રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા વેપાર-ઉદ્યોગને નડતા કાયદાકીય પ્રશ્નો તેમજ રાજકોટ શહેરમાાં ઉદ્ભવતી રાફફક
ર્મસ્ટ્યાના નનવારણ અર્થે પોલીર્ કનમશ્નરશ્રી રાજુ ભાગસવ ર્ાહેબની ઉપનસ્ટ્ર્થનતમાાં નમટીંગનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા વેપાર-ઉદ્યોગને નડતા કાયદાકીય પ્રશ્નો તેમજ રાજકોટ શહેરમાાં ઉદ્ભવતી રાફફક
ર્મસ્ટ્યાના નનવારણ અર્થે પોલીર્ કનમશ્નરશ્રી રાજુ ભાગસવ ર્ાહેબની ઉપનસ્ટ્ર્થનતમાાં તા.૮-૬-ર૦રર ના રોજ નમટીંગનુાં આયોજન
કરવામાાં આવેલ. આ નમટીંગમાાં પોલીર્ કનમશ્નરશ્રી ર્નહત ડી.ર્ી.પી. ઝોન-૧શ્રી પ્રનવણસર્ાંહ નમણા ર્ાહેબ, ડી.ર્ી.પી. ઝોન-ર
શ્રીર્ુનિરકુમાર દેર્ાઈ ર્ાહેબ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડી.ર્ી.પી. શ્રી પાર્થસરાજસર્ાંહ ગોનહલ ર્ાહેબ અને રાફફક એ.ર્ી.પી.શ્રી વી.આર.
મલ્હોત્રા ર્ાહેબ ઉપનસ્ટ્ર્થત રહેલ.
નમટીંગના પ્રારાંભે માનદ માંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ ઉપનસ્ટ્ર્થત અનિકારીશ્રીઓ, એર્ોર્ીએશનોને આવકારી રાજકોટ શહેરમાાં
રાફફક ર્મસ્ટ્યાનુાં નનવારણ કેવી રીતે લાવી શકાય અને રાજકોટનાાં વેપારીઓ અને પોલીર્ ર્ાર્થે મળીને કામ કરી શકે તે બાબતે ચચાસનવચારણા માટે આ નમટીંગનુાં આયોજન કરેલ છે.
પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ રાજકોટ ચેમ્બરના આાંગણે નવનનયુકત પોલીર્ કનમશ્નરશ્રીએ ર્મય કાઢી હાજરી આપી તે બદલ ર્હદય
આવકારેલ. રાજકોટ ચેમ્બર વેપાર-ઉદ્યોગનુાં પ્રનતનનનિત્વ કરતી ૬૮ વર્સ જુ ની વફરષ્ઠ મહાજન ર્ાંસ્ટ્ર્થા અાંગે ખ્યાલ આપતા રાજકોટર્ૌરાષ્ટ્રના પ્રશ્નોની નવનવિ ઓર્થોરીટીમાાં રજુ આત કરી એક ર્ેતુ બની કાયસ કરી રહયુાં છે. કોરોનાકાળ દરમ્યાન રાજકોટ ચેમ્બરની
કામગીરી ર્ી.એમ.એ પણ વખાણેલ છે. આગામી ર્મયમાાં વેપાર-ઉદ્યોગના પ્રશ્નોને વાચા આપવા નવનવિ ડીપાટસમેન્ટની ર્ાંકલન
ર્નમનતની રચના કરાશે. રાજકોટમાાં ખાર્ કરીને કાયદો-વ્યવસ્ટ્ર્થા અને રાફફક ર્મસ્ટ્યાનો મોટો પ્રશ્ન છે. જે માાં જીલ્લા પાંચાયતમાાં ર્થતો
રાફફક, આશાપુરા રોડ નાનો કટકો વનવે કરેલ તે તાત્કાલીક દુર કરવો, ગોંડલ રોડ ચોકડીએ ર્થતા રાફફક જામ અાંગે, હફરહર ચોકમાાં
વોકળાનો પ્રશ્ન, આર.એમ.ર્ીના ઘણાાં પ્લોટ ખાલી છે ત્યાાં પાર્કિંગ વ્યવસ્ટ્ર્થા ગોઠવવી, હોનસ્ટ્પટલ ચોકર્થી આગળ રેલ્વે સ્ટ્ટેશન રોડ
પર બન્ને બાજુાં શાક-બકાલાવાળાને દુર કરી ગેબનશાહપીરવાળા રોડ પર ફેરવવા, રાફફક વોડસનના ર્થતા નમર્બીહેવ્યર અાંગે,
ફોરવ્હીલમાાં કાળા કાચની ઝુાંબેશ વિુ ઝડપી બનાવવી, જે જગ્યાએ ઓવરબ્રીજ બને છે ત્યાાં પ્રર્થમ ર્ર્વસર્ રોડ બનાવવા, રાજકોટના

રહેણાાંક નવસ્ટ્તારોમાાં ચાલતા સ્ટ્પા ર્ેન્ટરો બાંિ કરાવવા, તેમજ ર્ાઈબર ક્રાઈમના ઘણા બનાવો બને છે તો તેને કાબુમાાં લઈ આ અાંગે
રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા આગામી ટુાંક ર્મયમાાં ર્ાઈબર ક્રાઈમ અાંગે અવરનેશ ર્ેનમનારનુાં આયોજન કરાશે તેમ જણાવેલ.
ત્યારબાદ રપ જે ટલા ઉપર્્ન ર્થત નવનવિ એર્ોર્અીશનના પ્રનતનનનિઓ દ્ઘારા તેઓના નવસ્ટ્તારમાાં ઉદ્વતા રાફફક ર્મસ્ટ્યાઓની
રજુ આત પોલીર્ કનમશ્નરશ્રી ર્મક્ષ ધ્યાને મુકેલ અને તેનુાં યોગ્ય નનરાકરણ લાવવા અનુરોિ કરેલ.
નમટીંગમાાં ખાર્ ઉપનસ્ટ્ર્થત પોલીર્ કનમશ્નરશ્રી રાજુ ભાગસવ ર્ાહેબએ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા આ નમટીંગનુાં આયોજન કરવા બદલ
આભાર વ્યકત કરેલ. તેમજ રાજકોટમાાં પોલીર્ કનમશ્નર તરીકે નવ નનયુકત ર્થતા રાજકોટ ચેમ્બર ર્ાર્થે આ પ્રર્થમ નમટીંગ ર્થયેલ છે તે
પ્રત્યે આનાંદ વ્યકત કરતા રાજકોટ ચેમ્બર તર્થા નવનવિ એર્ોર્ીએશનનો દ્ઘારા કાયદાકીય નવનવિ પ્રશ્નો તેમજ રાફફક ર્મસ્ટ્યા અાંગે
જે જે રજુ આતો ધ્યાને મુકેલ છે તેનો ઉંડાણ પુવસક અભ્યાર્ કરી યોગ્ય નનરાકરણ લાવવા પ્રયાર્ કરીશુાં અને નો એન્રી તર્થા વનવેના
જાહેરનામાનુાં યોગ્ય અભ્યાર્ કરી કાયસવાહી કરીશુાં, તેમજ રાજકોટ ચેમ્બરની માાંગણીને ધ્યાને લઈ ટુાંકા ગાળામાાં ર્ાંકલન ર્નમનતની
નમટીંગ યોજીશુાં અને આગામી રાજકોટ ચેમ્બરની આગમી કારોબારી નમટીંગમાાં પોલીર્ ફડપાટસમેન્ટ દ્ઘારા કરાયેલ કામગીરીનો રીપોટસ
કાડસ પણ મોકલાવીશુાં, તેમજ ખાર્ કરીને કાયદો-વ્યવસ્ટ્ર્થાને ધ્યાનમાાં રાખી પ્રજાએ ખાર્ જાગુતતા દાખવી નનયમોનુાં પાલન કરવા
અનુરોિ કરેલ.
ર્તત બે કલાકર્થી પણ વિારે ચાલે નમટીંગમાાં પોલીર્ કનમશ્નરશ્રી તેમજ હોદ્દારોને ર્ાર્થે રાખી તમામના પ્રશ્નોને ર્ાાંભળી યોગ્ય
નનરાકરણ લાવવા ખાત્રી આપેલ. ત્યારબાદ નમટીંગના અાંતે રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્થસભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા ઉપનસ્ટ્ર્થત
અનિકારીશ્રીઓ, કારોબારી ર્ભ્યશ્રીઓ તર્થા નવનવિ એર્ોર્ીએશનના પ્રનતનનનિઓનુાં નમટીંગમાાં હાજરી આપવા બદલ આભાર
વ્યકત કરેલ અને ર્મગ્ર નમટીંગનુાં ર્ાંચાલન રાજકોટ ચેમ્બરના ખજાનચીશ્રી નવનોદભાઈ કાછડીયા દ્ઘારા કરવામાાં આવેલ તેમ રાજકોટ
ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે.

