
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રતિતનતિ મંડળ ર્ાથે પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ દ્ઘારા ગુજરાિ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી 

ર્ી.આર. પાટીલજી ર્મક્ષ વેપાર-ઉદ્યોગને પડિી મુશ્કેલીઓના ત્વરીિ તનરાકરણ લાવવા માટે તવતવિ પ્રશ્નોની રજુઆિ કરવામાં 

આવેલ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી વેપાર-ઉદ્યોગનું પ્રતિતનતિત્વ કરિી ૬૭ વર્સ જુની વરરષ્ઠ મહાજન ર્ંસ્ટ્થા છે. રાજકોટ-

ર્ૌરાષ્ટ્રના વેપાર-ઉદ્યોગના પ્રશ્નોનું યોગ્ય અને ર્ચોટ તનરાકરણ આવે િે માટે કેન્ર અને રાજય ર્રકાર િથા તવતવિ તવભાગોમાં એક 

ર્ેિુ બની કાયસ કરી રહયંુ છે. રાજકોટ િેમજ ર્ૌરાષ્ટ્રના વેપાર-ઉદ્યોગોના પ્રશ્નોને ત્વરીિ ન્યાય મળે િે માટે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી 

વી.પી. વૈષ્ણવએ રાજકોટ ચેમ્બરના હોદેદારો િેમજ રાજકોટના તવતવિ એર્ોર્ીએશનોના હોદેદારોને ર્ાથે રાખીને િા.૭-૩-ર૦રર 

ના રોજ ગાંિીનગર ખાિે ગુજરાિ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી ર્ી.આર. પાટીલજી રૂબરૂ મુલાકાિ લઈ તવતવિ પ્રશ્નોની રજુઆિ 

કરવામાં આવેલ. આ મુલાકાિ ગુજરાિ પ્રદેશ ભાજપ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ડો. ભરિભાઈ બોિરા િેમજ વાહનવ્યહાર મંત્રીશ્રી અરવવંદભાઈ 

રૈયાણીના નેજા હેઠળ ર્ફળ થયેલ. 
 

(૧) ર્મગ્ર દેશમાં િમામ ટેક્ષનો એકજ ટેક્ષ કરવાના તનણસયના ભાગરૂપે GST નું ર્રળીકરણ કયુું જે ર્રાહનીય છે. વન નેશન 

વન ટેક્ષન ેધ્યાને લઈ ગુજરાિ રાજયમાંથી વેપાર-ઉદ્યોગ પરનો વ્યવર્ાય વેરો ર્ંપણસ પણે નાબુદ કરવો. હાલમાં બજેટમાં ર્રકારશ્રીએ 

રૂા.૧પ૦૦૦ હજાર ર્ુિીનાં પગારદાર લોકોને વ્યવર્ાય વેરા માંથી મુકિી આપી છે. જેની રકમ આશરે રૂા.૧૯૮ કરોડ થાય છે અને 

ગુજરાિની કુલ આવક માત્ર રૂા.૩૦૦ કરોડ થાય છે િો માત્ર રૂા.૧૦૦ કરોડની આવક બીજે મેનેજ કરવામાં આવે િેમજ આ પ્રોફેશનલ 

ટેક્ષ ર્ંપુણસ પણે રદ કરવો એ ર્મગ્ર ગુજરાિના વેપારીઓની માંગણી હોય આ બજેટમાં જ રદ કરવાની રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા 

ભારપુવસક રજુઆિ કરેલ હિી. 
 

(ર) રાજકોટ ર્ૌરાષ્ટ્રનું હબ હોય િેમજ ઘણી MSME ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટ્થપાયેલ હોય રાજકોટ ખાિે ઈનલેન્ડ કન્ટેઈનર ડેપો (ICD) 

સ્ટ્થાપવા માટેની અમારી માંગણી છે. આ અંગે ર૦૧૭ ના વાઈબ્રન્ટ ગુજરાિમાં MOU થયેલ હોય જેનો આજ દીન ર્ુિી કોઈ 

નીરાકરણ આવેલ નથી. િો રાજકોટ ખાિે ICD સ્ટ્થાપવાની માંગણી સ્ટ્વીકારી યોગ્ય કરવંુ. જેથી તનકાર્કારોના ઉદ્યોગમાં ફાયદો થાય 

અને ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગોને વેગ મળે. 
 



(૩) રાજકોટ ખાિે કન્વેન્શન ર્ેન્ટર ફાળવવાની માંગણી ઘણા ર્મયથી પેન્ડીંગ છે. પુવસ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ માંગણીનો સ્ટ્વીકાર 

કરેલ હોય િેમજ અંદાજે આશરે ૩ર એકર જગ્યાનું સ્ટ્માટસ ર્ીટી એરીયામાં પ્રોવીઝન કરૈલ હોય આ અંગે િાત્કાલીક તનણસય લઈ 

ર્ૌરાષ્ટ્રના વેપાર-ઉદ્યોગને વિંુ વેગવંિુ બનાવી રાજકોટ ખાિે કન્વેન્શન ર્ેન્ટર િાત્કાલીક ફાળવવંુ.  
 

(૪) રાજકોટ ચેમ્બરને પોિાની તબલ્ડીંગ બનાવવા માટે રાહિ દરે જમીન ફાળવવા માટેની વર્ો જુની માંગણી પેન્ડીંગ હોય. િો 

િાત્કાલીક અર્રથી ૧૦ હજાર ચો. મીટર જગ્યા ટોકન દરે ફાળવવી. 
 

(પ) રાજકોટ ખાિે ઈતમટેશન જવેલરી પાકસ મંજુર કરવંુ. કારણ કે, ર્મગ્ર ભારિમાં ર્ૌથી વિારે ઈતમટેશનનું પ્રોડકશન રાજકોટમાં 

થાય છે. આ ઉદ્યોગ ગુહ ઉદ્યોગ હોય આશરે ૪.પ લાખ લોકોને રોજગારી પુરી પાડે છે. જે પૈકી આશરે ર.પ લાખ મતહલાઓને 

રોજગારી મળે છે. િેથી રાજકોટ ખાિે ઈતમટેશન જવેલરી પાકસ સ્ટ્થાપવાથી ઈતમટેશન ઉદ્યોગોને વેગ મળશે િેમજ લાખો લોકોને 

રોજગારી મળશે. 
 

(૬) ગુજરાિની નવી ઔદ્યોગીક તનિી-ર૦ર૦ જાહેર થયેલ છે. િેમાં રાજકોટના િાલુકાઓને કેટેગરી ૧,ર,૩ માં મુકવામાં આવેલ 

છે. આમા ર્ૌરાષ્ટ્રને હળાહળ અન્યાય થયેલ છે. જેથી િેનો તવકાર્ અટકી ગયેલ છે. જેથી િેમાં મહદઅંશના િાલુકાઓમાં ફેરફાર કરવો 

જરૂરી છે. જેથી નવા સ્ટ્થપાિા ઉદ્યોગોને ર્રકારના િમામ લાભો મળવાપાત્ર થાય. જેથી ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગો ખીલી ઉઠશે. આ અંગે 

ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીને રજુઆિ પણ કરેલ છે અને આ તવર્ંગિિા દુર થવાથી MSME ને ફાયદો થશે.  
 

(૭) આપણા માનનીય વડાપ્રિાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ર્ાહેબનું ર્પનું છે કે રડફેન્ર્ના હથીયારો ભારિ દેશમાં જ બને અને 

ભારિ આત્મતનભસર બને િેવા શુભ આશયથી રડફેન્ર્ પોલીર્ીને ખુબ પ્રોત્ર્ાહીિ કરેલ હોય. િેમજ રાજકોટ માંથી ઘણી બિી 

ઈન્ડસ્ટ્રીઓ ડીફેન્ર્ને ડાયરેકટ િથા ઈનડાઈરેકટ ર્પ્લાય કરિી હોય. િેમને ર્રકાર પાર્ેથી ઉદ્યોગોના તવકાર્ માટે જમીન મેળવવામાં 

ખુબ જ મુશ્કેલી પડી રહી છે. િો હાલમાં રડફેન્ર્ એન્ડ એરોસ્ટ્પેર્ પોલીર્ી િેમજ ગુજરાિની નવી ઔદ્યોગીક નીિીમાં ઘણી 

તવર્ંગિિાઓ હોય જેને દુર કરી આ અંગે િત્કાલીક અર્રથી ઘટિું કરવંુ. જેથી રડફેન્ર્ એન્ડ એરોસ્ટ્પેર્ પોલીર્ીમાં ર્ુિારા કરવાથી 

આવા ઉદ્યોગોને પ્રોત્ર્ાહીિ કરી શકાય અને મોદી ર્ાહેબના ર્પનાને ર્ાકાર કરી શકાય.  
 

(૮) ગુજરાિમાં ઘણી બિી MSME ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટ્થપાયેલ હોય િેમજ MSME ની મયાસદા આશરે પ૦ કરોડ ર્ુિી વિારેલ હોય 

િેને ધ્યાનમાં રાખીને GIDC માં ૩૦૦૦ ચો.મી.ને બદલે જો ૬૦૦૦ ચો.મી. જમીન ઉદ્યોગકારોને પ૦ ટકાના દરે આપવી. જેથી 

ઉદ્યોગોનો ર્ારો એવો તવકાર્ થશે અને એમ.એર્.એમ.ઈ ર્ેકરટને બુસ્ટ્ટ મળશે. 
 

(૯) ઘણાં વખિથી ગુજરાિની GIDCઓ ડબલ ટેક્ષ ભરવાથી પીડાય છે. િેમજ મહાનગરપાતલકા/ નગરપાતલકા િથા ર્રકારની 

ર્ુતવિાઓથી વંતચિ રહી જાય છે. િેથી ઔદ્યોગીક એકમોન મહાનગરપાતલકા િથા GIDC ને ભરવાપાત્ર થિા ડબલ ટેક્ષનું યોગ્ય 

તનરાકરણ લાવવંુ. જેથી ઉદ્યોગકારોને મળવાપાત્ર િમામ ર્ુતવિા મળે અને ઉદ્યોગોનો તવકાર્ થાય.  
 

(૧૦) ગુજરાિ ર્રકાર દ્ઘારા રેર્ીડેન્ટ ર્ોર્ાયટીઓ રેગ્યુલાઈઝ કરીને ર્રાહનીય પગલંુ લીિેલ છે. ત્યારે િમામ ર્ુતચિ 

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ર્ોર્ાયટીઓ પણ િાત્કાલીક અર્રથી ટોકન દરે રેગ્યુલાઈઝ કરવી. આનાથી ર્રકારને રેવન્યુની આવક પણ વિશે િથા 

ઉદ્યોગોનો તવકાર્ થશે. િેમજ આવી વર્ાહિોમાં આવારા િત્વો દ્ઘારા દબાણ પણ નતહ થાય િે પણ ધ્યાને લઈ ઘટિું કરશોજી.  
 

(૧૧) રાજકોટ ખાિે રામનગર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એર્ોર્ીએશનના ઔદ્યોગીક એકમોને િારાિોરણ મુજબની ફી લઈને રેગ્યુલાઈઝ 

કરવાની માંગણી પેન્ડીંગ હોય િો િે અંગે ઘટિું કરશોજી. 
 

(૧ર) રાજકોટમાં દીન પ્રતિદીન ઉદ્યોગો વિી રહયા છે. જેથી રાજકોટ-જામનગર હાઈવે પર પડિરી પાર્ે અને રાજકોટ-

ભાવનગર હાઈવે પર ગઢડા પાર્ે ર્રકારી ખરાબાની જમીન આવેલ હોય ત્યાં નવી િાત્કાલીક નવી જીઆઈડીર્ી ફાળવવી. જેથી 

ઉદ્યોગોના તવકાર્ની ર્ાથે રોજગારીની િકોમાં વિારો થશે.  
 

(૧૩) ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગોને વેગ આપવા ઘણી બિી ઈન્ડસ્ટ્રીઓ નવી બની રહેલ હોય િેમને યોગ્ય ર્મયે વીજ પુરઠો મળિો નથી 

િો આ અંગે િાત્કાલીક પગલા લઈ ૬૬ કે.વી. ર્બ સ્ટ્ટેશન બનાવવા માટે જેટકોને િાત્કાલીક જમીન ફાળવવી જેથી ઉદ્યોગોને 

પ્રોત્ર્ાહન મળે. 
 



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

ટોલપ્લાઝામાં ફેરવવંુ. 
 

(૧પ) રાજકોટ શહેરમાં અંદાજે ૧૭ વર્સથી રૂડાના ચેરમેનની જગ્યા ખાલી હોય િેનો ચાજસ  શહેરના IAS અતિકારી પાર્ે હોય 

િેઓ પોિાના કાયસભારના અભાવે હાજરી આપી શકિા ન હોય જેથી રાજકોટનો તવકાર્ અટકી ગયેલ છે. િો માત્ર રાજકોટને જ આ 

અન્યાય શા માટે ? અમદાવાદ-બરોડા- ર્ુરિ-ભાવનગર જેવા શહેરોમાં ચેરમેનો હોય િો રાજકોટને કેમ નહી ? િો રાજકોટ ખાિે 

રૂડાના ચેરમેનની તનમણંક કરવી. 
 

(૧૬) કોઈપણ શહેરનો તવકાર્ િેમનું મજબુિ ઈન્રાસ્ટ્રકચર દ્વારા થાય છે. રાજકોટને રીંગ રોડ-૧, રીંગરોડ -ર િેમજ પ્રપોઝ 

રીંગ રોડ-૩ ની મંજુરી મળેલ હોય, ઘણા લાંબા ર્મયથી રીંગ રોડ-ર નું કાયસ અિુરૂ છે. આજની િારીખે પણ રીંગ રોડ - ર પૂણસ થયેલ 

નથી. જેના કારણે રાજકોટમાં પારાવર રાફીકની ર્મસ્ટ્યાનો ર્ામનો કરવો પડે છે. ર્ાથોર્ાથ ઉદ્યોગકારોને પણ રાન્ર્પોટેશનમાં ખુબ 

જ હાલાકી ભોગવાઈ રહી છે. િો આ રીંગ રોડ -ર, ૪ રેકનું કાયસ પૂણસ કરવા અમારા ધ્યાનમાં આવ્યા મુજબ રૂડા/રાજકોટ 

મહાનગરપાતલકા એ પણ દરખાસ્ટ્િ કરેલ હોય િાત્કાલીક અર્રથી આ બજેટમાં આના ખચસનો ર્માવેશ કરી ર્ુિારો કરવો જેથી 

રાજકોટના ઉદ્યોગોને ર્ારો એવો ફાયદો થશે.  
 

(૧૭) શહેરમાં ર્ંચાલીિ ચાલિા ડાયગ્નોસ્ટ્ટીક ર્ેન્ટરોને િથા હોતસ્ટ્પટલોને હેલ્થકેરને લગિા ર્ાિનો વર્ાવવા માટે હેલ્થકેર 

પોલીર્ીમાં ફેરફાર કરી િેઓને ર્બર્ીડી મળવાપાત્ર થાય િેવી જોગવાઈ કરવી.  
 

(૧૮) કોઈપણ રાજયનો તવકાર્ કરવા માટે િમામ મોટા શહેરમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ િેમજ તવતવિ એર્ોર્ીએશનો સ્ટ્થપાયેલ 

છે. ચેમ્બર કાયમી િોરણે પારદશસક િેમજ િટષ્ઠિા પૂવસક કામગીરી કરે છે. અને આમ પ્રજા વેપારીઓ ઉદ્યોગકારો િેમજ ર્રકારશ્રીને 

ડાયરેકટ કે ઈનડાયરેકટ મદદરૂપ થાય છે. આમ જો રાજકોટમાં રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના નેજા નીચે તવતવિ એર્ોર્ીએશનોને 

ર્ાથે રાખીને િેમજ કલેકટરશ્રી, પોલીર્ કતમશ્નરશ્રી, મ્યુનીર્ીપીલ કતમશ્નરશ્રી, એમ.ડી. પી.જી.વી..ર્ી.એ.લ િેમજ રૂડા 

અધ્યક્ષશ્રીની એક ર્ંકલન ર્મીિીની રચના નામદાર કલેકટરશ્રીની અધ્યક્ષાિામાં કરવામાં આવે િો ઘણા બિા નાના-મોટા પ્રશ્નોનું 

તનરાકરણ થઈ શકે.  
 

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

ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીની કચેરીના પત્ર ક્રમાંક ઉક/આઈ.એમ./મંજુરી/૧પપ૮૪૭૬ િા.રર-૭-ર૦૧૯ થી મંજુર થયેલ છે. જેમાં ફાયર 

ફાઈટર (બંબો) ની રકમનો ર્માવેશ થયેલ નથી. િેથી શાપર-વેરાવળ ઔદ્યોગીક વર્ાહિ માટે એર્ોર્ીએશન મારફિ ફાયર સ્ટ્ટેશન 

પ્રોજેકટ માટે ફાયર ફાઈટર (બંબો) ની રકમ મંજુર કરવી. 
 

(ર૦) ર્રકારશ્રીના તનયમ મુજબ નગરપાતલકા મળવાપાત્ર થાય છે. િેથી શાપર-વેરાવળની બન્ને ગામની ર્ંયુકિ નગરપાતલકાને 

મંજુરી આપવી. 
 

(ર૧) રાજકોટ જીલ્લાના કોટડાર્ાંગાણી િાલુકાના શાપર-વેરાવળ ગામની આજુબાજુ મોટા પ્રમાણમાં ઔદ્યોગીક વર્ાહિો 

આવેલ છે. િે બન્ને ગામની કુલ વસ્ટ્િી અંદાજે ૧.પ લાખથી પણ વિારે છે ત્યાં ફેકટરીમાં કામ કરિા મજુરો, કારીગરો િથા રહેણાંક 

તવસ્ટ્િારના લોકોને શુધ્િ પીવાનું પાણી મળી રહે િે અંગે યોગ્ય કરવંુ. 
 

(૧) આમ ખાર્ કરીને રાજકોટના ર્વાુંગી તવકાર્ માટે બીજો રીંગ રોડ િાત્કાલીક પૂણસ કરવો. 

(ર) પ્રોફેશનલ ટેક્ષ ર્ંપૂણસ પણે નાબુદ કરવા અંગે. 

(૩) રાજકોટને સ્ટ્માટસ ર્ીટી એરીયામાં કન્વેન્શન ર્ેન્ટર િેમજ રાજકોટ ચેમ્બરને જગ્યા ફાળવવા અંગે. 

(૪) રાજકોટ ખાિે ઈમીટેશન જવેલરી પાકસ ફાળવવા અંગે. 

(પ) GIDCના ડબલ ટેક્ષોશન રદ કરી પૂરિી ર્ુતવિા આપવા અંગે િેમજ GIDC ને લગિા પ્રશ્નોનું તનરાકરણ કરવા અંગે. 

(૬) ર્ુચીિ ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ ર્ોર્ાયટીઓ રેગ્યુલાઈઝ કરવા અંગે. 

(૭) માલીયાર્ણ ટોલ પ્લાઝા ફરેવવા અંગે. 

(૮) રાજકોટ ચેમ્બરના નેજા હેઠળ તવતવિ એર્ોર્ીએશનને ર્ાથે રાખી કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષ સ્ટ્થાને ર્ંકલન ર્તમતિની રચના કરવા 

અંગે ભારપૂવસક રજુઆિ કરેલ.  
 



આમ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીએ રાજકોટના તવતવિ એર્ોર્ીએશનના પ્રશ્નોની રજુઆિ કરવા માટે ર્ૌ 

એર્ોર્ીએશનના હોદેદેારોને ર્ાથે રાખી ગુજરાિ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ડો. ભરિભાઈ બોિરા િથા વાહન-વ્યવહાર મંત્રીશ્રી 

અરવવંદભાઈ રૈયાણીના માગસદશસન હેઠળ ગુજરાિ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી ર્ી. આર. પાટીલજીને િારદાર રજુઆિ કરેલ હિી. આ 

મુલાકાિ દરમ્યાન રાજકોટ ચેમ્બરના માનદમત્રીશ્રી નૌિમભાઈ બારર્ીયા, કારોબારી ર્ભ્યશ્રી કુમનલાલ વરર્ાણી, શ્રી તનલેશભાઈ 

ભલાણી િથા રાજકોટ તબલ્ડર એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ ગજેરા, મંત્રીશ્રી ર્જુીિભાઈ ઉદાણી, રાજકોટ એન્જીનીયરીંગ 

એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ વર્ાણી, મંત્રશ્રી નરેન્રભાઈ પાંચાણી, લોતિકા જીઆઈડીર્ી ઈન્ડ. એર્ોર્ીએશનના પ્રમખુશ્રી 

નરેન્રવર્ંહ જાડેજા, રાજકોટ ઈતમટેશન જવેલરી એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી જીજે્ઞશભાઈ શાહ િથા િેમની ટીમ, હડમિાળા ઈન્ડ. 

એર્ોર્ીએશનના મંત્રીશ્રી બંરકમ મહેિા, ર્ંસ્ટ્કાર ઈન્ડ. એર્ોર્ીઅશેનના પ્રમુખશ્રી ગોવવંદભાઈ પટેલ, રાજકોટ ગુડઝ રાન્ર્પોટસ 

એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી હર્ુભાઈ ભગદેવ, લોઠડા-પડવલા ઈન્ડ. એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી જયંતિભાઈ ર્રિારા, રામનગર 

ઈન્ડ. એરીયા એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી રમેશભાઈ તહરપરા, ગુજરાિ મીની તર્મેન્ટ એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી અરવવંદભાઈ શાહ, 

ભાગ્યલક્ષમી ઈન્ડ. એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી રાજુભાઈ રાણપરીયા વગેરે તવતવિ એર્ોર્ીએશનોના મોટી ર્ંખ્યામાં હોદેદારોને 

ર્ાથે રાખી રજુઆિ કરાયેલ હિી.  
 

રાજકોટના ર્વાુંગી તવકાર્ માટે રાજકોટ તબલ્ડર એર્ોર્ીઅશેનના પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ ગજેરાએ ર્ારી એવી રજુઆિ કરેલ હિી.  
 

રાજકોટ એન્જીનીયરીંગ એર્ોર્ીએશનના પ્રમુખશ્રી પરેશભાઈ વર્ાણી દ્ઘારા જીઆઈડીર્ીને લગિા તવતવિ પ્રશ્નો અંગે શ્રી 

થેનારર્ન ર્ાહેબ ર્મક્ષ રજુઆિ કરેલ હિી. 
 

આ મુલાકાિ દરમ્યાન ગુજરાિ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષશ્રી ર્ી.આર. પાટીલજી દ્ઘારા ર્ારો એવો ર્મય ફાળવી તવતવિ પ્રશ્નોની કરાયેલ 

રજુઆિ અંગે ર્કારાત્મક પ્રતિભાવ આપી આ અંગે યોગ્ય કરવા ખાત્રી આપેલ. આ પ્રશ્નોની રજુઆિ ર્મયે માનનીય ર્ાંર્દશ્રી 

મોહનભાઈ કંુડારીયાજી, શ્રી રામભાઈ મોકરીયાજી, િારાર્ભ્યશ્રી ગોવવંદભાઈ પટેલજી િથા શ્રી લાખાભાઈ ર્ાગઠીયાજી, રાજકોટના 

મેયરશ્રીડો. પ્રરદપભાઈ ડવ િથા શહેર ભાજપ પ્રમુખશ્રી કમલેશભાઈ તમરાણીને ર્ાથે રાખી રજુઆિ કરી હિી. િેમ રાજકોટ ચેમ્બરની 

અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે. 
 


