
 

 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલની અધ્યક્ષ સ્ટ્થાને ર્ભ્ય પરરવારનું 

સ્ટ્નેહ મમલન, ભોજન ર્મારંભ અને મવમવધકે્ષતે્ર આગવંુ યોગદાન આપનારાઓનું ર્ન્માન ર્ાથે મવમવધ કાયસક્રમ યોજવામાં આવેલ..... 

 

વેપાર-ઉદ્યોગની વરરષ્ઠ ૬૮ વર્સની પીઢ મહાજન ર્ંસ્ટ્થા ''રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી''ના મવશાળ ર્ભ્ય પરીવારનું સ્ટ્નેહ 

મમલન, ભોજન ર્મારંભ તથા મવમવધ ક્ષોત્રના પ્રમતભાશાળીઓના ર્ન્માન ર્મારંભનું તા.૧ર-૬-ર૦રર, રમવવારના રોજ આયોજન 

કરવામાં આવેલ છે. આ કાયસક્રમમાં શોભામાં અમભવૃમદ્ધ વધારવા મુખ્ય મહેમાન તરીકે ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ 

તથા અમતમથ મવશેર્ તરીકે ગુજરાત રાજયના પુવસ મુખ્યમંત્રીશ્રી મવજયભાઈ રૂપાણી, ઉદ્યોગમંત્રીશ્રી જગદીશભાઈ પંચાલ, 

રાન્ર્પોટસમંત્રીશ્રી અરવવંદભાઈ રૈયાણી, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ડો. ભરતભાઈ બોઘરા, ર્ંર્દર્ભ્યશ્રી મોહનભાઈ કંુડારીયા, શ્રી રામભાઈ 

મોકરીયા, ધારાર્ભ્યશ્રી ગોવવંદભાઈ પટેલ, શ્રી લાખાભાઈ ર્ાગઠીયા, મેયરશ્રી ડો. પ્રરદપભાઈ ડવ, ગુજરાત ગૌ ર્ેવા આયોગના ચેરમેનશ્રી 

વલ્લભભાઈ કથીરીયા, તેમજ મવમવધ ખાતાના અમધકારીશ્રીઓ અને મવમવધ એર્ોર્ીએશન અને ર્ૌરાષ્ટ્રની ચેમ્બરોના હોદેદારો મવશાળ 

ર્ંખ્યામાં ઉપમસ્ટ્થત રહયા હતા. 

 

કાયસક્રમના પ્રારંભમાં રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ્ મંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ ર્વે ઉપમસ્ટ્થત મહાનુભાવો તથા ર્ભ્યોનું સ્ટ્વાગત કરી 

રાજકોટ ચેમ્બરનો મવશાળ કાયસ ફલકનો ખ્યાલ આપી વેપાર-ઉદ્યોગ અને શહેરી મવકાર્ માટે આપ ર્ૌના ર્ાથ અને ર્હકારથી અમો ર્તત 

કાયસમશલ છીએ. આમ ર્:હ્રદયે ર્ૌનું સ્ટ્વાગત કરેલ હતું. 

 

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્રભાઈ પટેલનું રાજકોટ ચેમ્બરના હોદેદારો દ્વારા હાર તથા મોમેન્ટો અપી ર્ન્માન કરવામાં આવેલ. તેમજ 

ઉપમસ્ટ્થત મહાનુભાવોનું પુષ્પગુચ્છ અપી કારોબારી ર્ભ્યો દ્વારા ર્ન્માન                       કરવામાં આવેલ. 

 

રાજકોટ ચેમ્બર દ્વારા ઉચ્ચ મર્મદ્ધ મેળવેલ મવધ્યાથીઓ તથા વેપાર-ઉદ્યોગ જગતના નામાંકીત ઉદ્યોગકારો તથા ર્માજના મવશાળ 

મહતમાં પ્રેરણાદાયક કાયસ માટે વ્યરકત મવશેર્ તરીકે રદવ્યાંગ મસ્ટ્મત ચાંગેલા, લીડીંગ ટેક્ષ પેયર તરીકે બાલાજી વેફર્સ પ્રા.મલ., તીથસ એગ્રો 

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

ટાંક, વેનીશા એર્. શુકલા, અવની આર. ર્ાવલીયા, આયસન બી. જોશી, વેદાંત એ. જોશી, પ્રમતક નાગર, કેયુર એન. રાજયગુરૂ,) મનધીબેન 



અઢીયા(પાયલટ), મહનાબેન ભુવા (મહના ફાઉન્ડેશન)ને મોમેન્ટો અપી ર્ન્માન માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્રભાઈ પટેલના વરદ્ હસ્ટ્તે 

કરવામાં આવેલ. 

 

પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ ર્ૌ પ્રથમ તો વરર્ાદી વાતાવરણમાં સ્ટ્નેહમમલન કાયસક્રમમાં હાજરી આપવા અને ચેમ્બરની પ્રણાલી જાળવી 

રાખવા બદલ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું ર્હદય આભાર ર્ાથે સ્ટ્વાગત કરેલ અને રાજકોટ ચેમ્બર તેમજ ર્ૌરાષ્ટ્રના વેપાર-ઉદ્યોગના પ્રશ્નોનુ ં

યોગ્ય મનરાકરણ લાવવા ર્રકારશ્રીમાં અને મવમવધ ડીપાટસમેન્ટમાં એક ર્ેતુ બની કાયસ કરી મહત્વની ભુમમકા ભજવે છે. આજરોજ માનનીય 

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ હાજરી આપેલ હોય ત્યારે વેપાર-ઉદ્યોગને લગતા મવમવધ પ્રશ્નો જેવા કે, 

 

(૧) ર્મગ્ર દેશમાં તમામ ટેક્ષાનો એકજ ટેક્ષા કરવાના  મનણસયના ભાગરૂપે GST નું ર્રળીકરણ કયુું જે ર્રાહનીય છે. વન નેશન વન 

ટેક્ષને ધ્યાને લઈ ગુજરાત રાજયમાંથી વેપાર-ઉદ્યોગ પરનો વ્યવર્ાય વેરો ર્ંપણસ પણે નાબુદ કરવો. હાલમાં બજેટમાં ર્રકારશ્રીએ 

રૂા.૧પ૦૦૦ હજાર ર્ુધીમાં પગારદાર લોકોને વ્યવર્ાય વેરા માંથી મુકતી આપી છે. જેની રકમ આશરે રૂા.ર૦૦ કરોડ થાય છે અને 

ગુજરાતની કુલ આવક માત્ર રૂા.૩૦૦ કરોડ થાય છે તો માત્ર રૂા.૧૦૦ કરોડની આવક બીજે મેનેજ કરવામાં આવે તો ર્મગ્ર ગુજરાત 

રાજયમાં વ્યવર્ાય વેરો નાબુદ થઈ શકે તેમ છે.  

 

(ર) રાજકોટ ખાતે કન્વેન્શન ર્ેન્ટર ફાળવવાની માંગણી ઘણા ર્મયથી પેન્ડીંગ છે. પુવસ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ માંગણીનો સ્ટ્વીકાર કરેલ 

હોય તેમજ અંદાજે આશરે ૩ર એકર જગ્યાનું સ્ટ્માટસ ર્ીટી એરીયામાં પ્રોવીઝન કરૈલ હોય આ અંગે તાત્કાલીક મનણસય લઈ ર્ૌરાષ્ટ્રના વેપાર-

ઉદ્યોગને વધંુ વેગવંતુ બનાવા રાજકોટ ચેમ્બરની માંગણી સ્ટ્વીકારી રાજકોટ ખાતે કન્વેન્શન ર્ેન્ટર ફાળવવા બાબત. 

 

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

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

 

(૪) રાજકોટ ખાતે ઈમમટેશન જવેલરી પાકસ મંજુર કરવંુ. કારણ કે, ર્મગ્ર ભારતમાં ર્ૌથી વધારે ઈમમટેશનનું પ્રોડકશન રાજકોટમાં 

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

મળે છે. તેથી રાજકોટ ખાતે ઈમમટેશન જવેલરી પાકસ સ્ટ્થાપવાથી ઈમમટેશન ઉદ્યોગોને વેગ મળશે તેમજ લાખો લોકોને રોજગારી મળશે. 

 

(પ) ઘણાં વખતથી ગુજરાતની GIDC ઓ ડબલ ટેક્ષ ભરવાથી પીડાય છે. તેમજ મહાનગરપામલકા/ નગરપામલકા તથા ર્રકારની 

ર્ુમવધાઓથી વંમચત રહી જાય છે. તેથી ઔદ્યોગીક એકમોન મહાનગરપામલકા તથા GIDC ને ભરવાપાત્ર થતા ડબલ ટેક્ષનું યોગ્ય મનરાકરણ 

લાવવા બાબત. 

 

(૬) ઉદ્યોગકારોને મળવાપાત્ર તમામ ર્ુમવધા મળે અને ઉદ્યોગોનો મવકાર્ થાય. ગુજરાતમાં ઘણી બધી MSME ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટ્થપાયેલ 

હોય તેમજ MSME ની મયાસદા આશરે પ૦ કરોડ ર્ુધી વધારેલ હોય તેને ધ્યાનમાં રાખીને GIDC માં ૩૦૦૦ ચો.મી.ને બદલે જો ૬૦૦૦ 

ચો.મી. જમીન ઉદ્યોગકારોને પ૦ ટકાના દરે આપવી. જેથી ઉદ્યોગોનો ર્ારો એવો મવકાર્ થશે અને એમ.એર્.એમ.ઈ ર્ેકરટને બુસ્ટ્ટ મળશે.  

 

(૭)  તેમજ ગુજરાત ર્રકાર દ્ઘારા રેર્ીડેન્ટ ર્ોર્ાયટીઓ રેગ્યુલાઈઝ કરીને ર્રાહનીય પગલંુ લીધેલ છે. ત્યારે તમામ ર્ુમચત 

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ર્ોર્ાયટીઓ પણ તાત્કાલીક અર્રથી ટોકન દરે રેગ્યુલાઈઝ કરવી. આનાથી ર્રકારને રેવન્યુની આવક પણ વધશે તથા 

ઉદ્યોગોનો મવકાર્ થશે. તેમજ આવી વર્ાહતોમાં આવારા તત્વો દ્ઘારા દબાણ પણ નમહ થાય તે પણ ધ્યાને લઈ ઘટતું કરવા બાબત.  

 

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

માંગણી પેન્ડીંગ હોય તો તે અંગે ઘટતું  કરવા બાબત.  

 

(૯)  રાજકોટ શહેરમાં અંદાજે ૧૭ વર્સથી રૂડાના ચેરમેનની જગ્યા ખાલી હોય તેનો ચાજસ  શહેરના IAS અમધકારી પાર્ે હોય તેઓ 

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

શા માટે ? અમદાવાદ-બરોડા- ર્ુરત-ભાવનગર જેવા શહેરોમાં ચેરમેનો હોય તો રાજકોટને કેમ નહી ? તો રાજકોટ ખાત ેરૂડાના ચેરમેનની 

મનમણંક કરી યોગ્ય કરવા બાબત.  

 



(૧૦) આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદી ર્ાહેબનું ર્પનું છે કે રડફેન્ર્ના હથીયારો ભારત દેશમાં જ બને અને ભારત 

આત્મમનભસર બને તેવા શુભ આશયથી રડફેન્ર્ અને એરોસ્ટ્પેર્ પોલીર્ીને ખુબ પ્રોત્ર્ાહીત કરેલ છે. રાજકોટમાં મોટા ભાગે ફોર્જુંગ તેમજ 

કાસ્ટ્ટીંગના ઉદ્યોગો હોય તેમજ ઘણી બધી કંપનીઓ રડફેન્ર્ ર્ાથે જોડાયેલ હોય જો રાજકોટને રડફેન્ર્ના ર્ાધનો બનાવવાનું હબ જાહેર 

કરે તો રાજકોટની આજુબાજુની આર્રે ૧૮ હજાર એમ.એર્.એમ.ઈ.ને ર્ીધો ફાયદો થશે તેમજ ર્મગ્ર ર્ૌરાષ્ટ્રની ૭૦ હજાર 

એમ.એર્.એમ.ઈ. ને પ્રાણ મળશે.  

 

(૧૧) શહેરમાં ર્ંચાલીત ચાલતા ડાયગ્નોસ્ટ્ટીક ર્ેન્ટરોને તથા હેલ્થકેરને લગતા ર્ાધનો વર્ાવવા માટે હેલ્થકેર પોલીર્ીમાં ફેરફાર કરી 

તેઓને ર્બર્ીડી મળવાપાત્ર થાય તેવી જોગવાઈ કરવા યોગ્ય કરવા બાબત.  

 

જેવા મવમવધ મુદાઓ મુખ્યમંત્રીશ્રીના ધ્યાન પર મુકી તાત્કાલીક મનરાકરણ લાવવા અનુરોધ કરેલ. તેમજ આજરોજ બપોરે મળેલ ફેડરશેનની 

મમટીંગમા ૪૦ થી પણ વધારે ચેમ્બરો તથા એર્ોર્ીએશનોના ર્ભ્યોની આવેલ રજુઆતના મવમવધ પ્રશ્નો પણ ટૂંક ર્મયમાં માનનનીય 

મુખ્યમંત્રીશ્રીના ધ્યાન પર મુકવામાં આવશે.  

 

કાયસક્રમના મુખ્યમહેમાનશ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલએ રાજકોટ ચેમ્બરના સ્ટ્નેહમમલન કાયસક્રમમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપેલ તે બદલ 

ર્:હ્રદય આભારની લાગણી વ્યકત કરતા જણાવેલ કે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીના આત્મમનભસર ભારત અંતસગત ર્મગ્ર દેશમાં 

ગુજરાતને ગ્રોથ એન્જીન બનાવેલ છે. જેમા મહદઅંશે ફાળો વેપાર-ઉદ્યોગકારોનો રહેલો છે અને કોઈ પણ પાટસર્ બનાવવા માટેના પ્રોજેકટ 

રાજકોટને આપવામાં આવે તો તે બે જ રદવર્માં પરરપૂણસ કરી આપે છે.  તેમજ વેપાર-ઉદ્યોગકારોને કોઈપણ બાબતો મુશ્કેલી કે તકલીફ 

થતી હશે તો તેના મનરાકરણ માટે ર્રકાર હંમેશા તેઓની ર્ાથે છે. રાજકોટ ચેમ્બર દ્વારા રજુ કરાયેલ તમામ પ્રશ્નો ધ્યાને લઈ  આગામી 

ટૂંક ર્મયમાં મવમવધ અમધકારીઓને ર્ાથે રાખી ગાંધીનગર ખાતે ઓપનહાઉર્ યોજી તમામ પ્રશ્નોનું મનરાકરણ ટૂંક ર્મયમાં લાવવા ખાત્રી 

આપેલ છે.  

 

પ્રમુખશ્રી વી. પી. વૈષ્ણવએ આ તમામ પ્રશ્નોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ ચચાસ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ભુપેન્રભાઈ ર્ાથે કરી આ અંગે તાત્કાલીક 

ઘટતું કરવા આગ્રહ રાખેલ.  

 

ક્રાયસક્રમના અંતે રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રાએ સ્ટ્નેહમમલનમાં ઉપમસ્ટ્થત મહાનુભાવો તથા અમધકારીશ્રીઓ, 

ચેમ્બરના ર્ભ્ય પરરરવાર અને પ્રેર્-મમરડયાના પ્રમતમનમધઓનું કાયસક્રમમાં હાજરી આપવા બદલ આભારની લાગણી વ્યકત કરેલ. તેમ 

રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે. 

 


