાર્કારોને નાના રીફાંડ માટે કોટસ ફી 

પોર્ાય શક ેતેમ નર્ી. તો આ અાંગે તાત્કાલીક યોગ્ય કરવુાં. 
 

(ર) રીવર્સ ચાજસ  મીકેનીઝમ (RCM) અાંતગસત મનકાર્કારો ઘણી મુશકેલી ભોગવી રહયા છે. જેમાાં ર્ામાન્ય રીતે માલ મોકલનાર / 

રાન્ર્પોટસર GST ચુકવવા માટે જવાદાર છે. તેમના દ્ઘારા મોકલાયેલ માલ ર્ામાનની GST પટેેની રકમ તેમણે પોત ેવર્ુલવાની અન ે

ભરવાની હોય છે. મનકાર્કાર તરીક ેરાન્ર્પોટેશન ચાજસ  પેટે ભરેલ GST નુાં રીફાંડ મેળવે છે. આવા કકસ્ટ્ર્ામાાં ર્રકારશ્રીને ટેક્ષ પેટે કોઈપણ 

પ્રકારનુાં નાણાાંકકય નકુશાન ર્તુાં ન હોવા છતાાં ઓકડટ ર્મયે આવી GST ની રકમ દાંડ ર્મહત વર્ુલવામાાં આવે છે. તો બાબત ેતાત્કાલીક 

યોગ્ય કરવુાં. 
 

(૩) ર્મગ્ર GST પ્રકિયામાાં ઘણા બધા વેચનાર અને લેનાર ર્ાંકળાયેલ હોય છે. આ ર્મગ્ર પ્રકિયામાાં વચ્ચનેા કોઈ તબકક ે કોઈ 

જાતની ગેર રીતી આચરવામા આવે તો છેલ્લો વ્યવહાર કરનાર વ્યકકતએ ભોગ બનવુાં પડે છે કે જેને મનયમોનુર્ાર મળવાપાત્ર ITC 

મેળવેલ હોવા છતા તેને રીવર્સ કરવાની ફરજ પાડવામાાં આવે છે. પ્રકિયામાાં દશાસવેલ ર્દર ક્ષતીના મનવારણ અર્ે ટેક્ષ પેયર દ્વારા કેવા 

ર્લામતીભયાસ પગલા હોવા જરૂરી છે તે ર્બબ રજુઆત કરવામાાં આવે છે. GST એકટમાાં ટકે્ષ પેયરની ર્લામતી માટે યોગ્ય અને ચુસ્ટ્ત 

પ્રાવધાન કરવા જરૂરી છે.  
 

ઉપરોકત પ્રશ્નોની રજુઆતના અનુર્ાંધાને માનનીય મપ્રન્ર્ીપાલ ચીફ કમમશ્નરશ્રીમતી મર્મા અરોરાએ હકારાત્મક અમભગમ દાખવી 

યોગ્ય કરવા ખાત્રી આપેલ છે. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 

રાજય ર્રકાર દ્ઘારા જાહેર કરાયેલ વર્સ ર૦રર-ર૩ માટનેા બજેટને રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી આવકારે છે... 
 

ગુજરાત રાજયના નાણામાંત્રીશ્રી કનુભાઈ દેર્ાઈ દ્ઘારા વર્સ ર૦રર-ર૩ માટેનુાં આશરે ર.૪૩ હજાર કરોડનુાં પ્રર્મ બજેટ રજુ કરવામાાં 

આવેલ. ગજુરાત રાજયના મવકાર્ને વધુ વગેવાંતુ બનાવવા માટે ર્રકાર દ્ઘારા રજુ કરાયેલ બજેટને રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ 

ઈન્ડસ્ટ્રી આવકાર ેછે.  
 

ભારત દેશ આઝાદીના ૭પ વર્સ પુણસતાની ર્ાર્ે દેશ પ રીલીયન અર્સતાંત્રમાાં આગળ વધી રહયુાં છે. તેમાાં ગજુરાત રાજયએ પણ 

મવકાર્લક્ષી બજેટ આપીન ેર્ુર પરુાવેલ છે. આ બજેટમાાં ગાાંધીનગરના ગીફટ ર્ીટી ખાતે દેશનુાં પ્રર્મ બુલીયન માકટે શરૂ ર્શ,ે તેમજ 

મવશ્વ બેન્કની ર્હાયર્ી આશરે દશ હજાર કરોડના ખચે સ્ટ્કુલ ઓફ એકર્લન્ર્ પ્રોજેકટ હાર્ ધરાશ ેજે ર્ારી બાબત કહી શકાય. ખાર્ 

કરીને સ્ટ્ટાટસઅપને મદદરૂપ  સ્ટ્ટુડન્ટ સ્ટ્ટાટસઅપ એન્ડ ઈનોવેશન પોલીર્ી ર.૦ જાહેર કરેલ તેમજ ઉદ્યોગ જગતને ૭ હાજર ૩૦ કરોડનુાં ફાંડ 

ફાળવવામાાં આવેલ છે. જેર્ી ગજુરાતના તમામ નાના ઉદ્યોગકારોને ર્ારૂ એવુાં બુસ્ટ્ટ મળશ.ે ર્ાર્ો ર્ાર્ આ બજેટમાાં કરેલી જોગવાઈઓ 

જોતા આ બજેટ ખેડુતોને ર્હકાર મવભાગ દ્ઘારા ખેતી તેમજ પ્રાકૃમતક ખેતીમાાં ર્ારી એવી િાાંમત આવશ.ે આ બજેટમાાં આરોગ્યન ે

પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવેલ છે અન ેમશક્ષણ જગતને પણ વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવેલ છે. તેમજ શહેરી મવકાર્, ગ્રામ્ય મવકાર્, તેમજ 

માગસ વાહન વ્યવાહારને ર્ારી એવી રકમ આપી ગજુરાત રાજયને માળખાકીય ર્ુમવધા ઉપલબ્ધ ર્શ ેઅને ઉદ્યોગોને વેગ મળશ.ે  
 



આમ ગજુરાત રાજયનુાં આ બજેટ રાજયના ર્વાાંગી મવકાર્ માટે ઉદ્યોગલક્ષી, ગ્રામ્યલલક્ષી, ખેડુતલક્ષી, અને ખાર્ કરીને મશક્ષાણલક્ષી 

અને આરોગ્યલક્ષી કહી શકાય. આ બજેટર્ી ર્ાવસત્રીક સ્ટ્તર ેમવકાર્ ર્શ ેઅને દેશના અર્સતાંત્રના મવકાર્માાં પણ ર્હભાગી બની રહેશે. તમે 

રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તર્ા Enterpreneurship Development Institute of India (EDII) નાાં 

ર્ાંયુકત ઉપિમે “Professionalizing Your Family Business” અાંગે ર્ેમમનાર યોજવામાાં આવ્યો... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તર્ા Enterpreneurship Development Institute of India (EDII) નાાં 
ર્ાંયુકત ઉપિમે “Professionalizing Your Family Business” અાંગે તા.૬-૩-ર૦રર ના રોજ ર્ેમમનાર યોજવામાાં આવેલ. 

જેમાાં EDII ના ફેમમલી મબઝનેશ એડવાઈઝ ડો. નટરાજન કિષ્નન તર્ા ફેકલ્ટીશ્રી ઉમેશ શ્રીવાસ્ટ્તવ ઉપમસ્ટ્ર્ત રહી જાણકારી-માગસદશસન 

આપેલ. 
 

ર્ેમમનારના પ્રારાંભે રાજકોટ ચેમ્બરના માનદત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ ઉપમસ્ટ્ર્ત વકતાશ્રીઓ તર્ા ર્ભ્યોશ્રીઓને આવકારી 

પાકરવારીક વ્યાપારનો ગ્રોર્ કવેી રીતે કરવો અને પારીવારીક ર્ભ્યો દ્ઘારા વ્યાપારને ભમવષ્યમાાં કવેી રીતે ટકાવી શકાય તે અાંગે આ 

મહત્વના ર્ેમમનારનુાં આયોજન કરલે છે. જે ર્ૌને ખુબ જ ઉપયોગી બની રહેશે. તેમ જણાવેલ. 
 

ર્ેમમનારના મુખ્ય વકતાશ્રી નટરાજન કિષ્નન તર્ા શ્રી ઉમેશ શ્રીવાસ્ટ્તવએ આજના ર્ેમમનારનુાં આયોજન કરવા બદલ રાજકોટ 

ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કરેલ. તમેજ પાકરવારીક વ્યવર્ાયને વ્યવર્ામયક કેવી રીતે બનાવી શકાય તે માટનેા પડકારો, ઉજજવળ તકો 

તર્ા તેને આનુશાાંગીક મવમવધ પાર્ાઓની પાવર પોઈન્ટ પ્રઝન્ટેશન દ્ઘારા ર્ાંપુણસ જાણકારી આપેલ. 
 

શ્રી ઉમેશ શ્રીવાસ્ટ્તવએ EDII ખાતે ચાલી રહેલ ઉદ્યોગર્ાહર્ીક બનવાની તકો અને Enterpreneurship માાં પોસ્ટ્ટ ગ્રેજયુએટ 

કડપ્લોમાાં મનેજેમેન્ટ પ્રોગ્રામની મખુ્ય લાક્ષણીકતાઓ અાંગે મવગતવાર મામહતી આપેલ. 
 

ત્યાર બાદ રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમખુશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ જણાવેલ કે રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા ર્રકારશ્રી તર્ા મવભાગો દ્ઘારા જાહેર 

કરાતા નવા મનતી મનયમો તર્ા પોલીર્ીઓ તેમજ વપેાર-ઉદ્યોગને આનુશાાંગીક મવર્યોની ર્ાંપુણસ જાણકારી ર્ભ્યશ્રીઓ તર્ા આમ 

જનતાને મળી રહી તે માટે અવાર-નવાર ર્ેમમનારો તર્ા મમટીંગોનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે. આવનારા કદવર્ોમાાં વપેાર-ઉદ્યોગકારો 

પોતના વ્યવસ્ટ્યાનો મવકાર્ કઈ રીત ે  કરી શકે અને રાષ્ટ્રીય તર્ા આાંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાાં પોતાનુાં વચસસ્ટ્વ ટકાવી શકે તે માટે આ ર્ેમમનાર 

ખુબ જ મહત્વનો ર્ાબીત ર્શ.ે તમે જણાવેલ. ર્ેમમનારના અાંતે રાજકોટ ચેમ્બરના ખજાનચીશ્રી મવનોદભાઈ કાછડીયા દ્ઘારા ઉપમસ્ટ્ર્ત 

વકતાશ્રીઓ તર્ા ર્ભ્યોશ્રીઓનો ર્ેમમનારમાાં હાજરી આપવા બદલ આભાર વ્યકત કરી ર્મગ્ર કાયસિમનુાં ર્ાંચાલન કરેલ. તમે રાજકોટ 

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમતમનમધ માંડળ ર્ાર્ે પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ દ્ઘારા ગજુરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી 

ર્ી.આર. પાટીલજી ર્મક્ષ વપેાર-ઉદ્યોગને પડતી મશુકેલીઓના ત્વરીત મનરાકરણ લાવવા માટે મવમવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરવામાાં 

આવેલ... 
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી વપેાર-ઉદ્યોગનુાં પ્રમતમનમધત્વ કરતી ૬૭ વર્સ જુની વકરષ્ઠ મહાજન ર્ાંસ્ટ્ર્ા છે. રાજકોટ-

ર્ૌરાષ્ટ્રના વેપાર-ઉદ્યોગના પ્રશ્નોનુાં યોગ્ય અને ર્ચોટ મનરાકરણ આવે તે માટે કેન્ર અને રાજય ર્રકાર તર્ા મવમવધ મવભાગોમાાં એક ર્તે ુ

બની કાયસ કરી રહયુાં છે. રાજકોટ તેમજ ર્ૌરાષ્ટ્રના વપેાર-ઉદ્યોગોના પ્રશ્નોને ત્વરીત ન્યાય મળે તે માટે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી 

વી.પી. વૈષ્ણવએ રાજકોટ ચેમ્બરના હોદેદારો તેમજ રાજકોટના મવમવધ એર્ોર્ીએશનોના હોદેદારોને ર્ાર્ે રાખીને તા.૭-૩-ર૦રર ના 

રોજ ગાાંધીનગર ખાતે ગજુરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી ર્ી.આર. પાટીલજી રૂબરૂ મુલાકાત લઈ મવમવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરવામાાં 

આવેલ. આ મુલાકાત ગજુરાત પ્રદશે ભાજપ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ડો. ભરતભાઈ બોધરા તેમજ વાહનવ્યહાર માંત્રીશ્રી અરવવાંદભાઈ રૈયાણીના 

નેજા હેઠળ ર્ફળ ર્યેલ. 
 

(૧) ર્મગ્ર દેશમાાં તમામ ટેક્ષનો એકજ ટેક્ષ કરવાના મનણસયના ભાગરૂપે GST નુાં ર્રળીકરણ કયુાં જે ર્રાહનીય છે. વન નેશન વન 

ટેક્ષને ધ્યાને લઈ ગુજરાત રાજયમાાંર્ી વપેાર-ઉદ્યોગ પરનો વ્યવર્ાય વેરો ર્ાંપણસ પણે નાબુદ કરવો. હાલમાાં બજેટમાાં ર્રકારશ્રીએ 

રૂા.૧પ૦૦૦ હજાર ર્ુધીનાાં પગારદાર લોકોને વ્યવર્ાય વરેા માાંર્ી મુકતી આપી છે. જેની રકમ આશર ેરૂા.૧૯૮ કરોડ ર્ાય છે અન ે

ગુજરાતની કુલ આવક માત્ર રૂા.૩૦૦ કરોડ ર્ાય છે તો માત્ર રૂા.૧૦૦ કરોડની આવક બીજે મેનજે કરવામાાં આવે તેમજ આ પ્રોફેશનલ 



ટેક્ષ ર્ાંપુણસ પણે રદ કરવો એ ર્મગ્ર ગુજરાતના વપેારીઓની માાંગણી હોય આ બજેટમાાં જ રદ કરવાની રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા ભારપુવસક 

રજુઆત કરેલ હતી. 
 

(ર) રાજકોટ ર્ૌરાષ્ટ્રનુાં હબ હોય તેમજ ઘણી MSME ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટ્ર્પાયેલ હોય રાજકોટ ખાતે ઈનલેન્ડ કન્ટેઈનર ડેપો (ICD) 

સ્ટ્ર્ાપવા માટનેી અમારી માાંગણી છે. આ અાંગે ર૦૧૭ ના વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં MOU ર્યેલ હોય જેનો આજ દીન ર્ધુી કોઈ નીરાકરણ 

આવેલ નર્ી. તો રાજકોટ ખાતે ICD સ્ટ્ર્ાપવાની માાંગણી સ્ટ્વીકારી યોગ્ય કરવુાં. જેર્ી મનકાર્કારોના ઉદ્યોગમાાં ફાયદો ર્ાય અને ર્ૌરાષ્ટ્રના 

ઉદ્યોગોને વેગ મળે. 
 

(૩) રાજકોટ ખાતે કન્વને્શન ર્ેન્ટર ફાળવવાની માાંગણી ઘણા ર્મયર્ી પેન્ડીંગ છે. પવુસ મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ આ માાંગણીનો સ્ટ્વીકાર 

કરેલ હોય તેમજ અાંદાજે આશરે ૩ર એકર જગ્યાનુાં સ્ટ્માટસ ર્ીટી એરીયામાાં પ્રોવીઝન કરૈલ હોય આ અાંગે તાત્કાલીક મનણસય લઈ ર્ૌરાષ્ટ્રના 

વેપાર-ઉદ્યોગને વધુાં વેગવાંતુ બનાવી રાજકોટ ખાતે કન્વને્શન ર્ને્ટર તાત્કાલીક ફાળવવુાં.  
 

(૪) રાજકોટ ચેમ્બરને પોતાની મબલ્ડીંગ બનાવવા માટે રાહત દરે જમીન ફાળવવા માટનેી વર્ો જુની માાંગણી પેન્ડીંગ હોય. તો 

તાત્કાલીક અર્રર્ી ૧૦ હજાર ચો. મીટર જગ્યા ટોકન દરે ફાળવવી. 
 

(પ) રાજકોટ ખાતે ઈમમટેશન જવેલરી પાકસ માંજુર કરવુાં. કારણ ક,ે ર્મગ્ર ભારતમાાં ર્ૌર્ી વધારે ઈમમટેશનનુાં પ્રોડકશન રાજકોટમાાં 

ર્ાય છે. આ ઉદ્યોગ ગુહ ઉદ્યોગ હોય આશરે ૪.પ લાખ લોકોને રોજગારી પુરી પાડ ેછે. જે પૈકી આશરે ર.પ લાખ મમહલાઓને રોજગારી 

મળે છે. તેર્ી રાજકોટ ખાતે ઈમમટશેન જવેલરી પાકસ સ્ટ્ર્ાપવાર્ી ઈમમટેશન ઉદ્યોગોને વેગ મળશ ેતેમજ લાખો લોકોને રોજગારી મળશ.ે 
 

(૬) ગુજરાતની નવી ઔદ્યોગીક મનતી-ર૦ર૦ જાહેર ર્યેલ છે. તેમાાં રાજકોટના તાલુકાઓને કેટેગરી ૧,ર,૩ માાં મુકવામાાં આવેલ 

છે. આમા ર્ૌરાષ્ટ્રને હળાહળ અન્યાય ર્યેલ છે. જેર્ી તેનો મવકાર્ અટકી ગયેલ છે. જેર્ી તેમાાં મહદઅાંશના તાલુકાઓમાાં ફેરફાર કરવો 

જરૂરી છે. જેર્ી નવા સ્ટ્ર્પાતા ઉદ્યોગોને ર્રકારના તમામ લાભો મળવાપાત્ર ર્ાય. જેર્ી ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગો ખીલી ઉઠશ.ે આ અાંગે ઉદ્યોગ 

કમમશ્નરશ્રીન ેરજુઆત પણ કરેલ છે અને આ મવર્ાંગતતા દુર ર્વાર્ી MSME ને ફાયદો ર્શ.ે  
 

(૭) આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ર્ાહેબનુાં ર્પનુાં છે કે કડફેન્ર્ના હર્ીયારો ભારત દેશમાાં જ બને અને ભારત 

આત્મમનભસર બને તવેા શભુ આશયર્ી કડફેન્ર્ પોલીર્ીને ખબુ પ્રોત્ર્ાહીત કરેલ હોય. તમેજ રાજકોટ માાંર્ી ઘણી બધી ઈન્ડસ્ટ્રીઓ 

ડીફેન્ર્ને ડાયરેકટ તર્ા ઈનડાઈરેકટ ર્પ્લાય કરતી હોય. તેમને ર્રકાર પાર્ેર્ી ઉદ્યોગોના મવકાર્ માટ ેજમીન મેળવવામાાં ખુબ જ 

મુશકેલી પડી રહી છે. તો હાલમાાં કડફેન્ર્ એન્ડ એરોસ્ટ્પેર્ પોલીર્ી તમેજ ગજુરાતની નવી ઔદ્યોગીક નીતીમાાં ઘણી મવર્ાંગતતાઓ હોય 

જેને દુર કરી આ અાંગે તત્કાલીક અર્રર્ી ઘટતુાં કરવુાં. જેર્ી કડફેન્ર્ એન્ડ એરોસ્ટ્પેર્ પોલીર્ીમાાં ર્ધુારા કરવાર્ી આવા ઉદ્યોગોને 

પ્રોત્ર્ાહીત કરી શકાય અને મોદી ર્ાહેબના ર્પનાને ર્ાકાર કરી શકાય.  
 

(૮) ગુજરાતમાાં ઘણી બધી MSME ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટ્ર્પાયેલ હોય તેમજ MSME ની મયાસદા આશરે પ૦ કરોડ ર્ધુી વધારેલ હોય તને ે

ધ્યાનમાાં રાખીને GIDC માાં ૩૦૦૦ ચો.મી.ને બદલે જો ૬૦૦૦ ચો.મી. જમીન ઉદ્યોગકારોન ેપ૦ ટકાના દરે આપવી. જેર્ી ઉદ્યોગોનો 

ર્ારો એવો મવકાર્ ર્શ ેઅને એમ.એર્.એમ.ઈ ર્ેકરટને બુસ્ટ્ટ મળશ.ે 
 

(૯) ઘણાાં વખતર્ી ગુજરાતની GIDCઓ ડબલ ટેક્ષ ભરવાર્ી પીડાય છે. તેમજ મહાનગરપામલકા/ નગરપામલકા તર્ા ર્રકારની 

ર્ુમવધાઓર્ી વાંમચત રહી જાય છે. તેર્ી ઔદ્યોગીક એકમોન મહાનગરપામલકા તર્ા GIDC ને ભરવાપાત્ર ર્તા ડબલ ટેક્ષનુાં યોગ્ય 

મનરાકરણ લાવવુાં. જેર્ી ઉદ્યોગકારોને મળવાપાત્ર તમામ ર્ુમવધા મળે અને ઉદ્યોગોનો મવકાર્ ર્ાય.  
 

(૧૦) ગુજરાત ર્રકાર દ્ઘારા રેર્ીડેન્ટ ર્ોર્ાયટીઓ રેગ્યુલાઈઝ કરીને ર્રાહનીય પગલુાં લીધેલ છે. ત્યાર ેતમામ ર્ુમચત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ 

ર્ોર્ાયટીઓ પણ તાત્કાલીક અર્રર્ી ટોકન દરે રગે્યુલાઈઝ કરવી. આનાર્ી ર્રકારને રવેન્યુની આવક પણ વધશ ેતર્ા ઉદ્યોગોનો મવકાર્ 

ર્શ.ે તેમજ આવી વર્ાહતોમાાં આવારા તત્વો દ્ઘારા દબાણ પણ નમહ ર્ાય તે પણ ધ્યાને લઈ ઘટતુાં કરશોજી.  
 

(૧૧) રાજકોટ ખાતે રામનગર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનના ઔદ્યોગીક એકમોને ધારાધોરણ મજુબની ફી લઈને રેગ્યુલાઈઝ 

કરવાની માાંગણી પેન્ડીંગ હોય તો તે અાંગે ઘટતુાં કરશોજી. 
 



(૧ર) રાજકોટમાાં દીન પ્રમતદીન ઉદ્યોગો વધી રહયા છે. જેર્ી રાજકોટ-જામનગર હાઈવે પર પડધરી પાર્ ેઅન ેરાજકોટ-ભાવનગર 

હાઈવે પર ગઢડા પાર્ ેર્રકારી ખરાબાની જમીન આવેલ હોય ત્યાાં નવી તાત્કાલીક નવી જીઆઈડીર્ી ફાળવવી. જેર્ી ઉદ્યોગોના 

મવકાર્ની ર્ાર્ે રોજગારીની તકોમાાં વધારો ર્શ.ે  
 

(૧૩) ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગોને વગે આપવા ઘણી બધી ઈન્ડસ્ટ્રીઓ નવી બની રહેલ હોય તેમને યોગ્ય ર્મયે વીજ પુરઠો મળતો નર્ી તો 

આ અાંગે તાત્કાલીક પગલા લઈ ૬૬ કે.વી. ર્બ સ્ટ્ટેશન બનાવવા માટે જેટકોને તાત્કાલીક જમીન ફાળવવી જેર્ી ઉદ્યોગોને પ્રોત્ર્ાહન 

મળે. 
 

(૧૪) રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈ-વ ે પર માલીયાર્ણ ગામ નજીક બનનાર ટોલ પ્લાઝાને જુના હૈયાત બામણબોર 

ટોલપ્લાઝામાાં ફેરવવુાં. 
 

(૧પ) રાજકોટ શહેરમાાં અાંદાજે ૧૭ વર્સર્ી રૂડાના ચેરમેનની જગ્યા ખાલી હોય તેનો ચાજસ  શહેરના IAS અમધકારી પાર્ ેહોય તેઓ 

પોતાના કાયસભારના અભાવે હાજરી આપી શકતા ન હોય જેર્ી રાજકોટનો મવકાર્ અટકી ગયેલ છે. તો માત્ર રાજકોટને જ આ અન્યાય 

શા માટે ? અમદાવાદ-બરોડા- ર્ુરત-ભાવનગર જેવા શહેરોમાાં ચેરમેનો હોય તો રાજકોટને કેમ નહી ? તો રાજકોટ ખાતે રૂડાના 

ચેરમેનની મનમણાંક કરવી. 
 

(૧૬) કોઈપણ શહરેનો મવકાર્ તમેનુાં મજબુત ઈન્રાસ્ટ્રકચર દ્વારા ર્ાય છે. રાજકોટને રીંગ રોડ-૧, રીંગરોડ -ર તેમજ પ્રપોઝ રીંગ 

રોડ-૩ ની માંજુરી મળેલ હોય, ઘણા લાાંબા ર્મયર્ી રીંગ રોડ-ર નુાં કાયસ અધુરૂ છે. આજની તારીખે પણ રીંગ રોડ - ર પૂણસ ર્યેલ નર્ી. 

જેના કારણ ે રાજકોટમાાં પારાવર રાફીકની ર્મસ્ટ્યાનો ર્ામનો કરવો પડે છે. ર્ાર્ોર્ાર્ ઉદ્યોગકારોન ેપણ રાન્ર્પોટેશનમાાં ખુબ જ 

હાલાકી ભોગવાઈ રહી છે. તો આ રીંગ રોડ -ર, ૪ રેકનુાં કાયસ પૂણસ કરવા અમારા ધ્યાનમાાં આવ્યા મજુબ રૂડા/રાજકોટ મહાનગરપામલકા 

એ પણ દરખાસ્ટ્ત કરેલ હોય તાત્કાલીક અર્રર્ી આ બજેટમાાં આના ખચસનો ર્માવેશ કરી ર્ુધારો કરવો જેર્ી રાજકોટના ઉદ્યોગોન ે

ર્ારો એવો ફાયદો ર્શ.ે  
 

(૧૭) શહેરમાાં ર્ાંચાલીત ચાલતા ડાયગ્નોસ્ટ્ટીક ર્ને્ટરોને તર્ા હોમસ્ટ્પટલોને હેલ્ર્કેરને લગતા ર્ાધનો વર્ાવવા માટે હલે્ર્કેર 

પોલીર્ીમાાં ફેરફાર કરી તેઓને ર્બર્ીડી મળવાપાત્ર ર્ાય તવેી જોગવાઈ કરવી.  
 

(૧૮) કોઈપણ રાજયનો મવકાર્ કરવા માટે તમામ મોટા શહેરમાાં ચમે્બર ઓફ કોમર્સ તમેજ મવમવધ એર્ોર્ીએશનો સ્ટ્ર્પાયેલ છે. 

ચેમ્બર કાયમી ધોરણે પારદશસક તેમજ તટષ્ઠતા પૂવસક કામગીરી કર ેછે. અને આમ પ્રજા વેપારીઓ ઉદ્યોગકારો તેમજ ર્રકારશ્રીને ડાયરેકટ ક ે

ઈનડાયરેકટ મદદરૂપ ર્ાય છે. આમ જો રાજકોટમાાં રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના નજેા નીચે મવમવધ એર્ોર્ીએશનોને ર્ાર્ે રાખીન ે

તેમજ કલેકટરશ્રી, પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી, મ્યુનીર્ીપીલ કમમશ્નરશ્રી, એમ.ડી. પી.જી.વી..ર્ી.એ.લ તમેજ રૂડા અધ્યક્ષશ્રીની એક ર્ાંકલન 

ર્મીતીની રચના નામદાર કલેકટરશ્રીની અધ્યક્ષાતામાાં કરવામાાં આવે તો ઘણા બધા નાના-મોટા પ્રશ્નોનુાં મનરાકરણ ર્ઈ શક.ે  
 

(૧૯) ર્રકારશ્રીની િીટીકલ ઈન્રાસ્ટ્રકચર સ્ટ્કીમ અન્વયે ફાયર સ્ટ્ટેશન પ્રોજેકટ કુલ પ્રોજેકટના ૮૦% મુજબ ર્રકારી ર્હાય ઉદ્યોગ 

કમમશ્નરશ્રીની કચેરીના પત્ર િમાાંક ઉક/આઈ.એમ./માંજુરી/૧પપ૮૪૭૬ તા.રર-૭-ર૦૧૯ ર્ી માંજુર ર્યેલ છે. જેમાાં ફાયર ફાઈટર 

(બાંબો) ની રકમનો ર્માવેશ ર્યેલ નર્ી. તેર્ી શાપર-વેરાવળ ઔદ્યોગીક વર્ાહત માટે એર્ોર્ીએશન મારફત ફાયર સ્ટ્ટેશન પ્રોજેકટ માટ ે

ફાયર ફાઈટર (બાંબો) ની રકમ માંજુર કરવી. 
 

(ર૦) ર્રકારશ્રીના મનયમ મુજબ નગરપામલકા મળવાપાત્ર ર્ાય છે. તેર્ી શાપર-વેરાવળની બન્ને ગામની ર્ાંયુકત નગરપામલકાન ે

માંજુરી આપવી. 
 

(ર૧) રાજકોટ જીલ્લાના કોટડાર્ાાંગાણી તાલુકાના શાપર-વેરાવળ ગામની આજુબાજુ મોટા પ્રમાણમાાં ઔદ્યોગીક વર્ાહતો આવેલ 

છે. તે બન્ને ગામની કુલ વસ્ટ્તી અાંદાજે ૧.પ લાખર્ી પણ વધારે છે ત્યાાં ફેકટરીમાાં કામ કરતા મજુરો, કારીગરો તર્ા રહેણાાંક મવસ્ટ્તારના 

લોકોને શુધ્ધ પીવાનુાં પાણી મળી રહે તે અાંગે યોગ્ય કરવુાં. 
 

(૧) આમ ખાર્ કરીને રાજકોટના ર્વાાંગી મવકાર્ માટે બીજો રીંગ રોડ તાત્કાલીક પૂણસ કરવો. 

(ર) પ્રોફેશનલ ટકે્ષ ર્ાંપણૂસ પણે નાબદુ કરવા અાંગ.ે 

(૩) રાજકોટને સ્ટ્માટસ ર્ીટી એરીયામાાં કન્વેન્શન ર્ેન્ટર તેમજ રાજકોટ ચેમ્બરને જગ્યા ફાળવવા અાંગે. 

(૪) રાજકોટ ખાતે ઈમીટેશન જવલેરી પાકસ ફાળવવા અાંગે. 



(પ) GIDCના ડબલ ટકે્ષોશન રદ કરી પૂરતી ર્ુમવધા આપવા અાંગે તેમજ GIDC ને લગતા પ્રશ્નોનુાં મનરાકરણ કરવા અાંગે. 

(૬) ર્ુચીત ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ ર્ોર્ાયટીઓ રેગ્યુલાઈઝ કરવા અાંગે. 

(૭) માલીયાર્ણ ટોલ પ્લાઝા ફેરવવા અાંગ.ે 

(૮) રાજકોટ ચેમ્બરના નજેા હેઠળ મવમવધ એર્ોર્ીએશનને ર્ાર્ે રાખી કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષ સ્ટ્ર્ાને ર્ાંકલન ર્મમમતની રચના કરવા અાંગ ે

ભારપવૂસક રજુઆત કરેલ.  
 

આમ રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીએ રાજકોટના મવમવધ એર્ોર્ીએશનના પ્રશ્નોની રજુઆત કરવા માટે ર્ૌ 

એર્ોર્ીએશનના હોદેદેારોને ર્ાર્ ેરાખી ગુજરાત પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ડો. ભરતભાઈ બોધરા તર્ા વાહન-વ્યવહાર માંત્રીશ્રી અરવવાંદભાઈ 

રૈયાણીના માગસદશસન હેઠળ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી ર્ી. આર. પાટીલજીને ધારદાર રજુઆત કરેલ હતી. આ મુલાકાત દરમ્યાન 

રાજકોટ ચેમ્બરના માનદમત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા, કારોબારી ર્ભ્યશ્રી કુમનલાલ વરર્ાણી, શ્રી મનલેશભાઈ ભલાણી તર્ા રાજકોટ 

મબલ્ડર એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ ગજેરા, માંત્રીશ્રી ર્ુજીતભાઈ ઉદાણી, રાજકોટ એન્જીનીયરીંગ એર્ોર્ીએશનના 

પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ વર્ાણી, માંત્રશ્રી નરેન્રભાઈ પાાંચાણી, લોમધકા જીઆઈડીર્ી ઈન્ડ. એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી નરેન્રવર્ાંહ જાડજેા, 

રાજકોટ ઈમમટેશન જવેલરી એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી જીજ્ઞેશભાઈ શાહ તર્ા તેમની ટીમ, હડમતાળા ઈન્ડ. એર્ોર્ીએશનના માંત્રીશ્રી 

બાંકકમ મહેતા, ર્ાંસ્ટ્કાર ઈન્ડ. એર્ોર્ીઅશેનના પ્રમુખશ્રી ગોવવાંદભાઈ પટેલ, રાજકોટ ગુડઝ રાન્ર્પોટસ એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી 

હર્ુભાઈ ભગદેવ, લોઠડા-પડવલા ઈન્ડ. એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી જયાંમતભાઈ ર્રધારા, રામનગર ઈન્ડ. એરીયા એર્ોર્ીએશનના 

પ્રમુખશ્રી રમેશભાઈ મહરપરા, ગુજરાત મીની મર્મને્ટ એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી અરવવાંદભાઈ શાહ, ભાગ્યલક્ષમી ઈન્ડ. 

એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી રાજુભાઈ રાણપરીયા વગેરે મવમવધ એર્ોર્ીએશનોના મોટી ર્ાંખ્યામાાં હોદેદારોને ર્ાર્ે રાખી રજુઆત 

કરાયેલ હતી.  
 

રાજકોટના ર્વાાંગી મવકાર્ માટે રાજકોટ મબલ્ડર એર્ોર્ીઅશનેના પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ ગજેરાએ ર્ારી એવી રજુઆત કરેલ હતી.  
 

રાજકોટ એન્જીનીયરીંગ એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ વર્ાણી દ્ઘારા જીઆઈડીર્ીન ેલગતા મવમવધ પ્રશ્નો અાંગે શ્રી ર્નેારર્ન 

ર્ાહેબ ર્મક્ષ રજુઆત કરેલ હતી. 
 

આ મુલાકાત દરમ્યાન ગજુરાત પ્રદશે ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી ર્ી.આર. પાટીલજી દ્ઘારા ર્ારો એવો ર્મય ફાળવી મવમવધ પ્રશ્નોની કરાયેલ 

રજુઆત અાંગે ર્કારાત્મક પ્રમતભાવ આપી આ અાંગે યોગ્ય કરવા ખાત્રી આપેલ. આ પ્રશ્નોની રજુઆત ર્મયે માનનીય ર્ાાંર્દશ્રી 

મોહનભાઈ કુાંડારીયાજી, શ્રી રામભાઈ મોકરીયાજી, ધારાર્ભ્યશ્રી ગોવવાંદભાઈ પટેલજી તર્ા શ્રી લાખાભાઈ ર્ાગઠીયાજી, રાજકોટના 

મેયરશ્રીડો. પ્રકદપભાઈ ડવ તર્ા શહેર ભાજપ પ્રમુખશ્રી કમલેશભાઈ મમરાણીને ર્ાર્ે રાખી રજુઆત કરી હતી. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની 

અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની ર્ફળ રજુઆત... 

મનકાર્કારોને MEIS સ્ટ્કીમ હેઠળ મળવાપાત્ર લાભો તર્ા મપ્ર અન ેપોસ્ટ્ટ મશપમેન્ટ પર વ્યાજ ર્હાયની ર્મય મયાસદા વધારવામાાં 

આવેલ... 
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ઔદ્યોગીક, વાણીજયીક તર્ા આયાત-મનકાર્ કરતા એકમોને કોરોના વૈશ્વીક 

મહામારી દરમ્યાન અર્હય નુકશાની તર્ા હાલાકી ભોગગવી પડેલ. આવા મનદેશીત એકમોને રાહત તર્ા ર્હાય પુરી પાડવા માટ ે

રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા કેન્ર ર્રકારમાાં અગાઉ રજુઆતો કરેલ. જે અાંતગસત કેન્ર ર્રકાર ેInterest Equalization Scheme જાહેર 



કરેલ હતી. જે અાંતગસત મનકાર્કારો દ્ઘારા કરવામાાં આવેલ મપ્ર અને પોસ્ટ્ટ શીપમને્ટ મનકાર્ માટે લેવાયેલ લોન અાંતગસત વ્યાજ ર્હાય 

ચુકવવામાાં આવે છે. જેની ર્મય મયાસદા તા.૩૦-૯-ર૦ર૧ ના રોજ પુણસ ર્યેલ હતી. આ યોજનાને ર્રકાર દ્ઘારા વધુ લાંબાવવામાાં 

આવેલ પરાંત ુકોઈપણ પ્રકારનુાં જાહરેનામુાં પ્રમર્ધ્ધ ન ર્વાના કારણે મનકાર્કારોને બેન્કો દ્ઘારા અપાતા લાભો-ર્હાયો મળતા ન હતા. 

તેર્ી આ યોજનાની ર્મય મયાસદા વધારાવા રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા કેન્દીય નાણામાંત્રીશ્રીમતી મનમસલા 

મર્તારામનજી, વામણજય અને ઉદ્યોગમાંત્રીશ્રી મપયરુ્ ગોયેલજી તર્ા ર્ાાંર્દશ્રી રામભાઈ મોકરીયાજી  ર્મક્ષ રજુઆત કરેલ હતી. જેના 

ફળસ્ટ્વરૂપે આ યોજના અાંતગસત મળપાત્ર ૩% વ્યાજ ર્હાયની ર્મય મયાસદા તા.૩૧ માચસ ર૦ર૪ ર્ુધી કરવામાાં આવેલ છે.  
 

વધમુાાં ર્રકારશ્રીની ફોરને રડ પોલીર્ી ર૦૧પ-ર૦ર૦ અાંતગસત મનકાર્કારોને MEIS સ્ટ્કીમ હેઠળ મવમવધ લાભો મળવાપાત્ર ર્તા હોય 

છે. જેમાાં DGFT દ્ઘારા Certain Duty Credit Scrip Based Schemes ની ર્મય મયાસદા ર્ુધારી વધુ લાંબાવવમાાં આવી છે. 

જેમાાં (૧) ફોરેન રેડ પોલીર્ી અાંતગસત મહતમ ફાળવણી તા.૧-૯-ર૦ર૦ ર્ી ૩૧-૧ર-ર૦ર૦ ર્ુધીના MEIS ના લાભો રૂા.પ હજાર 

કરોડ દુર કરી આજ ર્મયગાળા દરમ્યાન મનકાર્ કરેલ હોય તેવા મનકાર્કારોને IEC દીઠ રૂા. ર કરોડ ર્ુધીનો MEIS નો લાભ લેવા 

માટનેી અરજી કરી શકશે. (ર) તા.૧-૪-ર૦ર૦ ર્ી ૩૧-૧ર-ર૦ર૦ દરમ્યાન કરેલ મનકાર્ દરમ્યાન MEIS નો લાભ મેળવવા માટે કલેઈમ 

રજુ કરવાની છેલ્લી તા.૩૧-૧-ર૦ર૦ કરેલ હતી જે ર્ુધારી તા.૩૦-૪-ર૦રર ર્ુધી વધારવામાાં આવેલ છે. જેમાાં ર% વધારાનો એડ-હોક 

આ છેલ્લી તારીખ ર્ુધી જ મળશ.ે (૩) Rebate of State and Central Levies Taxes (RoSCTL) Scheme અાંતગસત 

આટીકલ્ર્ અને ગારમેન્ટની મનકાર્ તા.૭-૩-ર૦૧૯ ર્ી ૩૧-૧ર-ર૦ર૦ દરમ્યાન કરાયેલને મળવપાત્ર લાભના કલેઈમ રજુ કરવાની 

મયાસદા તર્ા ટેક્ષટાઈલ ર્ેકટરની Rebate of State and Central Levies Taxes (RoSCTL) Scheme અાંતગસત મનકાર્ના 

લાભો માટે કલેઈમ રજુ કરવાની ર્મય મયાસદા તા.૧પ-૩-ર૦રર ર્ુધી કરાયેલ છે. આમ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી 

દ્ઘારા કરાયેલ રજુઆતોને ર્ફળતા મળેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વષૈ્ણવની મુાંબઈ મસ્ટ્ર્ત IMC ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીમાાં કો-

ઓપ્ટ કારોબારી ર્ભ્ય તરીક ેમનમણાંક... 
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી વેપાર-ઉદ્યોગનુાં પ્રમતમનમધત્વ કરતી ૬૮ વર્સ જુની વકરષ્ઠ મહાજન ર્ાંસ્ટ્ર્ા છે. રાજકોટ ચમે્બર 

દ્ઘારા હર હાંમેશ વેપાર-ઉદ્યોગના તેમજ આમ પ્રજાના પ્રશ્નોનુાં યોગ્ય અને ર્ચોટ મનરાકરણ લાવવા માટે અગ્રેર્ર રહે છે. તેમજ કેન્ર 

તર્ા રાજય ર્રકારમાાં એક ર્ેત ુબની રજુઆતો કરી ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોનુાં યોગ્ય મનરાકરણ લાવવા પ્રયાર્ કર ેછે. રાજકોટ ચેમ્બર મુાંબઈ 

મસ્ટ્ર્ત IMC ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીમાાં ર્ભ્યપદ ધરાવે છે. જેમાાં વર્સ ર૦ર૧-રર માટે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ 

ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવની કો-ઓપ્ટ કારોબારી ર્ભ્ય તરીક ે મનમણાંક કરવામાાં આવેલ છે. IMC ની કો-ઓપ્ટ કારોબારી 

ર્મમમતમાાં ર્ૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાાં રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવને સ્ટ્ર્ાન મળવાર્ી ર્મગ્ર ર્ૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ માટે ગૌરવની બાબત 

ગણાય. આમ આ સ્ટ્ર્ાન મળવાર્ી રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના વેપાર-ઉદ્યોગકારોના પ્રશ્નોને ખબુ જ મહત્વ ર્ાર્ે વાચા મળશે. 
 

ર્ાર્ો ર્ાર્ પ્રમુખશ્રી વી.પી. વષૈ્ણવ હાલ નેશનલ લેવલની ર્ાંસ્ટ્ર્ા ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડીયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી (FICCI) 

ન્યુ કદલ્હીમાાં કારોબારી ર્ભ્ય તરીક ેકાયસરત છે. તેમજ ગજુરાત ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીમાાં અગાઉ રીજીઓનલ ર્ેિટેરી જેવા 

મહત્વના પદ પર કાયસ કરી ચુકયા છે તમેજ કારોબારી ર્ભ્ય તરીક ેપણ હાલ કાયસરત છે. આર્ી તમામ વપેાર-ઉદ્યોગકારોને તઓેન ે



ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો કે ર્ુચનો હોય તો રાજકોટ ચેમ્બરને મોકલી આપવા પણ અનુરોધ કરવામાાં આવે છે. જેર્ી તેની ઉચ્ચ લેવલે રજુઆત 

કરી યોગ્ય મનરાકરણ લાવી શકાય. તમે રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર્રકારશ્રીએ શરૂ કરેલ ઓનલાઈન ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીનના પોટસલમાાં મનકાર્કારોને પડતી મુશકેલી અાંગે તર્ા મેન્યુઅલ ર્ર્ટસકફકટે 

માટે મદુત વધારવા માટે રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ડીજીએફટી ન્યુ કદલ્હી ર્મક્ષ રજુઆત કરવામાાં આવી... 
 

ર્રકારશ્રીએ મનકાર્કારોને ઓનલાઈન ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીન માટે કોમન કડઝીટલ પ્લેટફોમસ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે.  જે અાંતગસત 

ઓનલાઈન ર્ર્ટસકફકટે ઓફ ઓરીજીનના પોટસલમાાં મનકાર્કારોને ભોગવવી પડતી મવમવધ મુર્ીબતો બાબત ે રાજકોટ ચેમ્બર દ્વારા 

ર્ચોટ રજુઆત કરવામાાં આવેલ જેના અનુર્ાંધાને ર્રકારશ્રીએ ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીન મને્યુઅલી ઈસ્ટ્યુ કરવા માટે ૩૧-૩-ર૦રર 

ર્ુધી મુદત વધારો કરી આપેલ. તમે છતા મનકાર્કારોની ઘણીબધી મુર્ીબતોનુાં યોગ્ય મનરાકરણ ન ર્વાનુાં જણાતા રાજકોટ ચેમ્બરના 

ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાએ ડીજીએફટી ન્યુ કદલ્હી તર્ા રાજકોટ જોઈન્ટ ડીજીએફટી ર્મક્ષ નીચે મુજબ રજુઆત કરેલ છે.   
 

(૧) પોટસલમાાં કોલમનાં.૭ માાં મનકાર્ કરેલ વસ્ટ્તુની મવગત દશાસવવાની હોય છે. જેમાાં એક કરતા વધારે મનકાર્ વસ્ટ્તુઓના કકસ્ટ્ર્ામાાં 

દરેક આઈટમની જરૂરી મવગતો એક જ કોલમમાાં ફાળવેલ માયાસકદત જગ્યામાાં દશાસવી શકાતી નર્ી. તેર્ી કોલમ નાં.૭ ની મવગત ર્માવવા 

માટનેી જગ્યા મોટી કરવી. અર્વા આના મવકલ્પે એક અલગ સ્ટ્ટટેમને્ટમાાં તમામ વસ્ટ્તુઓની મવગત દશાસવવી CoO ફોમસમાાં કોલમનાં.૭ 

માાં ર્ાર્ ેબીડેલ ફોમસ મજુબ માન્ય રાખવુાં જોઈએ. 
 

(ર) ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીનની ફીનુાં પેમને્ટ કરવા માટે કોપોરટે બેન્કીંગનુાં પ્રાવધાન પોટસલમાાં કરવુાં ખાર્ જરૂરી છે. 
 

(૩) ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીન ઓનલાઈન જનરટે કરતી વખત ે મનકાર્કારોએ મનકાર્પાત્ર આઈટમ બનાવવા માટે કરેલ તમામ 

આયાતોની મવગતો આપવી ખુબ જ અર્ુમવધાજનક જણાય છે અને ર્મયનો વ્યય પણ ર્ાય છે. જેનુાં તાત્કાલીક મનવારણ લાવવુાં. 
 

(૪) ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીનના ચાજસ  પેટે એક પેઈઝ દીઠ રૂા.ર૩૬/- ફી મનધાસકરત કરાયેલ છે. પરાંત ુબ ેકે ત્રણ પેઈઝના કકસ્ટ્ર્ામાાં 

દરેક પેઈઝ દીઠ રૂા.ર૩૬/- ભરવાપાત્ર ર્ાય છે. ર્દર જોગવાઈ તાત્કાલીક ર્ુધારી પેઈઝ વાઈઝને બદલે ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીન 

વાઈઝ રૂા.ર૩૬/- ફી લઈ શકાય તેવી વ્યવસ્ટ્ર્ા કરવી. 
 

(પ) મનકાર્કાર મર્સ્ટ્ટમમાાં ઈનવોઈર્ અટેસ્ટ્ટેડ કરાવી શક ેતેવી ર્ુમવધા આપેલ છે. પરાંત ુઅન્ય ર્હાયક ડોકયુમેન્ટ જેવા ક ેપેકકાંગ 

લીસ્ટ્ટ વગેરે અટેસ્ટ્ટેડ માટે જોગવાઈ ર્યેલ નર્ી. તેર્ી મનકાર્કાર તમામ ડોકયુમેન્ટ અટેસ્ટ્ટેડ કરી શક ેતવેી વ્યવસ્ટ્ર્ા કરવી. 
 

(૬) મનકાર્કાર માટે ફાઈનલ ડેસ્ટ્ટીનેશન (અાંમતમ સ્ટ્ર્ળ) દેશ દશાસવવાનુાં હોય છે. જે માટે ચેક લીસ્ટ્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાાં આવેલ છે. 

પરાંત ુચેકલીસ્ટ્ટમાાં ર્ામેલ ન હોય તવેા દેશમાાં મનકાર્ના કકસ્ટ્ર્ામાાં જે તે દેશનુાં નામ ર્ીસ્ટ્ટમ માન્ય રાખતી નર્ી. આવા ર્ાંજોગોમાાં અન્ય 

ઓપ્શનનુાં પ્રાવધાન તાત્કાલીક કરવાની જરૂર છે.  
 



રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વારા ઉપરોકત તમામ ર્મસ્ટ્યાઓનુાં યોગ્ય મનરાકરણ ન ર્ાય ત્યાાં ર્ુધી મેન્યુઅલી ઈસ્ટ્યુ 

કરવાની ર્મય મયાસદા વધારી ન્યુ કદલ્હી ડીજીએફટીશ્રી અમમત યાદવ ર્મક્ષ તર્ા રાજકોટ જોઈન્ટ ડીજીએફટી ર્મક્ષ ખાર્ રજુઆત 

કરેલ છે. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાની  રેલ્વે DRUCC માાં મનમણાંક કરવામાાં આવેલ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપમ્રખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાની રેલ્વનેી DRUCC કમમકટમાાં મનમણાંક ર્યેલ છે. ર્તત 

ર૦૧૩ ર્ી DRUCC ના મેમ્બર તરીકે કાયસરત રહી                           રાજકોટ-ર્ૈારાષ્ટ્રના મુર્ાફરોને ર્ારી રેલ્વે ર્ુમવધા મળી રહે તર્ા 

વેપાર-ઉદ્યોગ અને આમ જનતાના રેલ્વનેા પ્રશ્નોની ર્ચોટ રજુઆતો કરી તેનો ઉકેલ લાવવા હાંમેશા પ્રયત્નશીલ રહે છે. રાજકોટ ચેમ્બર 

દ્વારા કરાયેલ ર્ફળ રજુઆતો જેમા ખાર્ કરીને રાજકોટ રેલ્વે સ્ટ્ટશેનમાાં મરુ્કાફરો માટે એસ્ટ્કેલેટરની ર્ુમવધા શરૂ ર્ઈ ગયેલ છે.,  

લગેજ સ્ટ્કનેર મશીન મુકાવામાાં આવેલ છે., રાજકોટ સ્ટ્ટેશનના પ્લેટફોમસ ન.૩ ઉપર કોચ ગાઈડન્ર્ની ર્ુમવધા ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવેલ 

છે.,  રાજકોટ-મુાંબઈ જવા માટે 'હમર્ફર એકર્પ્રેર્' રેઈન શરૂ કરવામાાં આવેલ છે., રાજકોટ-અમદાવાદ શરૂ ર્યેલ દુરન્ટો એકર્પ્રેર્ન ે

રાજકોટ ર્ુધી લાંબાવવામાાં આવેલ છે. ઉપરાાંત ર્ુરેન્રનગર-રાજકોટ વચ્ચેનો ડબલ રેક પ્રોજેકટ ઝડપી પુરો ર્ાય તે અાંગે પણ ભારપવૂસક 

રજુઆત કરેલ છે.  
 

તદઉપરાાંત હજુ મુર્ાફરોને રેલ્વનેી ર્ારી ર્ુમવધાઓ મળે તેવા પ્રયત્નો ચાલુ રાખીશુાં. જે કોઈને રેલ્વનેા પ્રશ્નો હોય તો તે રાજકોટ 

ચેમ્બરન ેમોકલી આપવા ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈએ અનુરોધ કરેલ છે. જેર્ી તેની તાત્કાલીક રજુઆત કરી ઉકેલ લાવી શકાય. તમે 

રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તર્ા FIEO ના ર્ાંયુકત ઉપિમે “Enhancing Export Business in the New 
Financial Year and Latest Updates” અાંગે ર્ેમમનાર યોજવામાાં આવેલ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બરઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તર્ા ફેડરેશન ઓફ ઇમન્ડયન એક્ષપોટસ ઓગનેાઈઝેશન (FIEO) ના ર્ાંયુકત ઉપિમ ે

“Enhancing Export Business in the New Financial Year and Latest Updates”  અાંગે તા.૮-૪-ર૦રર, 

શુિવારના રોજ ર્મેીનાર યોજવામાાં આવેલ. 
 

ર્ેમમનારના પ્રારાંભે રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાએ ર્ાનૈ આવકારી ઉદ્યોગકારોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા રાજકોટ 

ચેમ્બર હાંમેશા ર્જાગ છે. આયાત-મનકાર્ અાંગે ઉદ્યોગકારોન ેપુરતી મામહતી મળી રહે તે ઉદેશર્ી અવાર-નવાર મવમવધ ર્ેમમનારોનુાં 

આયોજન કરવામાાં આવે છે. ત્યાર ેનવા ચાલુાં ર્યેલ નાણાાંકકય વર્સમાાં મનકાર્ને વેગ મળે તે ઉદેશર્ી આજના આ ર્ેમમનારનુાં આયોજન 

કરેલ છે. જે ખુબ જ ઉપયોગી બની રહેશે. ત્યારબાદ રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમખુશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ દ્ઘારા રાજકોટમાાં ઉદ્યોગોનો મવકાર્ 

કદન-પ્રમતકદન વધતો રહે છે અને રાજકોટ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ હબ બની ગયેલ છે. ભારત દેશ ેમનકાર્ક્ષોત્રે ૪૦૦ બીલીયન ઈકોનોમીની મર્મદ્ધ 

હાાંર્લ કરી છે. તેમાાં ગજુરાત રાજય ર્મગ્ર દેશમાાં પ્રર્મ િમ ેછે. જે આપણા માટે ગૌરવની બાબત છે. તેમજ  વડાપ્રધાનશ્રી નરને્રભાઈ 

મોદીના પ રીલીયન ઈકોનોમી મવઝનને ર્ાર્સક કરવામાાં આપણે ર્ૌએ ર્હભાગી બનીશુાં. ર્ાર્ો ર્ાર્ વેપાર-ઉદ્યોગકારોને કોઈપણ 

જાતની મુશકેલી અર્વા પ્રશ્નો હોય તો રાજકોટ ચેમ્બરને મોકલી આપી તેનુાં ર્ચોટપણે મનરાકરણ લાવીશુાં તેમ જણાવેલ. 
 

ર્ેમમનારના અમતમર્ મવશેર્ તરીક ેઉપમસ્ટ્ર્ત રાજકોટ જોઈન્ટ DGFT શ્રી અમભશેક શમાસએ ર્ેમમનારમાાં હાજર રહવેા આમાંત્રણ આપવા 

બદલ આભાર વ્યકત કરેલ. તેમજ MEIS ના મળવાપાત્ર લાભ માટનેી અરજીઓ સ્ટ્વીકારવાની છેલ્લી તા.૧૩-૪-ર૦રર છે તો આ અાંગે 

કોઈપણ મુાંઝવણ હોય તો જાણ કરવી. ર્રકારશ્રી દ્ઘારા AEO, EPCG, RoDTEP, વગેરે મહત્વની સ્ટ્કીમો મવશે મવસ્ટ્તૃત જાણકારી 

આપેલ તર્ા ડોમેસ્ટ્ટીક માકેટમાાં ગજુરાતનુાં યોગદાન ર્ારૂાં રહયુાં છે જે ર્ારી બાબત ગણાય. મનકાર્કારોને કોઈપણ મશુકેલી ઉદ્ભવે તો 

મવના ર્ાંકોચે રાજકોટ DGFT ઓકફર્નો ર્પકસ કરવા જણાવેલ. 
 

ર્ેમમનારના વકતાશ્રી મમહીરભાઈ શાહએ આજના ર્ેમમનારનુાં આયોજન કરવા તર્ા આમાંત્રણ આપવા બદલ આભાર વ્યકત કરેલ. 

મનકાર્ક્ષોત્રે ભારત દેશ ે૪૦૦ બલીયન ઈકોનોમીની મર્મદ્ધ હાાંર્લ કરેલ તેની ર્હર્સ નોંધ લીધેલ. તેમજ મનકાર્ અાંગનેા મવમવધ 



પાર્ાઓની ચચાસ કરી નવા નાણાાંકીય વર્સમાાં મનકાર્ને વધુ વેગ કવેી રીત ેઆપી શકાય તેના મવમવધ મુદાઓની ચચાસ કરી જેમાાં ખાર્ કરીન ે

મનકાર્કારોએ પોતાનુાં IEC દર ફાઈનાન્ર્ીયલ વર્ે અપડટે કરવુાં, RCMC રીન્યુાં કરવુાં, GST LUT રીન્યુાં કરવુાં, DGFT ના કોમન પોટસલમાાં 

શરૂ ર્યેલ ર્ટીફીકેટ ઓફ ઓરીજીન અાંગ,ે ICEGATE ના રજીસ્ટ્રેશન ર્ાર્ે ADCODE / બેન્ક એકાઉન્ટ-ઈન્સ્ટ્ટેન્ટીવ લેજર અાંગ,ે 

FTP ની મુદત ૩૦-૯-રર ર્ુધી વધેલ તે અાંગે, એક્ષપોટસ ઈન્ર્ેન્ટીવ, ઈન્ટરેસ્ટ્ટ ઈકવીલાઈઝેશન સ્ટ્કીમ અાંગ,ે ઓર્ોરાઈઝડ ઈકોનોમીક 

ઓપરેટર સ્ટ્કીમ અાંગ,ે ન્યુ માકેટ-પ્રોડકટ તર્ા ફોરેન રેડ એગ્રીમેન્ટ અાંગ,ે એડવાન્ટજે ઓફ એક્ષપોટસર્સ, મવગેરે મવમવધ મુદાઓની મવસ્ટ્તૃત 

છણાવટ કરી પાવરપોઈન્ટ પ્રઝેનટેશન દ્ઘારા જાણકારી-માગસદશસન આપેલ. બાદમાાં ઉપમસ્ટ્ર્ત મનકાર્કારો દ્ઘારા પછુાયેલ પ્રશ્નોના 

મવગતવાર જવાબો આપી ર્મજાવવાના પ્રયત્નો કરેલ. 
 

ર્મગ્ર ર્ેમમનારનુાં ર્ાંચાલન તર્ા ઉપમસ્ટ્ર્ત મહાનભુાવો તર્ા ર્ભ્યોશ્રીઓનો આભાર વ્યકત FIEO ના ગજુરાત વેસ્ટ્ટનસ રીજીઓનલ 

હેડશ્રી જયપ્રકાશ ગોયેલએ કરેલ. તમે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની અખબારી યાદીમાાં જણાવ્યુાં છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ઓનલાઈન ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીનના પોટસલમાાં મનકાર્કારોને કોઈપણ મુશકેલી કે ર્મસ્ટ્યા હોય તો રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ 

ઈન્ડસ્ટ્રીનો ર્ાંપકસ કરવા અનુરોધ... 
 

કેન્ર ર્રકાર દ્ઘારા મનકાર્કારો માટ ેર્ર્ટસફીકેટ ઓફ ઓરીજીન ઈશયુાં કરવા માટે નવેમ્બર-ર૦ર૧ ર્ી કોમન કડઝીટલ પ્લેટફોમસ શરૂ કરવામાાં 

આવેલ છે. જે અાંતગસત ઓનલાઈન ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીનના પોટસલમાાં મનકાર્કારોને ભોગવવી પડતી મવમવધ મશુકેલીઓને ધ્યાનમાાં 

રાખી DGFT દ્ઘારા ૩૧ માચસ ર૦રર ર્ુધી મુદત વધારવામાાં આવેલ હતી. આ દરમ્યાન મનકાર્કારોને પડતી મુશકેલીઓના મનવારણ અર્ે 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી રજુઆત કરી મહતમ પ્રશ્નોનુાં મનરાકરણ લાવેલ છે અને હજુ પણ જયાાં ર્ુધી કોમન ડીઝીટલ 

પોટસલમાાં મુશકેલીઓનુાં યોગ્ય મનરાકરણ ન આવે ત્યાાં ર્ુધી મેન્યુઅલી ચાલુાં રાખવા રજુઆત કરેલ છે.  
 

હાલ ૧લી એમપ્રલ ર૦રર ર્ી ફરજીયાત ઓનલાઈન ર્ર્ટસકફકેટ ઓફ ઓરીજીન ઈશયુાં કરવાનુાં રહેશે. જે અાંતગસત મનકાર્કારોને પોટસલમાાં 

રજીસ્ટ્રેશન કરવામાાં કે એપ્લીકેશન ર્બમીટ કરવામાાં કોઈપણ મુશકેલી કે ર્મસ્ટ્યા ઉદ્ભવતી હોય રાજકોટ ચેમ્બરના ફોન નાં. ૦ર૮૧-

રરર૭૪૦૦ / રરર૭પ૦૦ ઉપર ર્ાંપકસ કરવા અનુરોધ કરવામાાં આવે છે. જેર્ી મનકાર્કારોને પડતી મશુકલેીઓનુાં યોગ્ય મનરાકરણ લાવવા 

પ્રયાર્ કરી શકાય. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ર્હયોગર્ી ફુડ કોપોરશેન ઓફ ઇમન્ડયા-રાજકોટ દ્ઘારા AI Based Automated 
Grain Analyzer & Automatic Moisture Meter અાંગે ર્ેમમનાર યોજવામાાં આવેલ. 
 



રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ર્હયોગર્ી ફુડ કોપોરશેન ઓફ ઇમન્ડયા-રાજકોટ દ્ઘારા AI Based Automated 
Grain Analyzer & Automatic Moisture Meter અાંગે તા.૧ર-૪-ર૦રર ના રોજ ર્મેમનાર યોજવામાાં આવેલ. જેમાાં 

રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ, માનદમાંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા તર્ા ફુડ કોપોરેશન ઓફ ઈમનડયા ન્યુ કદલ્હીના ચીફ 

જનરલ મેનજેરશ્રી એએર્ અરૂણાચલમ, ગુજરાતના જનરલ મેનજેરશ્રી શ્રીકાાંત પ્રર્ાદ, અમદાવાદના આર્ી.જનરલ મનેેજરશ્રી 

મશવકુમાર ચાંદન તર્ા રાજકોટના ડી.એમ.શ્રીમતી રાખી મનહલાની ઉપમસ્ટ્ર્ત રહેલ. 
 

ર્ેમમનારના પ્રારાંભે FCI અમદાવાદના આર્ી.જનરલ મનેેજરશ્રી મશવકુમાર ચાંદન દ્ઘારા ર્ૌને આવકારી આજના આ ર્ેમમનારનુાં 

આયોજન કરવા બદલ રાજકોટ ચમે્બરનો આભાર વ્યકત કરેલ. તમેજ ફુડ કોપોરેશન ઓફ ઇમન્ડયા દ્ઘારા કરવામાાં આવતી કાયસવાહી 

અાંગે મામહતગાર કરેલ. ત્યારબાદ FCI ગજુરાતના જનરલ મનેેજરશ્રી શ્રીકાાંત પ્રર્ાદએ ખાદ્ય મનગમ દ્ઘારા કોરોના કપરાકાળ દરમ્યાન 

લોકડાઉનમાાં પકરવારોને અનાજ મવતરણ કરીને ઘણો વર્ાંહ ફાળો આપ્યો છે. તેમજ આટીફીશયલ ઈન્ટેલીજન્ર્ બેઈઝ ઓટોમેટેડ મશીન 

અાંગે ટુાંકી મામહતી આપેલ. તમેજ આવા મશીન રાજકોટમાાંર્ી ઉપલબ્ધ ર્વાર્ી ઔદ્યોગીક એકમોને વગે મળશે તર્ા મનકાર્માાં પણ 

વૃમદ્ધ ર્શ.ે 
 

ત્યાર બાદ FCI ન્યુ કદલ્હીના ચીફ જનરલ મેનજેરશ્રી એએર્ અરૂણાચલમ દ્ઘારા આજના આ ર્ેમમનાર માટે પાવરપોઈન્ટ પ્રઝેન્ટેશન 

દ્ઘારા ર્ાંપુણસ મામહતી આપેલ. જેમાાં ખાર્ કરીને Quality Specifications, Uniform specifications of Paddy / Rice 
/ Wheat KMS 2021-22, Pictorial depiction of refractions of Raw rice, Generic Specification of 
Automation Grain Analyzer, Generic Specification of Moisture Meter, Requirement of 
Automatic AI based grain analyser and moisture meter, Purchasing of equiments through GeM 
Portal, મવગેરે મવમવધ મુદાઓ પર ચચાસ કરેલ. 
 

ત્યાર બાદ રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમખુશ્રી વી.પી. વષૈ્ણવએ ફુડ કોપોરશેન ઓફ ઇમન્ડયા દ્ઘારા જે કામગીરી કરવામાાં આવે છે. તને ે

મબરદાવી ર્મગ્ર દેશમાાંર્ી માત્ર ચાર શહેરોમાાંર્ી રાજકોટ ખાતે જ આવા મશીન બનાવવા માટેનો આગ્રહ દશાસવેલ છે. જે ર્રાહનીય છે. 

ત્યાર ેરાજકોટના ર્મગ્ર ઔદ્યોગીક એકમો આવા મશીન બનાવવા ઉત્ર્ાહ દાખવશે જ તેમાાં કોઈ શાંકાને સ્ટ્ર્ાન નર્ી. તેમજ રાજકોટર્ી 

૧ લાખર્ી પણ વધુ આવા ઓટોમટેેડ મશીન બનાવવા ર્ાર્ અને ર્હકાર આપવામાાં આવશ ેતેવી આત્રી આપેલ. 
 

ર્ેમમનારના અાંત ે ઉપમસ્ટ્ર્ત ર્ભ્યશ્રીઓ તર્ા મહાનભુાવોનો આભાર વ્યકત તમેજ ર્મગ્ર કાયસિમનુાં ર્ાંચાલન FCI રાજકોટના 

મેનજેરશ્રી એમ.જી પાટીલ દ્ઘારા કરવામાાં આવેલ. તમે રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ભાગવાનશ્રી મહાવીરની જયાંતી મનમમતે યોજાયેલ ધમસયાત્રાના વધામણા કરવામાાં 

આવેલ... 
 

રાજકોટ ખાતે ભગવાનશ્રી મહાવીર જયાંતીની રાંગે ચાંગે ઉજવણી કરવામાાં આવેલ. આ તક ેશહેરમાાં ઠેર ઠેર જગ્યાએ મવશાળ ધમસયાત્રા 

યોજાયેલ હતી. જેમાાં શ્રધ્ધાળુઓ, મુની ભગવાંતો, શ્રાવકો હર્સ-ઉલ્લાર્ર્ી જોડાયેલ. આ પ્રર્ાંગે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ 

ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ભગવાનશ્રી મહાવીરની યોજાયેલ મવશાળ ધમસયાત્રાનુાં ઉત્ર્ાહ પુવસક હર વર્સની જેમ અમભવાદન કરવામાાં આવેલ.  
 

આ તક ે રાજકોટ ચમે્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ, રરેઝરરશ્રી મવનોદભાઈ કાછડીયા, કારોબારી ર્ભ્યશ્રી અશોકભાઈ મવરડીયા, શ્રી 

અચ્યુતભાઈ જર્ાણી, શ્રી કલ્પેશભાઈ ડોબરીયા, શ્રી ર્ત્યેનભાઈ પટેલ, શ્રી ર્મમરભાઈ વેકીરયા તર્ા શ્રી રાજેશભાઈ જુાંજા હાજર 

રહેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

રેલ્વે ડીવીઝનના ઈમતહાર્માાં ર્ૌપ્રર્મ વખત કલીન શીફ 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાની ર્તત ત્રીજી વખત રેલ્વેની  ZRUCC ના ર્ભ્ય તરીક ે

ભવ્ય બહુમતીર્ી ચૂાંટાઈ આવતા ર્યેલ મનમણાંક... 
 

વેસ્ટ્ટનસ રેલ્વ,ે રાજકોટ ડીવીઝનની, ડીવીઝનલ રેલ્વે યુઝર્સ કન્ર્લટટેીવ કમમકટ- ZRUCCની તા.ર૧-૪-ર૦રર ના રોજ કડવીઝનલ રેલ્વ ે

મેનજેરશ્રી અમનલ કુમાર જૈન તર્ા કડવીઝનલ કોમશીયલ મનેજેરશ્રી અમભનવ જૈફની અધ્યક્ષતામાાં મળેલ બેઠકમાાં આ કમમકટ ર્ભ્યો 

માાંર્ી ર્ૌરાષ્ટ્ર લેવલે એક ર્ભ્યનુાં નામ ZRUCC ના ર્ભ્ય તરીક ેમોકલવા માટે ચૂાંટણી પ્રકિયા હાર્ ધરવામાાં આવતા. પાર્સભાઈ ગણાત્રા 

નામ ઉપરાાંત બે ર્ભ્યોએ ઉમેદવારી નોંધાવેલ જેમા રાજકોટ રેલ્વ ે ડીવીઝનના ઈમતહાર્માાં ર્ૌપ્રર્મ વખત કલીન શીફ ર્ઈ અને 

૧૦૦% મત રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાની તરફેણમાાં મળતા તેઓની ઝોનલ રલે્વ ે

યુઝર્સ કન્ર્લ્ટટેીવ કમમકટ (ZRUCC) ર્ભ્ય તરીક ેભવ્ય બહુમતીર્ી ચૂાંટાઈ આવતા ર્તત ત્રીજી વખત મનમણાંક ર્યેલ છે.  
 

શ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા ૧ર વર્સર્ી રેલ્વે કમમકટ ર્ાર્ે ર્ાંકળાયેલ છે. તેમજ અગાઉ પણ આ પોસ્ટ્ટ ઉપર રહી તેઓએ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના 

મુર્ાફરોને રેલ ર્ુમવધામાાં પડતી મશુકેલી અને તનેા મનરાકરણ માટે રજૂઆતો કરી મહદઅાંશ ેર્ફળતા પણ મેળવેલ છે. રાજકોટ રલે્વ ે

સ્ટ્ટેશનમાાં મરુ્ાફરો માટે એસ્ટ્કેલેટરની ર્ુમવધા શરૂ ર્ઈ ગયેલ છે.,  લગેજ સ્ટ્કેનર મશીન મકુાવામાાં આવેલ છે., રાજકોટ સ્ટ્ટેશનના 

પ્લેટફોમસ ન.૩ ઉપર કોચ ગાઈડન્ર્ની ર્ુમવધા ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવલે છે.,  રાજકોટ-મુાંબઈ જવા માટે 'હમર્ફર એકર્પ્રેર્' રેઈન શરૂ 

કરવામાાં આવેલ છે., રાજકોટ-અમદાવાદ શરૂ ર્યેલ દુરન્ટો એકર્પ્રરે્ને રાજકોટ ર્ુધી લાંબાવવામાાં આવલે છે.  
 

ઉપરાાંત તઓેએ રેલ્વનેા વતસમાન પ્રશ્નો જેવા કે  ર્ુરેન્રનગર-રાજકોટ વચ્ચેનો ડબલ રેક પ્રોજેકટ ઝડપી પુરો કરવા, કોઈપણ ર્ાંજગોમાાં 

મુાંબઈ ર્ેન્રલ-હાપા વચ્ચ ે દોડતી દુરન્તો એક્ષપ્રેર્ને બોરીવલી અર્વા મલાડ સ્ટ્ટેશને સ્ટ્ટોપ આપવા, જામનગર-બાન્રા રને હમર્ફર 

એકર્પ્રરે્ હાલ અઠવાડીયામાાં ત્રણ વખત ચાલુ છે, જેને કાયમી ધોરણે ચાલુ કરવી, ઓખા-દેહરાદનુ એકર્પ્રેર્ અઠવાડીયામાાં એક વખત 

જાય છે આ રેન હકરદ્ઘાર મુર્ાફરી કરનાર માટે ખુબ જ અનકુુળ અને ઉપયોગી હોવાને કારણે કમ ર્ે કમ અઠવાડીયામાાં ત્રણ વખત 

ચલાવવી, પોરબાંદર ર્ી કદલ્હી ર્રાઈ રોમહલા જતી રેન ૧૪ કલાક ર્રાઈ રોમહલા પડી રહે છે તનેે બદલે આ રેનને હકરદ્ઘાર ર્ુધી 



લાંબાવવી, અમદાવાદ-હકરદ્ઘારા કદલ્હી મેઈલ કાલુપુર સ્ટ્ટેશન પર ૧૪ કલાકનો લાાંબો હોલ્ટ ધરાવે છે જેને રાજકોટ ર્ુધી લાંબાવવી, 

રાજકોટ ર્ી ચને્નઈ જવા માટે ડાયરેકટ રનેની કોઈ ર્ુમવધા ન હોવાને કારણે મુર્ાફરોને વાયા અમદાવાદ જવુાં અને આવવુાં પડે છે. તેર્ી 

ચેન્નઈ-અમદાવાદ રને નવજીવન એકર્પ્રરે્ને રાજકોટ ર્ુધી લાંબાવવી, ઓખા-જોધપુર વચ્ચ ેકોઈ ડાયરેકટ રનેની ર્ુમવધા ન હોવાર્ી 

અઠવાડીક રને ચાલુ કરવી, ઓખા-કદલ્હી વચ્ચ ેઅઠવાડીક રને ચાલુ કરવી, રાજકોટ રવેા રને હાલ અઠવાડીયામાાં એક વખત જાય છે. જેન ે

અઠવાડીયામાાં બે વખત શરૂ કરવી, વગેરે પ્રશ્નોને કેન્ર તર્ા રાજય ર્રકાર અને ZRUCC તર્ા DRUCC મમટીંગોમાાં પ્રધાન્ય આપી 

રાજકોટ ડીવીઝનને વધુ રેલ્વે ર્ુમવધા મળે તે માટ ેર્તત પ્રયત્નમશલ રહેશે. તેર્ી રેલ્વનેે લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો હોય તો તે રાજકોટ ચેમ્બર 

ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીને મોકલી આપવા અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની કારોબારી ર્મમમતની મમટીંગ યોજાયેલ જેમાાં ત્રણ કો-ઓપ્ટ ર્ભ્યોની ર્વાાંનમુતે વરણી.... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની એમપ્રલ માર્ની કારોબારી ર્મમમતની મમટીંગ પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવની અધ્યક્ષતામાાં 

તા.ર૯-૪-ર૦રર ના રોજ રાજકોટ ચેમ્બર હોલ ખાતે યોજાયેલ. જેમા એજન્ડા મજુબની કાયસવાહી હાર્ ધરવામાાં આવેલ હતી. આ 

મમટીંગમાાં બાંધારણીય જોગવાઈ મજુબ ત્રણ ર્ભ્યો (૧) શ્રી પાંકજભાઈ ધમર્ાણીયા - ર્મય રેકટર્સ (ર) શ્રી કકશોરભાઈ વઘાર્ીયા - 

ભાગ્યોદય રેડીંગ કાંપની (૩) શ્રી નરેશભાઈ શેઠ - આજી જી.આઈ.ડી.ર્ી. ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનની કો-ઓપ્ટ ર્ભ્ય તરીક ેર્વાાંનુમત ે

મનમણાંક કરવામાાં આવેલ.  
 

રાજકોટ ચેમ્બર દ્વારા આ મમટીંગમાાં અલગ અલગ ક્ષોત્રના મવમવધ રર જેટલા એર્ોર્ીએશનોને પણ ખાર્ આમાંમત્રત તરીક ેમનમણાંક 

કરવામાાં આવેલ. જેમા શ્રી જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય-શ્રી બોલબાલા ચેરીટેબ રસ્ટ્ટ, શ્રી ડેનીશભાઈ હદવાણી-હરીપર પાળ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ 

એર્ોર્ીએશન, શ્રી ર્જુીતભાઈ ઉદાણી-રાજકોટ મબલ્ડર્સ એર્ોર્ીએશન, શ્રી જયકદપભાઈ નાંદાણી-રાજકોટ ઈન્ફોરમેશન ટકેનોલોજી 

એર્ોર્ીએશન, શ્રી પ્રણાંદભાઈ કલ્યાણી-ધમેન્રરોડ વપેારી એર્ોર્ીએશન, શ્રી કદપકભાઈ ર્ચદ-ેકચ્છ ર્ૌરાષ્ટ્ર પ્રોડકટીવીટી કાઉન્ર્ીલ, 

શ્રી મયુરભાઈ આડેર્રા-જેમ્ર્ એન્ડ જવેલરી  એર્ોર્ીએશન, શ્રી અરવવાંદભાઈ શાહ-ગુજરાત મીનીર્ીમેન્ટ મેન્યુ. એર્ોર્ીએશન, શ્રી 

પ્રશાાંતભાઈ ર્ુચક-ખીરર્રા જી.આઈ.ડી.ર્ી. ઈન્ડસ્ટ્રીયલ  એર્ોર્ીએશન, શ્રી જગદીશભાઈ અકબરી-રાજકોટ ડેરી મરચન્ટ 

એર્ોર્ીએશન, શ્રી હેમાંતભાઈ કાપડીયા-રાજકોટ કકચનવેર્સ મને્યુ.એર્ોર્ીએશન, શ્રી રાજુભાઈ માણેક-રાજકોટ ટકે્ષ કન્ર્લટન્ટ 

ર્ોર્ાયટી, શ્રી રમેશભાઈ મહરપરા-રામનગર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા  એર્ોર્ીએશન, શ્રી મનોજભાઈ ઉનડકટ-રાજકોટ ટી મરચન્ટ 

એર્ોર્ીએશન, શ્રી હર્ુભાઈ ર્ોરઠીયા-વાવડી ઈન્ડસ્ટ્રીય ઝોન  એર્ોર્ીએશન, શ્રી નૈલેશભાઈ શાહ-અટીકા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ  

એર્ોર્ીએશન, શ્રી પાંકજભાઈ બાટવીયા-ગુાંદાવાડી રોડ વપેારી એર્ોર્ીએશન, શ્રી કનકવર્ાંહ ગોમહલ-મશીન ટુલ્ર્ મને્યુ.  

એર્ોર્ીએશન, શ્રી પરેશભાઈ ર્ાવલીયા-ટીવી એપ્લાયન્ર્ીર્ રેડર્સ  એર્ોર્ીએશન, શ્રી મનતીનભાઈ નર્વાણી-પરાબજાર મરચન્ટ  

એર્ોર્ીએશન, શ્રી ગીરીશભાઈ પરમાર-પ્રમતક્ષા એનર્જી ર્ોલ્યુશન, ર્ી.એ. શ્રી ધવલભાઈ ખખ્ખર-ઈશ્વર લક્ષમીદાર્ ખખ્ખર એન્ડ 

કાંપની આમ બહોળી ર્ાંખ્યમાાં એર્ોર્ીએશનના પ્રમતમનમધઓ ઉપમસ્ટ્ર્ત રહી વેપાર-ઉદ્યોગના મવમવધ પ્રશ્નો અાંગે ચચાસ-મવચારણા 

કરવામાાં આવેલ.  
 



ત્યારબાદ પરાંપરાગત રાજકોટ ચેમ્બર દ્વારા દર વર્ે ર્ભ્યો પકરવારનુાં સ્ટ્નેહમમલન કાયસિમ યોજવામાાં આવે છે. તે મજુબ આ વર્ે પણ મ ે

મમહનાના છેલ્લા અઠવાડીયામાાં સ્ટ્નેહમમલન કાયસિમ યોજવાનુાં ર્વાાંનુમતે નકકી કરવામાાં આવેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી 

યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાની ની ર્ફળ રજુઆત...  

રેલ્વે તાંત્ર દ્ઘારા રેઈનોમાાં લગાવાશે બેબી બર્સ... 
 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા લોકોન ેવધુ ર્ારી રેલ્વ ેર્ુમવધા મળી રહે તમેજ 

નવી રેઈનો શરૂ કરવા મવગેરે બાબત ેઅવાર-નવાર રેલ્વે કડપાટસમેન્ટ તર્ા ર્રકારશ્રી ર્મક્ષ રજુઆત કરવામાાં આવ ે છે. જે અનુર્ાંધાને 

રાજકોટ ચમે્બર દ્ઘારા રેઈનોમાાં મમહલા મુર્ાફરોની ર્ાર્ે પ વર્સ ર્ુધીના બાળકો ર્ફર કરતા હોય ત્યાર ેરાત્રી મુર્ાફરીમાાં બાળકોની 

ર્ાંભાળ રાખવા માટ ેતર્ા ર્ારી રીત ેઆરામ ર્ઈ શક ેતે માટે એક અલગ ફોલ્ડેબલ ર ેઅર્વા રોલીની વ્યવસ્ટ્ર્ા યોગ્ય ચાજસ  લઈને કરવી 

તેમજ આ પ્રકારની ર્ુમવધાઓ હાલ મવદેશોમાાં મળી રહી છે તવેી રજુઆત અગાઉ ZRUCC મમટીંગમાાં લેમખત રજુઆત કરવામાાં 

આવેલ.  
 

આમ આ રજુઆત સ્ટ્વીકાર ર્તા રેલ્વેતાંત્ર દ્ઘારા હાલ લખનઉ મેઈલમાાં બેબી બર્સ લગાવવામાાં આવેલ છે. તેમજ આ પ્રોજેકટ આવનારા 

કદવર્ોમાાં અલગ અલગ રેઈનોમાાં અમલીકરણ કરવામાાં આવશ.ે તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વષૈ્ણવ તર્ા હોદેદારોએ નવ મનયુકત પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી રાજુ ભાગસવ 

ર્હેબની શભુેચ્છા મુલાકાત લીધેલ...  
 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વષૈ્ણવ, ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા અને માનદે્ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ 

બારર્ીયાએ રાજકોટ શહેરના નવ મનયુકત ર્યેલ પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી રાજુ ભાગસવ ર્ાહબેની શભુેચ્છા મુલાકાત લીધેલ. 
 

આ મુલાકાત દરમ્યાન રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા શહેરની જનતા શાાંતી અને ર્લામતી અનભુવે તમેજ કાયદો-વ્યવસ્ટ્ર્ાનુાં ર્ારી રીતે અમલ 

ર્ાય તેમજ શહેરમાાં ઉદ્ભવતી રાકફક ર્મસ્ટ્યાનુાં કાયમી મનરાકરણ લાવવા પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી ર્મક્ષ આગ્રહ પુવસક રજુઆત કરવામાાં 

આવેલ. તેમજ આ મુલાકાત અડધો કલાકર્ી પણ વધારે ચાલેલ હોય તેમાાં રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા ઘણી બધી વણઉકેલ ર્મસ્ટ્યાનુાં 

મનરાકરણ લાવવા અને આગામી ટુાંક ર્મયમાાં ર્ાઈબર િાઈમ અાંગ ેઅવરનેશ ર્ેમમનારનુાં આયોજન કરવા જણાવેલ. તેમ રાજકોટ 

ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 



  
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા વેપાર-ઉદ્યોગને નડતા કાયદાકીય પ્રશ્નો તેમજ રાજકોટ શહેરમાાં ઉદ્ભવતી રાકફક 

ર્મસ્ટ્યાના મનવારણ અર્ ેપોલીર્ કમમશ્નરશ્રી રાજુ ભાગસવ ર્ાહેબની ઉપમસ્ટ્ર્મતમાાં મમટીંગનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા વેપાર-ઉદ્યોગને નડતા કાયદાકીય પ્રશ્નો તેમજ રાજકોટ શહેરમાાં ઉદ્ભવતી રાકફક 

ર્મસ્ટ્યાના મનવારણ અર્ે પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી રાજુ ભાગસવ ર્ાહબેની ઉપમસ્ટ્ર્મતમાાં તા.૮-૬-ર૦રર ના રોજ મમટીંગનુાં આયોજન 

કરવામાાં આવેલ. આ મમટીંગમાાં પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી ર્મહત ડી.ર્ી.પી. ઝોન-૧શ્રી પ્રમવણવર્ાંહ મમણા ર્ાહેબ, ડી.ર્ી.પી. ઝોન-ર 

શ્રીર્ુમધરકુમાર દેર્ાઈ ર્ાહેબ, િાઈમ બ્રાન્ચના ડી.ર્ી.પી. શ્રી પાર્સરાજવર્ાંહ ગોમહલ ર્ાહેબ અને રાકફક એ.ર્ી.પી.શ્રી વી.આર. મલ્હોત્રા 

ર્ાહેબ ઉપમસ્ટ્ર્ત રહેલ. 
 

મમટીંગના પ્રારાંભે માનદ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ ઉપમસ્ટ્ર્ત અમધકારીશ્રીઓ, એર્ોર્ીએશનોને આવકારી રાજકોટ શહેરમાાં 

રાકફક ર્મસ્ટ્યાનુાં મનવારણ કવેી રીત ેલાવી શકાય અને રાજકોટનાાં વપેારીઓ અને પોલીર્ ર્ાર્ે મળીન ેકામ કરી શક ે તે બાબત ેચચાસ-

મવચારણા માટે આ મમટીંગનુાં આયોજન કરેલ છે. 
 

પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ રાજકોટ ચેમ્બરના આાંગણે નવમનયુકત પોલીર્ કમમશ્નરશ્રીએ ર્મય કાઢી હાજરી આપી તે બદલ ર્હદય 

આવકારેલ. રાજકોટ ચેમ્બર વપેાર-ઉદ્યોગનુાં પ્રમતમનમધત્વ કરતી ૬૮ વર્સ જુની વકરષ્ઠ મહાજન ર્ાંસ્ટ્ર્ા અાંગે ખ્યાલ આપતા રાજકોટ-

ર્ૌરાષ્ટ્રના પ્રશ્નોની મવમવધ ઓર્ોરીટીમાાં રજુઆત કરી એક ર્ેત ુબની કાયસ કરી રહયુાં છે. કોરોનાકાળ દરમ્યાન રાજકોટ ચેમ્બરની 

કામગીરી ર્ી.એમ.એ પણ વખાણલે છે. આગામી ર્મયમાાં વપેાર-ઉદ્યોગના પ્રશ્નોને વાચા આપવા મવમવધ ડીપાટસમેન્ટની ર્ાંકલન 

ર્મમમતની રચના કરાશે. રાજકોટમાાં ખાર્ કરીને કાયદો-વ્યવસ્ટ્ર્ા અન ેરાકફક ર્મસ્ટ્યાનો મોટો પ્રશ્ન છે. જેમાાં જીલ્લા પાંચાયતમાાં ર્તો 

રાકફક, આશાપુરા રોડ નાનો કટકો વનવે કરેલ તે તાત્કાલીક દુર કરવો, ગોંડલ રોડ ચોકડીએ ર્તા રાકફક જામ અાંગ,ે હકરહર ચોકમાાં 

વોકળાનો પ્રશ્ન, આર.એમ.ર્ીના ઘણાાં પ્લોટ ખાલી છે ત્યાાં પાર્કાંગ વ્યવસ્ટ્ર્ા ગોઠવવી, હોમસ્ટ્પટલ ચોકર્ી આગળ રેલ્વે સ્ટ્ટેશન રોડ પર 

બન્ને બાજુાં  શાક-બકાલાવાળાને દરુ કરી ગેબનશાહપીરવાળા રોડ પર ફેરવવા, રાકફક વોડસનના ર્તા મમર્બીહેવ્યર અાંગ,ે ફોરવ્હીલમાાં 

કાળા કાચની ઝુાંબેશ વધુ ઝડપી બનાવવી, જે જગ્યાએ ઓવરબ્રીજ બને છે ત્યાાં પ્રર્મ ર્ર્વસર્ રોડ બનાવવા, રાજકોટના રહણેાાંક 



મવસ્ટ્તારોમાાં ચાલતા સ્ટ્પા ર્ેન્ટરો બાંધ કરાવવા, તેમજ ર્ાઈબર િાઈમના ઘણા બનાવો બને છે તો તને ેકાબુમાાં લઈ આ અાંગે રાજકોટ 

ચેમ્બર દ્ઘારા આગામી ટુાંક ર્મયમાાં ર્ાઈબર િાઈમ અાંગે અવરનેશ ર્ેમમનારનુાં આયોજન કરાશે તમે જણાવેલ. 
 

ત્યારબાદ રપ જેટલા ઉપર્ે્મ ર્ત મવમવધ એર્ોર્અીશનના પ્રમતમનમધઓ દ્ઘારા તેઓના મવસ્ટ્તારમાાં ઉદ્વતા રાકફક ર્મસ્ટ્યાઓની 

રજુઆત પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી ર્મક્ષ ધ્યાને મુકેલ અને તેનુાં યોગ્ય મનરાકરણ લાવવા અનુરોધ કરેલ.  
 

મમટીંગમાાં ખાર્ ઉપમસ્ટ્ર્ત પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી રાજુ ભાગસવ ર્ાહેબએ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા આ મમટીંગનુાં આયોજન કરવા બદલ 

આભાર વ્યકત કરેલ. તેમજ રાજકોટમાાં પોલીર્ કમમશ્નર તરીક ેનવ મનયુકત ર્તા રાજકોટ ચેમ્બર ર્ાર્ ેઆ પ્રર્મ મમટીંગ ર્યેલ છે તે 

પ્રત્યે આનાંદ વ્યકત કરતા રાજકોટ ચેમ્બર તર્ા મવમવધ એર્ોર્ીએશનનો દ્ઘારા કાયદાકીય મવમવધ પ્રશ્નો તેમજ રાકફક ર્મસ્ટ્યા અાંગે જે 

જે રજુઆતો ધ્યાને મુકેલ છે તેનો ઉંડાણ પુવસક અભ્યાર્ કરી યોગ્ય મનરાકરણ લાવવા પ્રયાર્ કરીશુાં અને નો એન્રી તર્ા વનવનેા 

જાહેરનામાનુાં યોગ્ય અભ્યાર્ કરી કાયસવાહી કરીશુાં, તેમજ રાજકોટ ચેમ્બરની માાંગણીન ે ધ્યાને લઈ ટુાંકા   ગાળામાાં ર્ાંકલન ર્મમમતની 

મમટીંગ યોજીશુાં અને આગામી રાજકોટ ચેમ્બરની આગમી કારોબારી મમટીંગમાાં પોલીર્ કડપાટસમેન્ટ દ્ઘારા કરાયેલ કામગીરીનો રીપોટસ 

કાડસ પણ મોકલાવીશુાં, તેમજ ખાર્ કરીને કાયદો-વ્યવસ્ટ્ર્ાને ધ્યાનમાાં રાખી પ્રજાએ ખાર્ જાગુતતા દાખવી મનયમોનુાં પાલન કરવા 

અનુરોધ કરેલ. 
 

ર્તત બ ે કલાકર્ી પણ વધારે ચાલે મમટીંગમાાં પોલીર્ કમમશ્નરશ્રી તેમજ હોદ્દારોને ર્ાર્ે રાખી તમામના પ્રશ્નોને ર્ાાંભળી યોગ્ય 

મનરાકરણ લાવવા ખાત્રી આપેલ. ત્યારબાદ મમટીંગના અાંતે રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા ઉપમસ્ટ્ર્ત 

અમધકારીશ્રીઓ, કારોબારી ર્ભ્યશ્રીઓ તર્ા મવમવધ એર્ોર્ીએશનના પ્રમતમનમધઓનુાં મમટીંગમાાં હાજરી આપવા બદલ આભાર વ્યકત 

કરેલ અને ર્મગ્ર મમટીંગનુાં ર્ાંચાલન રાજકોટ ચેમ્બરના ખજાનચીશ્રી મવનોદભાઈ કાછડીયા દ્ઘારા કરવામાાં આવેલ તેમ રાજકોટ 

ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 
 
 
 
 
 
 

 
 



રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ગજુરાત રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભપુેન્રભાઈ પટેલની અધ્યક્ષ સ્ટ્ર્ાને ર્ભ્ય પકરવારનુાં 

સ્ટ્નેહ મમલન, ભોજન ર્મારાંભ અને મવમવધક્ષતે્રે આગવુાં યોગદાન આપનારાઓનુાં ર્ન્માન ર્ાર્ે મવમવધ કાયસિમ યોજવામાાં આવેલ..... 
 

વેપાર-ઉદ્યોગની વકરષ્ઠ ૬૮ વર્સની પીઢ મહાજન ર્ાંસ્ટ્ર્ા ''રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી''ના મવશાળ ર્ભ્ય પરીવારનુાં સ્ટ્નહે 

મમલન, ભોજન ર્મારાંભ તર્ા મવમવધ ક્ષોત્રના પ્રમતભાશાળીઓના ર્ન્માન ર્મારાંભનુાં તા.૧ર-૬-ર૦રર, રમવવારના રોજ આયોજન 

કરવામાાં આવેલ છે. આ કાયસિમમાાં શોભામાાં અમભવૃમદ્ધ વધારવા મખુ્ય મહેમાન તરીક ેગુજરાત રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભપુેન્રભાઈ 

પટેલ તર્ા અમતમર્ મવશેર્ તરીક ે ગુજરાત રાજયના પવુસ મુખ્યમાંત્રીશ્રી મવજયભાઈ રૂપાણી, ઉદ્યોગમાંત્રીશ્રી જગદીશભાઈ પાંચાલ, 

રાન્ર્પોટસમાંત્રીશ્રી અરવવાંદભાઈ રૈયાણી, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ડો. ભરતભાઈ બોઘરા, ર્ાંર્દર્ભ્યશ્રી મોહનભાઈ કુાંડારીયા, શ્રી રામભાઈ 

મોકરીયા, ધારાર્ભ્યશ્રી ગોવવાંદભાઈ પટેલ, શ્રી લાખાભાઈ ર્ાગઠીયા, મેયરશ્રી ડો. પ્રકદપભાઈ ડવ, ગુજરાત ગૌ ર્ેવા આયોગના 

ચેરમેનશ્રી વલ્લભભાઈ કર્ીરીયા, તેમજ મવમવધ ખાતાના અમધકારીશ્રીઓ અને મવમવધ એર્ોર્ીએશન અને ર્ૌરાષ્ટ્રની ચેમ્બરોના 

હોદેદારો મવશાળ ર્ાંખ્યામાાં ઉપમસ્ટ્ર્ત રહયા હતા. 
 

કાયસિમના પ્રારાંભમાાં રાજકોટ ચેમ્બરના માનદે્ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ ર્વે ઉપમસ્ટ્ર્ત મહાનુભાવો તર્ા ર્ભ્યોનુાં સ્ટ્વાગત કરી 

રાજકોટ ચમે્બરનો મવશાળ કાયસ ફલકનો ખ્યાલ આપી વપેાર-ઉદ્યોગ અને શહેરી મવકાર્ માટે આપ ર્ૌના ર્ાર્ અને ર્હકારર્ી અમો 

ર્તત કાયસમશલ છીએ. આમ ર્:હ્રદયે ર્ૌનુાં સ્ટ્વાગત કરેલ હતુાં. 
 

માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભપૂેન્રભાઈ પટેલનુાં રાજકોટ ચેમ્બરના હોદેદારો દ્વારા હાર તર્ા મોમને્ટો અપી ર્ન્માન કરવામાાં આવેલ. તમેજ 

ઉપમસ્ટ્ર્ત મહાનભુાવોનુાં પુષ્પગુચ્છ અપી કારોબારી ર્ભ્યો દ્વારા ર્ન્માન                       કરવામાાં આવલે. 
 

રાજકોટ ચમે્બર દ્વારા ઉચ્ચ મર્મદ્ધ મેળવેલ મવધ્યાર્ીઓ તર્ા વપેાર-ઉદ્યોગ જગતના નામાાંકીત ઉદ્યોગકારો તર્ા ર્માજના મવશાળ 

મહતમાાં પ્રેરણાદાયક કાયસ માટે વ્યકકત મવશેર્ તરીક ે કદવ્યાાંગ મસ્ટ્મત ચાાંગેલા, લીડીંગ ટેક્ષ પેયર તરીક ેબાલાજી વેફર્સ પ્રા.મલ., તીર્સ એગ્રો 

ટેકનોલોજી પ્રા.મલ., પુજારા ટેલીકોમ પ્રા. મલ., સ્ટ્વીમીંગ ગપૃમાાં (બાાંર્રુી પી. મકવાણા, મૈત્રી બી. જોશી, મવશ્વા વી પરમાર, મપ્રશા એર્. 

ટાાંક, વેનીશા એર્. શુકલા, અવની આર. ર્ાવલીયા, આયસન બી. જોશી, વેદાાંત એ. જોશી, પ્રમતક નાગર, કેયુર એન. રાજયગુરૂ,) મનધીબને 

અઢીયા(પાયલટ), મહનાબેન ભવુા (મહના ફાઉન્ડેશન)ને મોમેન્ટો અપી ર્ન્માન માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભૂપને્રભાઈ પટેલના વરદે્ હસ્ટ્ત ે

કરવામાાં આવેલ. 
 

પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ ર્ૌ પ્રર્મ તો વરર્ાદી વાતાવરણમાાં સ્ટ્નેહમમલન કાયસિમમાાં હાજરી આપવા અને ચેમ્બરની પ્રણાલી જાળવી 

રાખવા બદલ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રીનુાં ર્હદય આભાર ર્ાર્ે સ્ટ્વાગત કરેલ અને રાજકોટ ચેમ્બર તમેજ ર્ૌરાષ્ટ્રના વપેાર-ઉદ્યોગના 

પ્રશ્નોનુાં યોગ્ય મનરાકરણ લાવવા ર્રકારશ્રીમાાં અને મવમવધ ડીપાટસમેન્ટમાાં એક ર્ેત ુ બની કાયસ કરી મહત્વની ભુમમકા ભજવે છે. 

આજરોજ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ હાજરી આપેલ હોય ત્યાર ેવેપાર-ઉદ્યોગને લગતા મવમવધ પ્રશ્નો જેવા ક,ે 
 

(૧) ર્મગ્ર દેશમાાં તમામ ટેક્ષાનો એકજ ટેક્ષા કરવાના  મનણસયના ભાગરૂપે GST નુાં ર્રળીકરણ કયુાં જે ર્રાહનીય છે. વન નેશન વન 

ટેક્ષને ધ્યાને લઈ ગુજરાત રાજયમાાંર્ી વપેાર-ઉદ્યોગ પરનો વ્યવર્ાય વેરો ર્ાંપણસ પણે નાબુદ કરવો. હાલમાાં બજેટમાાં ર્રકારશ્રીએ 

રૂા.૧પ૦૦૦ હજાર ર્ધુીમાાં પગારદાર લોકોને વ્યવર્ાય વેરા માાંર્ી મુકતી આપી છે. જેની રકમ આશર ે રૂા.ર૦૦ કરોડ ર્ાય છે અન ે

ગુજરાતની કુલ આવક માત્ર રૂા.૩૦૦ કરોડ ર્ાય છે તો માત્ર રૂા.૧૦૦ કરોડની આવક બીજે મેનજે કરવામાાં આવે તો ર્મગ્ર ગજુરાત 

રાજયમાાં વ્યવર્ાય વેરો નાબુદ ર્ઈ શકે તેમ છે.  
 

(ર) રાજકોટ ખાતે કન્વને્શન ર્ેન્ટર ફાળવવાની માાંગણી ઘણા ર્મયર્ી પેન્ડીંગ છે. પવુસ મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ આ માાંગણીનો સ્ટ્વીકાર 

કરેલ હોય તેમજ અાંદાજે આશરે ૩ર એકર જગ્યાનુાં સ્ટ્માટસ ર્ીટી એરીયામાાં પ્રોવીઝન કરૈલ હોય આ અાંગે તાત્કાલીક મનણસય લઈ ર્ૌરાષ્ટ્રના 

વેપાર-ઉદ્યોગને વધુાં વેગવાંતુ બનાવા રાજકોટ ચેમ્બરની માાંગણી સ્ટ્વીકારી રાજકોટ ખાતે કન્વને્શન ર્ને્ટર ફાળવવા બાબત. 
 

(૩) રાજકોટ ચેમ્બરને પોતાની મબલ્ડીંગ બનાવવા માટે રાહત દરે જમીન ફાળવવા માટનેી વર્ો જુની માાંગણી પેન્ડીંગ હોય. તો 

તાત્કાલીક અશરર્ી અમોને ૧૦ હજાર ચો.મીટર જગ્યા ટોકન દરે ફાળવવા બાબત. 
 

(૪) રાજકોટ ખાતે ઈમમટેશન જવેલરી પાકસ માંજુર કરવુાં. કારણ ક,ે ર્મગ્ર ભારતમાાં ર્ૌર્ી વધારે ઈમમટેશનનુાં પ્રોડકશન રાજકોટમાાં 

ર્ાય છે. આ ઉદ્યોગ ગુહ ઉદ્યોગ હોય આશરે ૪.પ લાખ લોકોને રોજગારી પુરી પાડ ેછે. જે પૈકી આશરે ર.પ લાખ મમહલાઓને રોજગારી 

મળે છે. તેર્ી રાજકોટ ખાતે ઈમમટશેન જવેલરી પાકસ સ્ટ્ર્ાપવાર્ી ઈમમટેશન ઉદ્યોગોને વેગ મળશ ેતેમજ લાખો લોકોને રોજગારી મળશ.ે 
 



(પ) ઘણાાં વખતર્ી ગજુરાતની GIDC ઓ ડબલ ટેક્ષ ભરવાર્ી પીડાય છે. તેમજ મહાનગરપામલકા/ નગરપામલકા તર્ા ર્રકારની 

ર્ુમવધાઓર્ી વાંમચત રહી જાય છે. તેર્ી ઔદ્યોગીક એકમોન મહાનગરપામલકા તર્ા GIDC ને ભરવાપાત્ર ર્તા ડબલ ટેક્ષનુાં યોગ્ય 

મનરાકરણ લાવવા બાબત. 
 

(૬) ઉદ્યોગકારોને મળવાપાત્ર તમામ ર્ુમવધા મળે અને ઉદ્યોગોનો મવકાર્ ર્ાય. ગુજરાતમાાં ઘણી બધી MSME ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 

સ્ટ્ર્પાયેલ હોય તેમજ MSME ની મયાસદા આશરે પ૦ કરોડ ર્ધુી વધારેલ હોય તેને ધ્યાનમાાં રાખીને GIDC માાં ૩૦૦૦ ચો.મી.ને બદલે 

જો ૬૦૦૦ ચો.મી. જમીન ઉદ્યોગકારોને પ૦ ટકાના દરે આપવી. જેર્ી ઉદ્યોગોનો ર્ારો એવો મવકાર્ ર્શ ેઅને એમ.એર્.એમ.ઈ 

ર્ેકરટને બુસ્ટ્ટ મળશ.ે  
 

(૭)  તેમજ ગજુરાત ર્રકાર દ્ઘારા રરે્ીડેન્ટ ર્ોર્ાયટીઓ રેગ્યુલાઈઝ કરીને ર્રાહનીય પગલુાં લીધેલ છે. ત્યાર ે તમામ ર્ુમચત 

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ર્ોર્ાયટીઓ પણ તાત્કાલીક અર્રર્ી ટોકન દરે રેગ્યુલાઈઝ કરવી. આનાર્ી ર્રકારને રેવન્યુની આવક પણ વધશે તર્ા 

ઉદ્યોગોનો મવકાર્ ર્શ.ે તેમજ આવી વર્ાહતોમાાં આવારા તત્વો દ્ઘારા દબાણ પણ નમહ ર્ાય તે પણ ધ્યાન ેલઈ ઘટતુાં કરવા બાબત.  
 

(૮) રાજકોટ ખાતે રામનગર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનના ઔદ્યોગીક એકમોને ધારાધોરણ મજુબની ફી લઈને રેગ્યુલાઈઝ 

કરવાની માાંગણી પેન્ડીંગ હોય તો તે અાંગે ઘટતુાં  કરવા બાબત.  
 

(૯)  રાજકોટ શહેરમાાં અાંદાજે ૧૭ વર્સર્ી રૂડાના ચેરમેનની જગ્યા ખાલી હોય તેનો ચાજસ  શહેરના IAS અમધકારી પાર્ ેહોય તેઓ 

પોતાના કાયસભારના અભાવે હાજરી આપી શકતા ન હોય જેર્ી રાજકોટનો મવકાર્ અટકી ગયેલ છે. તો માત્ર રાજકોટને જ આ અન્યાય 

શા માટે ? અમદાવાદ-બરોડા- ર્ુરત-ભાવનગર જેવા શહેરોમાાં ચેરમેનો હોય તો રાજકોટને કેમ નહી ? તો રાજકોટ ખાતે રૂડાના 

ચેરમેનની મનમણાંક કરી યોગ્ય કરવા બાબત.  
 

(૧૦) આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ર્ાહેબનુાં ર્પનુાં છે કે કડફેન્ર્ના હર્ીયારો ભારત દેશમાાં જ બને અને ભારત 

આત્મમનભસર બને તવેા શુભ આશયર્ી કડફેન્ર્ અને એરોસ્ટ્પરે્ પોલીર્ીને ખુબ પ્રોત્ર્ાહીત કરેલ છે. રાજકોટમાાં મોટા ભાગે ફોર્જાંગ 

તેમજ કાસ્ટ્ટીંગના ઉદ્યોગો હોય તેમજ ઘણી બધી કાંપનીઓ કડફેન્ર્ ર્ાર્ે જોડાયેલ હોય જો રાજકોટને કડફેન્ર્ના ર્ાધનો બનાવવાનુાં 

હબ જાહેર કર ેતો રાજકોટની આજુબાજુની આર્રે ૧૮ હજાર એમ.એર્.એમ.ઈ.ને ર્ીધો ફાયદો ર્શ ેતેમજ ર્મગ્ર ર્ૌરાષ્ટ્રની ૭૦ હજાર 

એમ.એર્.એમ.ઈ. ને પ્રાણ મળશ.ે  
 

(૧૧) શહેરમાાં ર્ાંચાલીત ચાલતા ડાયગ્નોસ્ટ્ટીક ર્ેન્ટરોને તર્ા હેલ્ર્કેરને લગતા ર્ાધનો વર્ાવવા માટે હેલ્ર્કેર પોલીર્ીમાાં ફેરફાર 

કરી તેઓને ર્બર્ીડી મળવાપાત્ર ર્ાય તેવી જોગવાઈ કરવા યોગ્ય કરવા બાબત.  
 

જેવા મવમવધ મુદાઓ મુખ્યમાંત્રીશ્રીના ધ્યાન પર મુકી તાત્કાલીક મનરાકરણ લાવવા અનુરોધ કરેલ. તેમજ આજરોજ બપોર ેમળેલ 

ફેડરેશનની મમટીંગમા ૪૦ ર્ી પણ વધારે ચમે્બરો તર્ા એર્ોર્ીએશનોના ર્ભ્યોની આવેલ રજુઆતના મવમવધ પ્રશ્નો પણ ટૂાંક ર્મયમાાં 

માનનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રીના ધ્યાન પર મુકવામાાં આવશ.ે  
 

કાયસિમના મુખ્યમહેમાનશ્રી ભપુેન્રભાઈ પટેલએ રાજકોટ ચેમ્બરના સ્ટ્નેહમમલન કાયસિમમાાં હાજરી આપવા આમાંત્રણ આપેલ તે બદલ 

ર્:હ્રદય આભારની લાગણી વ્યકત કરતા જણાવેલ કે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરને્રભાઈ મોદીના આત્મમનભસર ભારત અાંતસગત ર્મગ્ર 

દેશમાાં ગુજરાતને ગ્રોર્ એન્જીન બનાવેલ છે. જેમા મહદઅાંશ ે ફાળો વેપાર-ઉદ્યોગકારોનો રહેલો છે અને કોઈ પણ પાટસર્ બનાવવા 

માટનેા પ્રોજેકટ રાજકોટને આપવામાાં આવે તો તે બે જ કદવર્માાં પકરપૂણસ કરી આપે છે.  તમેજ વપેાર-ઉદ્યોગકારોને કોઈપણ બાબતો 

મુશકેલી ક ેતકલીફ ર્તી હશ ેતો તનેા મનરાકરણ માટે ર્રકાર હાંમેશા તઓેની ર્ાર્ે છે. રાજકોટ ચેમ્બર દ્વારા રજુ કરાયેલ તમામ પ્રશ્નો 

ધ્યાને લઈ  આગામી ટૂાંક ર્મયમાાં મવમવધ અમધકારીઓને ર્ાર્ે રાખી ગાાંધીનગર ખાતે ઓપનહાઉર્ યોજી તમામ પ્રશ્નોનુાં મનરાકરણ ટૂાંક 

ર્મયમાાં લાવવા ખાત્રી આપેલ છે.  
 

પ્રમુખશ્રી વી. પી. વષૈ્ણવએ આ તમામ પ્રશ્નોની પોઈન્ટ ટ ુપોઈન્ટ ચચાસ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભપુેન્રભાઈ ર્ાર્ ે કરી આ અાંગ ે

તાત્કાલીક ઘટતુાં કરવા આગ્રહ રાખેલ.  
 

િાયસિમના અાંતે રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાએ સ્ટ્નેહમમલનમાાં ઉપમસ્ટ્ર્ત મહાનુભાવો તર્ા અમધકારીશ્રીઓ, 

ચેમ્બરના ર્ભ્ય પરકરવાર અને પ્રરે્-મમકડયાના પ્રમતમનમધઓનુાં કાયસિમમાાં હાજરી આપવા બદલ આભારની લાગણી વ્યકત કરેલ. તમે 

રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 


