
The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry

Tel.Nos. 220977, 220735, Mobile : 99250 37814, Fax No. 220888
email :  info@gccikandla.com   Websit

- To all Members 

The Half Yearly General Meeting of The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry will be 
held at “Shri Amarchand Si
at  5.00 p.m. to transact the following business :

 

1. President’s Speech.

2. To confirm the minutes of the following Ordinary General meeting
A.   Ordinary General Meeting he

 
3. To consider and adopt the Report of the Managing Committee o

Chamber for the period since it has assumed charge.
 

4. To receive and adopt the audited Statement of Accounts of the Chamber for the year 2018
and the Auditor’s Report thereon.
 

5. To appoint the Auditors for the year 2019
 

6. A.   To give suggestions 
 

B.   Any other matter raised by or with the permission of the Chair
 
All the members are req

the office hours 48 hours before the date of Annual General Meeting for any details with regard to 
Audited Accounts for the year 2018

 
All the members are requested to kindly atte

 

Encl :   Draft minutes - 1, Report of the Managing Committee and the audited 
Annual Accounts for F.Y.2018

 
Estd : 1953 

The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry
“Chamber Bhavan” 

Plot No.71, Sector - 8, 
Gandhidham (Kachchh) 370 201

Tel.Nos. 220977, 220735, Mobile : 99250 37814, Fax No. 220888
email :  info@gccikandla.com   Website : www.gccikandla.com

 
             

C I R C U L A R 
 

HALF YEARLY GENERAL MEETING
 

The Half Yearly General Meeting of The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry will be 
held at “Shri Amarchand Singhvi Conference Hall” of Chamber Bhavan, on 

to transact the following business :- 

AGENDA 
President’s Speech. 

 
To confirm the minutes of the following Ordinary General meeting

Ordinary General Meeting held on Thursday, 29.11.2018

adopt the Report of the Managing Committee o
Chamber for the period since it has assumed charge. 

To receive and adopt the audited Statement of Accounts of the Chamber for the year 2018
and the Auditor’s Report thereon. 

To appoint the Auditors for the year 2019-2020. 

suggestions to the Managing Committee, as are found necessary.

B.   Any other matter raised by or with the permission of the Chair

All the members are requested to please contact the Executive Secretary of the Chamber during 
the office hours 48 hours before the date of Annual General Meeting for any details with regard to 
Audited Accounts for the year 2018-2019. 

All the members are requested to kindly attend the meeting in time. 
      

                                      
1, Report of the Managing Committee and the audited 

Annual Accounts for F.Y.2018-2019. 

The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry 
 

 
Gandhidham (Kachchh) 370 201 

Tel.Nos. 220977, 220735, Mobile : 99250 37814, Fax No. 220888 
e : www.gccikandla.com 

                          Date: 13.06.2019

HALF YEARLY GENERAL MEETING 

The Half Yearly General Meeting of The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry will be 
nghvi Conference Hall” of Chamber Bhavan, on Saturday, the 29th June, 2019 

To confirm the minutes of the following Ordinary General meeting :- 
ld on Thursday, 29.11.2018 

adopt the Report of the Managing Committee on the functioning of the 

To receive and adopt the audited Statement of Accounts of the Chamber for the year 2018-20

to the Managing Committee, as are found necessary. 

B.   Any other matter raised by or with the permission of the Chair 

uested to please contact the Executive Secretary of the Chamber during 
the office hours 48 hours before the date of Annual General Meeting for any details with regard to 

nd the meeting in time.  
                  

(Aashish Joshi) 
                                            Hon. Secretary 

1, Report of the Managing Committee and the audited  

Date: 13.06.2019 

The Half Yearly General Meeting of The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry will be 
June, 2019 

2019 

uested to please contact the Executive Secretary of the Chamber during 
the office hours 48 hours before the date of Annual General Meeting for any details with regard to 
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WL UF\WLWFD R[dAZ VMO SMD;” V[g0 .g0:8=LGL U]~JFZ4 TFP Z(DL GJ[dAZ4 Z)!* GF ZMH D/[, VM0L”GZL HGZ, 
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;EFGL SFI”JFCL X~ YFI T[ 5C[,F\ VwI1zLGL lJG\TLG[ DFG VF5L UT JQ” NZdIFG R[dAZGF ;eIM4 T[DGF 
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3MQ6F T[ H lNJ;[ ;F\H[ SZJFDF\ VFJX[P 
 

;eIzL ;\HI NJ[V[ VF JQ”[ ;eI ;\bIF JWFZ[ CMTF\ DT VF5JF DF8[GL ;DI DIF”NFDF\ JWFZM SZJF ;}RG SI]”P 
 
5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 VF DF8[ ;EF;NMGL ;]lJWF BFTZ JWFZFGF A[ A]YGL jIJ:YF ZFBJFDF\ 

VFJX[P 
VFD4 VwI1zL wJFZF HFC[Z SZFI[, p5ZMST 5|:TFJG[ ;EF wJFZF ;JF”G]DT[ ;J”;\DlTYL D\H]Z SZJFDF\ VFjIM 

CTMP 
V[Hg0F VF.8D G\P 5 o V[íAL  o SFI”JFCS ;lDlTG[ GLlT lJQIS ;}RGM VG[ DFU”NX”G VF5JF T[DH 5|D]BzL 
TZOYL VG[ T[DGL VG]DlTYL H[ ZH]VFT YFI T[GF 5Z lJRFZ6F SZJF AFATP 

 
VFHGL ;FDFgI ;EFDF\ p5l:YT ;F{ DFGGLI ;eIMG[ pN[XLG[ VwI1zLV[ SFI”JFCS ;lDlTGL VFUFDL lNJ;MGL 

SFI”JFCL DF8[ GLlT lJQIS ;}RGM S[ HGlCTGF VgI D]NFVM 5Z 5MTFGF D\TjIM jIST SZJF VFD\+6 VF%I\] CT\]P 
 
GLR[ H6FJ[, ;eIzLVMV[ T[DGF GFD ;FD[ NXF”J[, D\TjIM<;}RGM jIST SIF” CTFP 
 

!f zL lJGMNR\2 ALP VU|JF, sAFA]EF.f o T[D6[ UF\WLWFD R[dAZ wJFZF X]@JFZ4 TFP &P!ZPZ)!* GF 
ZMH VFIMlHT Z[,LDF\ T[DGF V[;M;LV[XG TZOYL R[dAZG[ ;\5}6” 8[SM HFC[Z SZTF\ JW]DF\ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZ[ H[D 
0L5L8L ;D1 ;\S],GL HDLGMGM :5X”TF D]NFVM ;\NE”[ lJZMW 5|NlX”T SZL Z[,LG\] VFIMHG SZ[, K[ T[JL H ZLT[ VgI 
;\:YFVM S[ H[VM ;FDFgI GFUlZSM S[ J[5FZLVMGF SFD GYL SZTL T[GL ;FD[ 56 5MTFGM lJZMW NXF”JL R[dAZ[ 5ZRM 
ATFJJM HM.V[4 T[D H6FJ[,P 
 
Zf zL 5[|D_EF. 58[, o T[D6[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZG[ 0L5L8L ;D1 NXF”J[, lJZMW VG[ Z[,L 
IMHJF 5C[,F\ EFZTGF DFGGLI J0F5|WFG zL GZ[g2EF. DMNL ;D1 ,[lBT ZH]VFT YSL RRF” lJRFZ6F DF8[ T[DGL 
VG]S}/TFV[ IMuI ;DI D[/JJM HM.V[ VG[ tIFZAFN UF\WLWFD R[dAZGF 5|lTlGlWD\0/[ ~A~ D],FSFT UM9JJL HM.V[4 
T[J\] ;}RG SZ[,P 
 

5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 VF5zL wJFZF SZFI[, ;}RGG\] :5q8LSZ6 VF A[9S 5}6” YIF AFN 
CD6F\ R[dAZ wJFZF VFIMlHT HGVF@MX Z[,LGL A[9SDF\ ;EF ;D1 H6FJLXP 

 
#f zL GFGF,F,EF.  o T[D6[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFDYL D]\2F TZO HTF Z:TF JrR[ l;G]U|F DFU”GL CF,T 
VtI\T HH”lZT VG[ NIGLI K[4 VJFZGJFZ tIF\ 8=FlOSGM 5|`G 56 ZC[ K[4 H[G\] D]bI SFZ6 G[XG, CF.J[ VMYMZL8L K[ H[ 
VF SFI”JFCL 5|tI[ Z; NFBJTL GYL4 T[D H6FJ[,P VF DF8[ T[D6[ VUFp R[dAZG[ 5F9J[, 5+GF DFwIDYL H[<T[ lJEFUM 
;D1 SZFI[, ZH]VFTGL 5F9J[, GS, wJFZF HF6 SZ[, S[4 UF\WLWFD R[dAZ[ VF DF8[ 5]Go HAZH:T VG[ WFZNFZ ZH]VFT 
YJL HM.V[4 T[J\] ;}RG SZ[,P 
 

VF AFN VwI1zLV[ VFHGL VM0L”GZL HGZ, DL8L\UDF\ lJlJW D}ÿIJFG TYF p5IMUL ;}RGM 5Z RRF”<lJRFZ6F 
SZL ;EFGL SFI”JFCL _J\T AGFJL T[ AN, T[D6[ p5l:YT ;eIM 5|tI[ VFEFZGL ,FU6L jIST SZL ;EF ;DFl%TGL 
HFC[ZFT SZL CTL VG[ ;F{ ;eIMG[ 5|YD DF/[ IMHFI[, HGVF@MX Z[,LGF VFIMHG DF8[ EFU ,[JF CFlN”S VG]ZMW SIM” 
CTMP 

 
<<<<< 
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ધી ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ , 

“ચે બર ભવન” લોટ ન.ં ૭૧, સે ટર ૮, 

ગાધંીધામ-ક છ. 

શિનવાર, તા. . ૨૯.૦૬.૨૦૧૯  

સમય : સાં   ૦૫.૦૦ વા યે  

           --           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  શિનવાર, તા. ૨૯..૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ ધી ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ ની વાિષક સામ ય સભામા ંમાન  મં ી 

ી આિશષ જોષીએ ર ુ  કરલ કાયવાહક સિમિતની કામગીર નો અહવાલ.  

 

માનનીય ખુ ી, અ ય પદાિધકાર ઓ, કાયવાહક સિમિતના મારા સાથી િમ ો તથા પધારલ સ ય ીઓ, 

 

આપણા ચે બરની વષ ૨૦૧૯ ની આજની આ વાિષક સામ ય સભામા ં આપ સૌ ુ ં હા દક વાગત કરતા ં અ યતં હષ અને 

આનદંની લાગણી અ ભુ ુ ં ં.  
 

તા. ૨૫-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ કાયવાહક સિમિતની થમ બેઠકમા ં વતમાન પદાિધકાર ઓની વરણી થતા ં

પદાિધકાર ઓએ તેમનો કાયભાર સભંા યો હતો. અ યાર ધુી કાયવાહક સિમિતની ુલ ૦૬ બેઠકો મળ  છે, માં ૦૫ સામા ય 

બેઠકો અને ૦૧ તાક દની બેઠકનો સમાવેશ થાય છે.     
 

(૧).  ચે બરની સ ય સં યા :- 

ચે બરની હાલની સ ય સં યા  ૨૬૭૯ ની થઇ છે,  પૈક  ૨૧૩ પે ન સ યો છે.  

 
 
(૨).  સ યો ુ ંકો-ઓ શન :-  

વષ ૨૦૧૯ માટ કાયવાહક સિમિતએ નીચે દશાવેલ આઠ સ યોને કો-ઓ ટ કયા હતા.  
 

કો-ઓ શન સ યોના નામ 
 

મ કો-ઓ ટડ સ યો ુ ંનામ સબંિંધત એકમ ુ ંનામ 

૧ ી ધમશ બી. દોશી  મેસસ દોશી એ ટટ  

૨ ી દનેશ બી. ગોયલ મેસસ ી રામ બતન ટોર  

૩ ી હમચં  બી. યાદવ મેસસ િશવમ સી- ાસં ા. લ.,   

૪ ી મન ખુ ક. કોડરાણી   મન ખુ ક. કોડરાણી ( ઉમા વેલસ )  

૫ ી નર િસહ ડ . રાણા  મેસસ રાજવી હ ડલ ગ  

૬ ી રા  બી. અ વાલ  મેસસ ાં  િશિપગ સિવસીસ  

૭ ી સજંય એમ. દવે  મેસસ ાઇમ ફોરવડસ  

૮ ી ટ  ુડ . ગાંધી  મેસસ અ ત ઇ પે  ા. લ.,   

 
 

(૩).  પેટા સિમિતઓની રચના :-  

િવ ભ  બાબતો ગે યો ય તર ર ુઆત કરવા ુ ંઅ ુ ુળ રહ અને ચે બરની કાયવાહ  સરળ અને ચુા  પ ેચાલે તેમજ 

િૃ ઓ અસરકારક તેમજ વેગવતંી થાય તેમજ સ યોના ુ દા ુદા િવષયોના ાન અને અ ભુવનો મહ મ લાભ ચે બરને મળે તે 

હ થુી નીચે જણાવેલ પેટા સિમિતઓની રચના કર  પોતાના ે મા ંપારંગત હોય તેવા ક વીનર ીની િનમ ુકં કરવામા ંઆવી હતી.     
 

< ^ < 



વષ ૨૦૧૯ માટની પેટા સિમતીઓની રચના 
 

મ  પેટા સિમિત ુ ંનામ ક વીનર ી તથા એ સ ઓફ સીઓ 

૧ સલાહકાર સિમિત :  ી ચપંાલાલ  પારખ  

ી અશોક સી. શમા  

ી ક.એમ.ઠ ર  

ી અશોક આર. ચાવલા  

ી બા લુાલ એ. સ ઘવી  

ી બ ભુાઇ ડ . આ હર  

ી પારસમલ નાહટા  

ી િવ તુ વી. ચુ  

ી બા ભુાઇ બી. ુબંલ  

૨ ટાઉનશીપ લે ડ ઇ સુ (જનરલ):  

ી નદંલાલ આર. ગોયલ, ક વીનર  

ી બળવતં સી. ઠ ર, સહ-ક વીનર   

ી મહશ જુ, માનદ સહમં ી  

એ સ ઓ ફસીઓ  

૩ ટાઉનશીપ ઇ સુ કિમ ટ (ડ પીટ )  

ી મહશ િતથાણી, ક વીનર  

ી દનેશ ુ તા, ખુ ી  

એ સ ઓ ફસીઓ 

૪ રવ  ુલે ડ ઇ સુ  

ી ધવલ ક. આચાય, ક વીનર   

ી મહશ જુ, માનદ સહમં ી 

એ સ ઓ ફસીઓ  

૫ પોટ/ ક ટ સ :  

ી સજંય ગાંધી, ક વીનર  

ી મયકં આર. પર ખ, સહ-ક વીનર   

ી આિશષ જોષી, માનદ મં ી  

એ સ ઓ ફસીઓ  

૬ ર વે / સો ટ :  

ી પારસમલ નાહટા, ક વીનર  

ી બ ભુાઇ ડ . આ હર, સહ-ક વીનર  

ી મહાદવ રા ણી, ઉપ ખુ  

એ સ ઓ ફસીઓ  

૭ ટ ની :  

ી રુલીધર બી. જગાણી, ક વીનર  

ી મહાદવ રા ણી, ઉપ ખુ  

એ સ ઓ ફસીઓ 

૮ લેુટ ન / રસે શન :  

ી રુલીધર બી. જગાણી, ક વીનર 

ી આિશષ જોષી, માનદ મં ી  

એ સ ઓ ફસીઓ 

૯ પી વીસીએલ / ટલીકો નુીકશન :  

ી પારસમલ નાહટા, ક વીનર 

ી રુલીધર બી. જગાણી, સહ-ક વીનર 

ી મહાદવ રા ણી, ઉપ ખુ  

એ સ ઓ ફસીઓ 

૧૦ બક ગ / ટ ેશન / એસટ  :  

ી મયકં સ ઘવી, ક વીનર  

ી દનેશ ુ તા, ખુ ી  

એ સ ઓ ફસીઓ 

૧૧ બ ડ ગ બાંધકામ :  

ી પારસમલ નાહટા, ક વીનર 

ી અિનલ ુમાર ન, સહ-ક વીનર  

ી મહાદવ રા ણી, ઉપ ખુ  

એ સ ઓ ફસીઓ 

૧૨ ઇ ડ  / કંડલા પેિશયલ ઇકોનોિમક ઝોન / 

એમએસએમઇ : ી મોહનલાલ ગોયલ, ક વીનર  

ી અિનલ ુમાર ન, સહ-ક વીનર 

ી મહશ જુ, માનદ સહમં ી 

એ સ ઓ ફસીઓ 

< & < 



 
૧૩ ા સપોટ / ઇ રુ સ : 

ી કમલેશ . રામચદંાણી, ક વીનર  

ી જિતન એસ. અ વાલ, સહ-ક વીનર   

ી જયેશ રાજદ, કોષા ય   

એ સ ઓ ફસીઓ  

૧૪ નગરપા લકા / લો એ ડ ઓડર :  

ી બળવતં સી. ઠ ર, ક વીનર   

ી મહશ જુ, માનદ સહમં ી 

એ સ ઓ ફસીઓ 

૧૫ ક વે શન સે ટર :  

ી અિનલ ુમાર ન, ક વીનર 

ી નદંલાલ ગોયલ, સહ-ક વીનર 

ી દનેશ ુ તા, ખુ ી  

એ સ ઓ ફસીઓ 

૧૬ મુન િવગ પેટા સિમતી  

ીમતી ભૈરવીબેન ન, ક વીનર અને  

ડો. રચા દયારામાણી, સહ-ક વીનર   

માગદશક : ી નદંલાલ ગોયલ 

  
(૪).  પટેા સિમિતઓની સં ત કામગીર  :-  

સં ુલની સમ યાઓને વાચા આપવા અને શહરમા ંમહ મ માળખાક ય સવલતો ઉપલ ધ થાય તેમજ ચે બરની િૃ ઓનો 

યાપ િવ તર તે હ થુી િવિવધ પેટા સિમિતઓ ુ ંગઠન કરવામા ંઆ ુ ંછે, થી સબંધંીત ુ ાઓની અસરકારક અને પ રણામલ ી 

ર ુઆત કરવા ુ ં આસાન રહ. િવિવધ સિમિતઓના ક વીનર ીઓ ચે બરના હો ેદારો સાથે િવચાર િવમશ કર  િનણયો લઇ 

આ ષું ગક કાયવાહ  હાથ ધર છે. ક વીનર ીઓના દ ઘકાલીન અ ભુવ તેમજ િવષયમા ંપારંગતતાને કારણે આપણી ર ુઆતનો 

સકારા મક પડઘો પડ છે. આપણી િૃ ઓની ફળ િુત પટેા સિમિતઓની શસંનીય કામગીર ને આભાર  છે. િવિવધ પેટા 

સિમિતઓની કામગીર  આ માણે છે.  
 

!P     લેુટ ન - રસે શન પેટા સિમિત o< 

  આ સિમિતના ક વીનર ી તેમજ િન ુ ત સ યોના સ હયારા યાસોથી દર મ હને યો તી િનયિમત બેઠકો દર યાન 

ઝુ લેટરના ા ટને મં ુર કર  સવ મે બરોને મોકલવા ચુના અપાય છે. પેટા સિમિતની મળેલ છે લી બેઠકમાં ન  કરવામા ં

આવેલ ક હવે પછ  માસીક લેુટ નને બદલે દરરોજ ઇ- લેુટ ન બહાર પાડવા ુ ંઅને આ માટ ય થાની ગોઠવણી કરવામા ં

આવેલ. 
 

Z.       ટાઉનશીપ અને લે ડ-જનરલ પેટા સિમિત o< 

તા. ૨૮.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ‘ટાઉનશીપ અને લે ડ-જનરલ’ ની બેઠક ક વીનર ી નદંલાલ ગોયલની અ ય તામા ં

મળેલ.આ બેઠકમા ંચચા િવચારણાના તે કલે ટર ી ક છને ગાધંીધામ ચે બર મ યે રવે નેુ લગતા ુ ાઓની ચચા કરવા 

માટ આમં ણ પાઠવવા, ડ એના ુ ાઓની ચચા માટ ઓપનહાઉસ ુ ંઆયોજન કરવા ડ.કલે ટરનો સમય અને તાર ખની 

ફાળવણી,એસ.આઇ.પી.સી. ના મં ુર થયેલા નકશા ડ એ અને ડ પીટ  પાસેથી મેળવવા અને ડ એના ચેરમેન અને સે ટર ને 

િવવાદ ત ૭૯૦ લોટના ા સફર માટ બાહંધર પ  વીકારવા બાબતે પ  યવહાર ારા ર ુઆત કરવા ુ ં ન  કરવામાં 

આવેલ. 

#.   ર વે – સો ટ પેટા સિમિત :-    

  આ સિમિતના ક વીનર ી પારસમલ નાહટા, સહ ક વીનર ી તેમજ િન ુ ત સ યોના સ હયારા યાસોથી ચે બર 

ભવનમા ંયો યેલ િનયિમત બેઠક દર યાન િવશેષ પે ગાધંીધામ ર વે ટશને ર પ, લ ટ, ગાધંીધામ  ર વે ટશનમા ંઅવર 

જવર માટ વધારાના ં ગેટ, પીટ એચ સીસીટ વી કમેરા, કોચ ઇ ડકટર, ગાધંીધામ અને આ દ રુ ર વે ટશને પીવાના પાણીની 

યવ થા, હ ર ાર અને દ લી માટ ક છથી નવી નની જ ર યાત અને િનયિમત સો ટ લો ડગ રકની ફાળવણી બાબતે ચચા 

િવચારણા થયેલ અને આ સદંભ યો ય તર પ  ારા ર ુઆત કરવા ુ ંન  કરવામા ંઆ  ુહ ુ.ં   
 
 

< * < 



  આ ઉપરાતં તા. ૨૦.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ ક વનર ી પારસમલ નાહટા ના અ ય  થાને આ સિમિતની બેઠક મળેલ અને 

િવશેષ પે ુબંઇ મ યે તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ યો નાર ટ ક ઝ મુર િમટ ગમા ંર ુઆત અને ચચા કરવાના C[T];Z િવિવધ 

ુ ાઓ િવશે ચચા િવચારણા થયેલ અને તે અ સુાર VFJ[NGપ  તૈયાર કરવામા ંઆવેલ મા ં ર વે ા ફક વધારવા ચુનો, 

.૫૦૦૦/- ની પેન ટ  પાછ  ખચવી, ૫% અને ૧૫% સરચા  પાછો ખચવો, મીનીરકની સગવડતા આપવી અને ઇ ડ યલ 

સો ટ ના ં ા ફકને વધારવા lJU[Z[ ચુનોનો ઉ લેખ કરાયેલ.  

 

$. લે ડ - રવે  ુપેટા સિમિત :- 

આ સિમિતના ક વીનર ી ધવલ આચાય તેમજ િન ુ ત સ યોના સ હયારા યાસોથી યો યેલ બેઠકો દર યાન લે ડ 

રવે નુા િવિવધ ુ ાઓ સદંભ ચચા િવચારણા કરવામા ંઆવેલ, બેઠકના તે ક વે સન સે ટર િવશે એસઆરસીની દરખા ત, 

કંડલા એરો ોમના ં િવ તરણ માટ જમીનની ફાળવણી, ખરાબાની જમીન હર સખાવતી સં થાઓને ફાળવવા, ૃ ારોપણ માટ 

જમીનની ફાળવણી, શરત ભગંની કાયવાહ  અને દંડમાથી ૧૨૫ મીટર થી નીચેના ં લોટોને ુ ત, ડ પીટ ના કલર કો ડગ મેપ 

મેળવવા, મીઠા ંઉ પાદન માટ લીઝ હો ડરોને મં ુર થયેલ જમીન પર લોન મેળવવા માટની મં ૂર  બાબતે, ૮૯મા ંલોન માટ 

મં ુર , િશણાઇ થત નમદા કનાલની ચાઇ વધાર  સાઇફનની યવ થા માટ ચુન, દાદા ભગવાન ા ડ ુ ંટાગોર રોડ ઉપર ુ ં

વેશ ાર બધં કર  ઇફકોની પાછળથી આપવાની યવ થા, દાદા ભગવાન ા ડ પાસે સિવસ રોડ બનાવવા સબંધેં યો ય તર 

ર ુઆત કરવા ુ ંન  કરવમા ંઆવેલ. સ યોના ચુન અ સુાર ી K L ભાવનાની અને ી ષુારભાઇને આ સિમિતમાં સામેલ 

કરવા ુ ંન  કરવામા ંઆવેલ.  

5.     લે ડઝ/ મુન િવગ પેટા સિમિત :- 

ચે બરના ંઉ ે યોને પાર પાડવા નાર  શ તનો લાભ લેવા માટ ચે બર ારા એક નવતર યોગ હઠળ લે ડઝિવગની 

થાપના કરલ છે. આ તગત તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બર ભવન મ યે લે ડઝિવગની બેઠક મળેલ અને તેઓ ારા 

ાથિમક પે ચે બરના ં લેટફોમ ારા કવી ર તે યોગદાન આપી શકાય તે િવશે ચચા િવચારણા હાથ ધરલ. 
 

  આ સિમિતના ક વીનર ી, સહ ક વીનર ી તેમજ િન ુ ત મ હલા સ યોના સ હયારા યાસો અને તેના માગદશક ી 

નદંલાલ ગોયલની ઉપ થિતમા ંયો યેલ બેઠકો દર યાન ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તાએ યાપાર વા ણ યના ં ે મા ં ીઓ 

માટની નવી તકો અને ી સશ તકરણના ઉ ે ય સાથે આવનારા દવસો માટની પરખા બનાવવા અ રુોધ કય  હતો. આ 

બેઠકમા ં ીમતી ભૈરવીબેન નની ક વીનર પદ અને ડો. રચા દયારામાણીને કો. ક વીનર પદ િન ુ ત કરવામા ં આવેલ. 

ાથિમક ચચા િવચારણાના ં તે આગામી એિ લ મ હનાથી િવિવધ કાય મો ુ ંઆયોજન કરવા ુ ંન  કરવામા ંઆવેલ.   

 

^.    પોટ અને ક ટમ પેટા સિમતી :- 

 આ સિમિતના ક વીનર ી સજંય ગાંધી અને સહ ક વીનર ી મયકં પર ખ તેમજ િન ુ ત સ યોના સ હયારા યાસોથી 

યો તી િનયિમત બેઠકો દર યાન બેઠકમાં અગાઉની ર ુઆત અને તેની ગતી િવષે ચચા િવચારણા થયેલ. પોટ એ  પાસ, 

ઓઇલ ટ  ન.ં ૭ ના ંબાંધકામમા ંિવલબં, વે- ીજ ખરાબ હાલત અને બથ ન.ં ૧૩, ૧૪ અને ૧૫ મ યે વે- ીજની સગવડતા શ  

કરવા માટ ડ પીટ  સમ  લેખીત ર ુઆત કરવા ુ ંન  કરવામાં આવેલ. આ ઉપરાતં સટ ફકટ ઓફ ઓર ન સદંભ હાલમાં 

ચે બર સમ  ઉદભવેલા ુ ાઓ િવષે ચચા િવચારણા કરવામા ંઆવેલ અને હાજર સ ય ીઓએ તેમના ચુનો અને મતં યો 

આપેલ. 

૭.  ટ ની :-   

આ સિમિતના ક વીનર ી રુલીધર જગાણી અને તેમના સહયોગી સ યો સવ ી  કમલેશ રામચદંાણી, તે ભાઇ 

કાનગડ તથા જિતન અ વાલ ારા દર મ હને ગાધંીધામ ચે બર ભવનમા ં િનયિમત યો નાર બેઠકોમાં  ગાધંીધામ ચે બરના 

સ યપદ બનવા માટ આવનાર િવિવધ ેણીઓ-કટગર  ધરાવતી નવી અર ઓની ચકાસણી ુ ંકાય કર છે તેમજ સ યો ારા 

પોતાની વતમાન પેઢ ના નામમા ંફરફાર અથવા િતિનિધના નામમા ંફરફાર કરવા માટ આવેલ અર ઓને દર મ હને યો તી 

કાયવાહક સિમિતના એજ ડામાં સ યો ારા મં ુર  અથ ર ુ કરાય છે.  
 

< ( < 



૮.     નગરપા લકા લો એ ડ ઓડર :- 

આ સિમિતના ક વીનર ી બળવતં ઠ ર તેમજ સહયોગી સ યો ારા ગાંધીધામ શહરના ં સે ટર અને િવિવધ 

િવ તારોમાં ગટરની પાઇપલાઇન નાખવાનાં ચાલતા ંકામની હ ક  ણુવ ા બાબતે ચે બરની લે ખત અને મૌ ખક ર ુઆતના ં

પ રણામ વ પે સં ણુ કામગીર  નગરપા લકા ારા બધં કરાવી એજ સીઓ સાથે બેઠકો યો  જ ર  ધુારા વધારા ુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆવે4 તે બાબતે ર ુઆતો કરલ. 
 

૯.  બ ડ ગ બાંધકામ પેટા સિમિત :- 

આ સિમિતના ક વીનર ી પારસમલ નાહટા, સહ ક વીનર ી અનીલ ુમાર ન તેમજ સહયોગી સ યો ારા યો યેલ 

બેઠકો દર યાન ગાધંીધામ ચે બરના ાઉ ડ લોરના મરામત કામ માટ ઇ નીયર ી ક.એલ.ભાવનાની સાથે થયેલ બેઠકો 

જુબ તેઓ પાસેથી ર ુ  કરાયેલ કામચલાઉ લે-આઉટ લાનમા ં સ યો ારા નવીનીકરણ, ડઝાઇન અને અ ય નાના મોટા 

ધુારાઓ માટ હ ુ  થોડા વ  ુફરફારો ચુવાતા ં ી ભાવનાનીને નુ: નવો લાન ર ુ  કરવા ચુના  અપાયેલ છે,  ા ત 

થયેથી નુ: સ યો ારા એક બેઠક યો શે અને યારબાદ કાયવાહ  શ  કરાશે તેમ જણાવેલ.  

 

s5fP િવિવધ સિમિતઓ પર ગાંધીધામ ચે બર ુ ં િતિનિધ વ :- 

 

૧.  પિ મ ર વેની િવભાગીય ઉપભો તા સલાહકાર સિમિત (ડ .આર. .ુસી.સી – અમદાવાદ)  

આ સિમિત પર ગાધંીધામ ચે બર ુ ં િતિનિધ વ કરતા ચે બરના વુ ખુ ી પારસમલ નાહટાએ અમદાવાદ કુામે 

તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ યો યેલ બેઠકમા ંક છ ર વેને પશતા િવિવધ ુ ાઓ વા ક આ દ રુ ર વે ટશને સુાફરો માટ 

િવિવધ િુવધાઓમા ંવધારો કરવા, આલા હજરત એ ેસ નને અઠવ ડયાના સાતેય દવસોએ વાયા ભલડ થી ચલાવવા, જુ-

દ હ – જુ નવી એ ેસ ન અને પાલન રુ-ગાધંીધામ નના સમયમા ં ફરફાર કરવા સ હત વગેર ુ ાઓ સદંભ બેઠક 

દર યાન ર ુઆત કર  હતી. ચે બરના િતિનિધ ારા ર ુ  કરાયેલ િવિવધ ુ ાઓ સદંભ ર વે શાસનનાં િવભાગીય વડાઓએ 

સવ ો ુ ં ુ યાકંન કર  વર ત યો ય કરવાની હયાધારણ આપી હતી.  

 

Z. પિ મ ર વેની ાદિશક ઉપભો તા સલાહકાર સિમિત (ઝેડ.આર. .ુસી.સી – ુબંઇ)  

આ સદંભ ગાધંીધામ ચે બર ારા ર વે બોડ તેમજ ક છના સાંસદ ી િવનોદ ચાવડા સમ  પ  ારા કરાયેલ 

ર ુઆતના ુ ર ભારતના ર વે મં ી ી ારા ક છના સાસંદ ી િવનોદભાઇ ચાવડાને અપાયેલ મા હતી અ સુાર ઉપરો ત 

બેઠક માટ ગાધંીધામ ચે બરના િતિનિધ તર ક કારોબાર  સિમિતના સ ય ી બળવતં સી. ઠ રની િનમ ુકં કરવામા ંઆવી છે, 

 આપણા સૌ માટ ગૌરવની વાત છે. ઉપરો ત સિમિત પર ચે બરના િતિનિધની િનમ ુકં કરવાની યા યાર િવચારણા 

હઠળ હતી યાર આપણા તુ વુ ખુ ી બ ભુાઇ આહ ર ઓ ઇ મા વતી આ સિમિતમાં િતિનિધ વ કર છે તેમના ારા 

તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ની બેઠકમાં ચે બર તરફથી ુ ાઓ મક, સવ દય એ ેને ગાધંીધામ ધુી લબંાવવા, ક છ એ ેસ અને 

જુ- દાદર એ ેસમા ં એલ.એચ.બી કોચની જોગવાઇ, ક છની બધી નોના થમ અને િતય ેણીના એસી કોચને 

એલ.એચ.બી કોચમા ં પાંતર ત કરવા, ગાધંીધામ ર વે ટશન પર એ કલેટરની િુવધા, મીઠાં માટ ટમ નલ ચાજ સ પાછો ખેચી 

લેવા અને હળવદ ર વે ોિસગ ુ ંિવ તરણ કરવા વા ં ુ ાઓની િવ તૃ ર ુઆત કરલ.  
 

#.  દન દયાલ પોટ ટની બોડ ઓફ ટ ઝ ગાધંીધામ ચે બરને િતિનિધ વ મળવા બાબત કરાયેલ યાસ o< 

ઉપરો ત બેઠક માટ ગાધંીધામ ચે બર ારા વષ થી ઉ ચ તર પ ોના મા યમ થક  યો ય ર ુઆતો કરાતી આવી રહ  

છે, તા તરમા ંપણ આ સદંભ ગાધંીધામ ચે બર ારા માનનીય વડા ધાન ી નર ભાઇ મોદ , બી પીના રા ય ખુ ી 

અિમતભાઇ શાહ, રોડ ાંસપોટ, હાઇવેઝ િશિપગ ક ીય મં ી ી નીિતનભાઇ ગડકર , ભારત સરકાર અને િશિપગ સે ટર  ી 

ગોપાલ ના,  ુ દ હ  તથા રા યક ાના િશિપગ મં ી ી મન ખુભાઇ માડંવીયને નવા રચાયેલ ડ પીટ  પોટની બોડ ઓફ 

ટ ઝમા ંગાધંીધામ ચે બરને િતિનિધ વ અપાવવા બાબત િવનતંી સહ ર ુઆત કરાયેલ છે. 

 
< !) < 



આ ઉપરાતં અહ ની દનદયાલ પોટ ટ ારા પણ થમ વખત ક ીય િશિપગ મં ાલય ને અધર ઇ ટર ટ ટ ઓની 

િનમ ૂકં યા માટ પ  પાઠવી િન ુ તીની અપીલ કરલ હતી, આશા રાખીએ ક આપણને ઉપરો ત બેઠક પર િતિનિધ વ 

મં ુર થવા સફળતા ા ત થશ.ે   
 

૪.  સે લ એ સાઇઝ, ક ટમની ફ રયાદ િનવારણ સિમિત o< 

આપણા િવ તારના ઉ ોગ હૃો, યાપાર  એકમોની ફ રયાદોના િનકાલ માટ  પ લીક ીવ સીઝ ર સલ કિમ ટ 

િનમવામા ંઆવી છે તેમા ં ગાંધીધામ ચે બરના િતિનિધ તર ક ચે બરના વુ ઉપ- ખુ અને વતમાન કારોબાર  સિમિતના 

સ ય ી અનીલ ુમાર નની વરણી કરવામા ંઆવી છે. આ િવ તારના એ સાઇઝ, ક ટમ અને સવ સ  ટ સને લગતા ં ોને 

તેઓ ારા સમય-સમયાતંર ઉ ચ અિધકાર ીઓ સમ  યો ય ર ુઆતો કર  િનરાકરણ લાવવાનો યાસ હાથ ધરાયેલ છે.  
 

s^fP ચે બર ારા હાથ ધરાયેલ કામગીર , ફળ િુત, સફળતા, સેમીનાર :- 
 

ફળ િુત 
 

૧.  મોગજ ફ  મા ંરાહત o< 

“ જન આ ોશ મહારલી “ ની સફળતાના પ રણામ વ પે ડ .પી.ટ  ારા મોગજ ફ  ની વ લુાત  અગાઉ લોનની 

રકમના આધાર ઉપર લેવામાં આવતી હતી તેમાં તા કા લક ધુારો કર ને લોટના ં ે ફળને આધાર બનાવી વ લુવા ુ ંન  

કરલ છે, થી લોટના મા લકોને મોગજ ફ મા ંબ  ુજ રાહત મળશે. આ રાહત આપણી ચે બરના ંઅથાગ ય નોની ફળ તુી છે.    

 

૨.  સં ુલની વા ણ ય અને ઔધો ગક જમીનો હો ડ કરવા સૈધાિંતક મં ુર  o< 

“ જન આ ોશ મહારલી “ ની સફળતાના પ રણામ વ પે ડ .પી.ટ  ારા સં ુલની વા ણ ય અને ઔધો ગક જમીનો  

હો ડ કરવા સૈધાિંતક મં ુર  આપેલ છે  ચે બરના ં ય નોની ફળ તુી છે.  
 

#.  ગાધંીધામ શહરના િવિવધ િવ તારોમા ંસરકાર ી ારા જ ં ી રટમા ં ધુારલ નવા ભાવ o< 

ગાધંીધામ શહરના િવિવધ િવ તારોના જ ં ી રટની ફરિવચારણા માટ ચે બર ારા અનેક ર ુઆતો કરવામા ંઆવેલ તેના 

ફળ વ પ ેએન. -ુ૩ અને એન. -ુ૪ ના િવ તાર માટ જ ં ીના ધુારલ નવા ભાવ માટ સરકાર ીએ ઠરાવ કરલ છે.  
 

$.  આરબીઆઇ ારા રપોરટમા ંઘટાડો o< 

ગાધંીધામ ચે બર ારા અગાઉ આરબીઆઇના એ ઝે ટુ વ ડાયર ટર ીને પ  લખી રપો રટમા ંઘટાડો કરવા ર ુઆત 

કરલ. તેના ફળ વ પ ેતા.૦૭.૦૨.૨૦૧૯ના ં રોજ હર કરાયેલ આરબીઆઇની નવી પોલીસી તગત રપોરટમા ં ૨૫ બેઝીઝ 

પોઇ ટનો ઘટાડો હર કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

5.  ગાધંીધામ મ યે િનયિમત મામલતદારની િનમ કુ ગે o< 

ગાધંીધામ ચે બર ારા જુરાત સરકાર ી સમ  લે ખત ર ુઆત ક રને િનયિમત ધોરણે ગાધંીધામ મ યે 

મામલતદારની િનમ કુ કરવા િવનતંી કરલ અને તેના ફળ વ પે હાલમા ં જ ી વેદભાઈ િસધીને [ િનયિમત ધોરણે 

ગાધંીધામના ંમામલતદાર તર ક િનમ કુ કરલ છે.  
 

સેિમનાર o< 

૧.  ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસ, એનએસઇ અને પે ટોમેથ એડવાઇસર  સવ સ પુ-અમદાવાદના   

સં ુ ત ઉપ મે ચે બર ભવનમા ંયો યેલ સેિમનાર o< 

તાર ખ ૯.૨.૨૦૧૯ના ંરોજ ગાધંીધામ ચે બર, નેશનલ ટોક એ સચે જ, અમદાવાદ અને પે ટોમેથ એડવાઇઝર  સિવસ 

પુ, અમદાવાદનાં સ ું ત ઉપ મે SMEના ંલાભાથ “NSE Emerge Platform” સબંધંીત ણકાર  આપવા માટ ચે બર ભવન 

ખાતે એક સેિમનાર ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં  
< !! < 



ગાધંીધામ ચે બરનાં માનદ મં ી ી આિશષ જોષીએ કાય મનો આરંભ કરતા ંસૌને આવકારતા ક છ વા છેવાડાના ં

દશના ંનાનંા ંઅને મ ય ાના ં(Small Medium Enterprise) ધધંાનાં િવકાસ માટ આ સેિમનાર બૂ જ ઉપયોગી િનવડશે તેવી 

આશા દશાવેલ. ચે બરના ં તૂ વૂ કારોબાર  સ ય માનિનય ી મોહનભાઈ કાર યાએ નેશનલ ટોક એ સચે જના ં SME 

લ ટ ગનાં મેનેજર CA ી ચેતન યાસ ુ ંશાલ ઓઢાડ ને વાગત ક  ુહ ુ.ં 

 

ી ચેતન યાસે નેશનલ ટોક એ સચે જ િવશે ાથિમક ણકાર  આપતા ંજણાવેલ ક NSE ારા SMEના ંપ લક ઇ  ુ

માટ એક િવશેષ લેટફોમ “NSE Emerge” ની યવ થા ઉભી કરવામાં આવેલ છે. આ લેટફોમ તગત કોઇપણ SME .૨૫ 

કરોડ ધુીનો બ લક ઇ  ુબહાર પાડ  શક છે.  માટ SME નાં ગત ણ વષની કામગીર ને યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે અને આ 

માટ સેબીની કોઈ જ પરવાનગી લેવાની જ ર રહતી નથી અને મા  ૧૦૦ દવસની દર લ ટ ગ થઈ શક છે. પ લક ઇ નુી 

એક અર  ઓછામા ંઓછા .૧ લાખની હોવી જ ર  હોય છે. આ યવ થા રોકાણકારોને વતક સાથે જોડાણ કરવાની સગવડતા 

આપે છે. તેમણે આ લેટફોમના ંફાયદાઓ િવષે કાશ પાડતા ંભડંોળ ઉ ુ ં કરવાની સગવડતા, શેરનાં મા યમ ારા તરલતા, 

સપંતી સ ન અને ભિવ યનાં િવકાસ સદંભ િવ તૃ ણકાર  આપેલ. 

 

પે ટોમેથ એડવાઇઝર  સિવસના ં ી યોગેશ ને ગાધંીધામ ચે બરનો આભાર માનતા SME ારા ભડંોળનો તો , કલ 

મેન પાવર, માકટ િતયોગી ા, ટ નકલ ધુાર, િવગેર વી સમ યાઓના ંિનરાકરણ માટ આ માગ બૂ જ ઉપયોગી િનવડ  

શક છે. આ સદંભ પાવર પોઇ ટના ં મા યમ ારા ુદા- ુદા ઉદાહરણો આપતા ં આ લેટફોમ SME ે ને િવકાસની નવી 

ચાઇઓ સર કરવા તેમની ભડંોળની જ ર યાતને રૂ  કરવા  ર તે મદદ પ થાય છે તે િવષે િવ તાર વૂક સમજણ આપેલ. 

આ ઉપરાંત નાણાં કય અને કોપ રટ િવશેષ  ી િવજય બો ાએ ડૂ  નુ:રચના અને ધધંાના ં અ ગુામી આયોજન િવષે 

ઉદાહરણો સાથે મા હતી આપેલ.  

 

કાય મના ં તમાં ચે બરનાં માનદ મં ી ી જોષીએ સૌનો આભાર માનતા થાિનક ધધંાથ ઓના ં િવકાસ માટ દર 

પખવાડ યે આ સદંભના ંિવિવધ કાય મો ુ ંઆયોજન કરવાની તૈયાર  દશાવેલ. 

 

૨.  ’ ધાનમં ી – મયોગી માનધન યોજના સદંભ યો યેલ કાય મ o< 

ગાધંીધામ તા: તા:૨૬.૨.૧૯ના ં રોજ ચે બર ભવન મ યે ધી ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસ, લેબર ડપાટમે ટ અને 

થાિનક વ હવટ  તં ના ંસ ું ત ઉપ મે સબ ડિવઝન મે ટ ડૉ. િવ. ક. જોષીના ંમાગદશન હઠળ ’ ધાનમં ી – મયોગી 

માનધન યોજના’ની ણકાર  આપવા માટનો એક કાય મ યો ઈ ગયો. આ કાય મમા ંચે બરના ંમાન  મં ી ી આિશષ જોષી, 

વૂ ખુ ી બ ભુાઈ આ હર, અ ય કારોબાર  સ યો, સં ુલની િવિવધ યાપાર ક સગંઠનોના ં િતિનિધઓ, નાયબ લેબર 

કિમ ર ી ડ , લેબર ઓફ સર ી દાઇમા, ગાધંીધામનાં મામલતદાર ી વેદભાઈ િસધી, નાયબ મામલતદાર ી 

વૈભવભાઈ યાસ અને થાિનક ફકટર  ઇ સપે ટર ી હાજર ર ા હતા. 

 

ારંભમા ં ચે બરનાં માનદ મં ી ી આિશષ જોષીએ સૌને આવકાયા હતા અને ક  સરકારની આ અસગંઠ ત 

મયોગીઓ માટની પે શન યોજનાને આવકારતા ં તેને સફળ બનાવવા યાપાર ક સગંઠનોનાં િતિનિધઓને સહકાર આપવા 

અપીલ કરલ. નાયબ લેબર કિમ ર ી ડ એ સૌને આવકારતા ંઆ યોજનાની ાથિમક મા હતી આપી હતી. આ યોજનાની 

િવ તૃ મા હતી લેબર ઓફ સર ી દાઇમાએ આપતા જણાવેલ ક આ યોજના તગત માિસક .૧૫,૦૦૦/- થી ઓછ  આવક 

ધરાવતા ૧૮ થી ૪૦ વષ ધુીના ંઅસગંઠ ત મયોગીઓ મા  . ૫૫/- ભર ને આ બુ જ ઉપયોગી યોજનાનો લાભ લઇ શક 

છે. આ યોજના હઠળ મયોગીઓ ારા જમા કરાવવામા ંઆવેલ રકમ ટલી જ રકમ ક  સરકાર પણ જમા કરશે અને ૬૦ વષ 

ણૂ થયે મયોગીને .૩,૦૦૦/- ુ ં માિસક પે શન તેનાં બે ક ખાતામા ં મળશે. તેમણે જણાવેલ ક આ યોજના બાધંકામ 

મયોગીઓ, ખેત મ ુરો, ર ા ચાલકો, મ યા  યોજનાના ંવકરો, ફર યાઓ, બીડ  વકરો, ઘર  ુકામદારો, હ ડ મુ કાર ગરો,  
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િવગેર વા લાભાથ ઓ છે. આ યોજનામા ંન ધણી માટ જ ર  આધાર- રુાવા મક આધાર કાડ, બચત / જનધન બક ખા ુ ંઅને 

તેની પાસ કુ અને મોબાઇલ નબંરની આવ ય તા રહશે. થાિનક વ હવટ  તં  તરફથી નાયબ મામલતદાર ીએ આ યોજના ં

ન ધણી કરાવવા માટ મામલતદાર કચેર  અને નગરપાલીકામા ંહાલમા ંકાયરત યવ થા િવષે મા હતી આપેલ અને યાપાર ક 

સગંઠનોના ં િતિનધીઓને દા ત અસગંઠ ત મયોગીઓની સં યા જણાવવા િવનતંી કરલ થી થાિનક જ ર  યવ થા 

ઊભી કર  શકાય. િવિવધ વેપાર  સગંઠનોના ં િતિનધીઓએ સં ણૂ સહકાર આપવાની ખા ી સાથે દા ત સં યા જણાવેલ. 

તમા ંઆ સદંભ ોતર  યો યેલ ના ંસતંોષકારક જવાબ આપવામા ંઆવેલ.  

 

#.  આ યા મકતા િવષય પર આચાય શાતં  ારા યો યેલ વ ત ય o< 

સોમવાર, તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ગાંધીધામ ચે બર અને શાતં ફાઉ ડશનના સં ુ ત ઉપ મે ગાધંીધામ ચે બર 

ભવન મ યે સફળ વન અને આ યા મકતા િવષય પર આચાય શાંત ના વાતાલાપ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ ં માં 

તેમણે વકત ય થક  જ દગીની યા ાના ંઘર, યવસાય અને ધધંાની સાથે આ યા મકતા ુ ંસં લુનને કવી ર તે જળવાઇ રહ તે 

િવષે સમજણ આપી હતી.  
 

$.  ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસના મ હલા પાખં ારા વરોજગાર  ગે યો યેલ સેિમનાર o< 

ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ  ારા તા તરમા ં રચવામાં આવેલી મ હલા પાખેં સં ુલની મ હલાઓમાં 

વરોજગાર  ગે ગ કતા લાવવા, તેમના ંમાટ રહલી રોજગાર ની િવિવધ તકો અને સરકાર ી ારા મ હલાઓ માટની િવિવધ 

યોજનાઓ િવષે ણકાર  આપતા એક સેિમનાર ુ ંઆયોજન કરવામાં આવેલ. સેિમનારના ં વ તાઓ એવા જુરાત સરકારના ં

સે ટર ફોર એ ટરિ યોરિશપના ં તૂ વૂ ો કટ લડર અને ઉ ોગ સાહિસ તા (એ ટરિ યોરિશપ) નાં િવકાસ અને તેની 

ગ તા ફલાવામા ં ૩૫થી વ  ુ વષનો સ ળ અ ભુવ ધરાવતા ી મહ ભાઈ ભરવાડા અને જુરાત ટકનોલો કલ 

િુનવિસટ મા ંએશોસીયેટ ડ ન તર ક ફરજ બ વતા તથા છે લા ૨૪ વષથી ઉ ોગ સાહિસ તા (એ ટરિ યોરિશપ), ઇનોવેશન, 

ટકનોલો  મેનેજમે ટ, મોટ વેશન, લાઇફ કલ કો ચગ વા િવષયો પર રસચ કરતા અને તેના નર તર ક કાય કરતા ો. 

ઉ જવલ ચેુ મ હલાઓને માગદશન આ ુ ંહ ુ.ં 

 

ો. ચેુ પોતાના ંવકત યમા ંએ ટરિ યોરિશપ શ દની સમજ આપતા ંકોઈ પણ સાહસ કરતા ંપહલા તેને ાર અને 

કવી ર તે શ  કર ુ,ં તેનાં િવષે જો કોઈ યોજના ક કાયપ ધિત હોય તો તેની ણકાર , તેમા ંરહલ જોખમો અને પડકારો, િવગેર 

િવષે રૂ રૂ  ણકાર  મેળવવા િવષે જણા ુ ંહ ુ.ં તેમનાં અ સુાર કોઈ પણ તક ગમે યાર અને ગમે યાથંી આવતી હોય છે 

અને તે ઝડપવાની હોય છે. ી મહ ભાઈએ પોતાના ંવ ત યમાં ક  સરકાર તથા રા ય સરકાર ારા મ હલાઓ માટ ધધંો-

રોજગાર ચા  ુ કરવા માટ હર કરાયેલ િવિવધ યોજનાઓ િવષે મા હતી આપી હતી. તેમેણે મ હલાઓ માટની ટ ડ અપ 

ઇ ડયા કમ, ુ ા કમ, ધાન મં ી એ પોલયમે ટ જનરશન ો ામ, ડ ટ ગેરટ  ફંડ ટ ફોર માઈ ો એ ડ મોલ 

એ ટર ાઇસ અને બાજપાઈ બે કબલ યોજના િવષે નીચે જુબની ણકાર  આપી હતી.  

 

૧)  ટ ડ અપ ઇ ડયા કમ -- આ કમમાં મે ફુકચ રગ, સિવસ અને ડ ગ માટ . ૧૦ લાખ થી .૧ કરોડ ધુીની લોન 

મળ  શક છે.  

૨)  ુ ા કમ - આ યોજના ં તગત . ૫૦ હ ર થી . ૧૦ લાખ ધુીની લોન મળ  શક છે.  

૩)    ધાન મં ી એ પોલયમે ટ જનરશન ો ામ - આ યોજના તગત ા ય િવ તારમા ંધધંો શ  કરવા માટ ૩૫% અને 

         શહર  િવ તારમા ં૨૫% ધુીની સબસીડ  સરકાર ારા આપવામાં આવે છે.  

૪)    ડ ટ ગેરટ  ફંડ ટ ફોર માઈ ો એ ડ મોલ એ ટર ાઇસ -- આ યોજના તગત ટાટાઅપ ક ચા  ુધધંા માટ .૨ કરોડ 

         ધુીની લોન મળ  શક છે.  

૫)    બાજપાઈ બે કબલ યોજના - આ યોજના તગત ૧૬ થી ૬૫ વષ ધુીની અને મા  ધો. ૪ ધુીનો અ યાસ કરલી 

         કોઈપણ મહ લાને ઇ ડ , સિવસ ક ધધંા માટ .૮ લાખ ધુીની લોન ા ત થઈ શક છે.  
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s&fP અગ યની બેઠકો :- 

 

(એ).   ગાધંીધામ ચે બરના િતિનિધમડંળે લીધેલ િવિવધ તર લુાકતો :-  

૧.      ગાધંીધામ ચે બરના ં િતિનિધમડંળે પ.ર.ના ચીફ કોમિસયલ મેનેજર ીની થાિનક લીધેલી લુાકાત  

તા: ૨૯.૧૨.૨૦૧૮ના ં રોજ પિ મ ર વેનાં ચીફ કોમશ યલ મેનેજર ી આર. ક લાલ ગાધંીધામ ર વે ટશનની 

લુાકાતે આ યા હતા. ગાધંીધામ ચે બર ુ ંએક િતિનધીમડંળ તેમને મ ુ ંહ ુ ં મા ં ચે બરના ં તુ વૂ ખુો ી બ ભુાઈ 

આહ ર અને ી પારસમલ નાહાટા તથા કારોબાર  સ ય ી બળવતં ઠ ર સામેલ થયા હતા. િતિનધીમડંળે ી લાલ ુ ં લોથી 

વાગત ક  ુહ ુ.ં આ લુાકાત સમયે Sr. DCM ી અજય કાશ અને ગાધંીધામના ંએર યા ર વે મેનેજર ી આદ શ પઠાણીયા 

હાજર રહલ. 

આ િતિનિધમડંળે ુ ય વે અિધકાર ીઓ ુ ં યાન દોરતા ુ સ લોડ ગ વધારવા, માલસામાનના ં પ રવહનને વ  ુ

પધા મક બનાવવા, મીઠાના મેકનાઇઝ લોડ ગ માટની યવ થાની જ ર યાત, ચીરઇથી થતા ંલોડ ગ સદંભના ંભાડાના કુવણી 

માટની યવ થા એનઇએફટ /આરટ એસ, ખાડં વગેરના ંલોડ ગના ભારણને લીધે વધારની પેન ટ  સદંભ ફર િવચારણા કરવા 

ર ુઆત કરલ.      

 

Z.   ગાધંીધામ ચે બરના ં િતિનિધમડંળે ડ ટુ  ચેરમેન - ડ .પી.ટ  ની થાનીક લીધેલી લુાકાત 

તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બરનાં િતિનધમડંળે ડ.ચેરમેન-ડ .પી.ટ ની લુાકાત લઇ શહરની  જમીન સદંભનાં 

પડતર ુ ાઓ ક  થાિનક વહ વટ તં ના કાય ે મા ં આવે છે તે િવશે લે ખતમા ં ર ુઆત કર  ચચા િવચારણા કરલ. 

આવેદનપ મા ં ુ ય વે પેન ટ  ચા  કરવી, બાધંકામની દુતમા ં વધારો, -હો ડ, ા સફર અને મોગજની યા ઝડપી 

બનાવવા, -હો ડ એ ટાઇટલમે ટ સટ ફકટ આપવા, હો ડ ફોમને ડ .પી.ટ  ની વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરવાની 

યવ થા અને એસ.આર.સીના લોટોના ંમોગજ સદંંભ સાઇટ ઇ પે શન માથંી ુ ત આપવા વગેર ુ ાઓનો સમાવેશ કરલ. આ 

િતિનિધમડંળમા ંગાંધીધામ ચે બરનાં માનદ મં ી ી આશીષ જોષી, વૂ ઉપ ખુ ી નદંલાલ ગોયલ, કારોબાર  ;lDlTના 

સ ય ી મહશ તીથાણી, ી દપક પારખ અને ી ધમશ દોશી ઉપ થત ર ા હતા.ં 

 

#.    જુરાત સરકારના ંનાગ રક ઉ યન મં ી ી સાથે લુાકાત o< 

તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બર મખ ી દનેશ ુ તાએ ગાંધીનગર મ યે જુરાત સરકારના ં નાગ રક ઉ યન 

મં ી ી સાથે લુાકાત કર  કંડલા એરો ોમના ં િવ તરણ માટ જમીનની ફાળવણી બાબતે બ મા ંર ુઆત કરલ. તેમણે કંડલા 

એરો ોમ ુ ંિવ તરણ થવાથી આ સં ુલ અને િવX[Q પે વુ ક છનો િવકાસ ંધાઇ ર ો છે અને કંડલાથી ુદા ુદા થળોએ િવX[Q 

પે ઉ ર ભારતનો એર ા ફક મળવાની િવ લુ શ તાઓ રહલી છે તે તરફ તેમ ુ ંખાસ યાન દોરલ.  
 

$.  ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગના ુ ય સ ચવ ી, ગાંધીનગરની િતિનિધમડંળે લીધેલ લુાકાત o< 

તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ જુરાત ચે બરના ને  હઠળ ર યોનલ કાઉ સલના સ યોની ગાંધીનગર કુામે 

ઉપરો ત સ ચવ ી સાથે બેઠક યો યેલ હતી, મા ંગાધંીધામ ચે બર ારા જુરાત રા ય સરકાર હ તકના ંઅને ક છ લાને 

પશતા પડતર ો ઉપરાંત અ ય ુ ાઓ પણ બેઠક દર યાન ચચાયા હતા  નીચે જુબ છે :-  

૧)   કંડલા- ું ા વ ચે મોટ  આઇડ સીની થાપના કરવા બાબતે ર ુઆત કરાયેલ. 

૨)   કંડલા મ યે લાય ઓવર ીજ બાધંવા સદંભ કરાયેલ ર ુઆત બાબતે ણવા મ ુ ં ક, ીન નુલ 

પાસેથી પયાવરણ મં ુર  માટ રાહ જોવાઇ રહ  છે, પણ હક કતે ણવા મળેલ છે ક, ીન નુલ ારા 

ન શા મગંાવવામા ંઆ યા હતા ની તુતા હ ુ ધુી જુરાત સરકાર ારા કરવામા ંઆવી નથી. એવી જ 

ર તે ડ પીટ  ારા પણ ઓઇલ ટ  ન.ં૭ ુ ંહ ુ  ધુી િનમાણ થયે ુ ંનથી, ુ ં ુ ય કારણ પણ ડ પીટ એ 

પયાવરણ િવભાગ સમ  નકશાઓ મં ુર  અથ મોકલેલ નથી અને ઓઇલ ટ નો ફક અ ય  પોટ તરફ 

ડાયવટ થઇ ર ો છે અને ઇ ડયન પોટસ ર વેને આિથક કુશાન થઇ ર ુ ંછે.    
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3)   ડ પીટ  અને જુરાત સરકારની િવિવધ એજ સીઓ સાથે સકંલન સાધી સં ુલની જમીનોને જુરાત સરકારને 

ુ ત કરવામા ંઆવે તેમજ શહરમા ંસીટ  સવ ઓ ફસ શ  કરવામાં આવે તેવી ર ુઆત કરાયેલ.  

૪)   આઇડ સીમા ં વેરહાસ ગના ધધંાથ ઓને લોટની ફાળવણી બાબતે ર ુઆત કરાયેલ મા ં બેઠક દર યાન 

તેમણે જણાવેલ ક વેરહાઉસ ગને એમએસએમઇ નો દર જો જુરાત સરકારની પોલીસી અ સુાર મળેલ જ છે 

તેથી આઇડ સીમાં વેરહાઉસ ગ માટ લોટ શેડની ફાળવણી સદંભ કોઇજ વાધંો ન હોવો જોઇએ. છતાંય તેમણે 

ઇ ડ  કિમ ર ીમતી મમતા વમાને જુરાત સરકારની પોલીસી તગત મં ુર  આપવામા ંઆવે તેવી 

ચુના પાઠવેલ છે. આ ઉપરાંત ચે બરને પણ આઇડ સી, ગાધંીનગરના જનરલ મેનેજર ી ારા પ  પાઠવી 

જણાવવામા ંઆ  ુ છે ક, િનગમની નીતી માણે વા ણ યક લોટ ફ ત હર હરા થી ફાળવવાની નીતી 

અમલમા ંછે. જો કોઇ અરજદાર વા ણ યક લોટ મેળવવા ઇ છા ધરાવતા હોય તો તેઓ ીને હર હરા મા ં

ભાગ લેવાનો રહ છે, તે ુ ં ણવા મળેલ. આ િતિનિધમડંળમા ંચે બર ખુ ી દનેશ ુ તા, માનદ મં ી ી 

આિશષ જોષી અને માનદ સહમં ી ી મહશ જુ જોડાયા હતા.                                 
 

5.  નવિન ુ ત ડ પીટ ના ચેરમેન ી સજંય મહતાની ચે બરના િતિનિધમડંળની ભેુ છા લુાકાત o< 

       તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તાની આગેવાની હઠળ ચે બરના એક િતિનિધમડંળે 

નવિન ુ ત ડ પીટ ના ચેરમેન ીની ડ પીટ  ઓ ફસ મ યે ભેુ છા લુાકાત લીધેલ. આ િતિનિધમડંળમા ંઉપ ખુ ી મહાદવ 

રા ણી અને માનદમં ી ી આિષશ જોષી જોડાયેલ.     
 

^.     જુરાત ચે બરની ર જનલ કાઉ સીલની રુ નગર મ યે યો યેલ બેઠક o< 

તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તાની આગેવાની હઠળ ચે બરના િતિનિધમડંળે જુરાત 

ચે બરની ર જનલ કાઉ સીલની રુ નગર મ યે યો યેલ બેઠકમાં ભાગ લીધેલ. ચે બરના િતિનિધમડંળમાં ખુ ી સાથે 

ઉપ ખુ ી મહાદવ રા ણી, ખ નચી જયેશભાઇ રાજદ તેમજ માનદસહ મં ી ી મહશ જુ તેમજ મેનેજ ગ કિમટ ના સ ય ી 

રુલીભાઇ જગાણી અને નર િસહ રાણા હાજર રહલ, બેઠકમા ં ચે બરના િતિનિધમડંળે પડતર ો ગે ફર થી ભાર વુક 

ર ુઆત કરલ.    
 

&.     ર વે ટ ક ઝ મુરની ુબંઇ મ યે યો યેલ બેઠક o< 

   તા. ૨૧.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ ર વે ટ ક ઝ મુરની ુબંઇ મ યે યો યેલ બેઠકમાં ચે બર વતી ી બ ભુાઇ આ હર, ી 

પારસમલ નાહટા અને ી રાકશ ને હાજર  આપેલ. આ બેઠકમા ંલેખીત અને મૌ ખક ર ુઆત કરતા િવિવધ ુ ાઓ વા ક 

ર વે ા ફક વધારવા ચુનો, .૫૦૦૦/- ની પેન ટ  પાછ  ખચવી, ૫% અને ૧૫% સરચા  પાછો ખચવો, મીનીરકની સગવડતા 

આપવી અને ઇ ડ યલ સો ટના ં ા ફકને વધારવાના ચુનો કરવામા ંઆવેલ.  
 

*.   ગાધંીધામ ચે બરના િતિનિધમડંળે િશિપગમં ી ી મન ખુભાઇ માડંવીયાની લીધેલ લુાકાત o< 

ક છના સાસંદ ી િવનોદભાઇ ચાવડા તથા ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તાના ને  હઠળ ગાધંીધામ ચે બર ુ ંબનેલ 

એક િતિનિધમડંળ સોમવાર, તા. ૦૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ તેમની દ હ  કુામે લુાકાત લીધી હતી અને લુાકાત દર યાન 

ગાધંીધામ સં ુલની જમીનો, મોગજ ફ , ા સફર ફ , કોમિસયલ અને ઇ ડ યલ જમીનોને હો ડ ક મમા ં સમાવેશ કરવા 

ઉપરાતં નેશનલ હાઇવે ઓથોર ટ  ારા પડાણા અને ગળપાદરના ઓવર ીજની કાયવાહ મા ંપડલ મદંગિત સદંભ ર ુઆતો કર  

હતી. આ ઉપરાતં  ર તે જુરાત સરકાર નાના ફોર હ લર વાહનો માટ ટટ હાઇવે પર ટોલનાકાની ફ  ના દુ કરલ છે એજ 

િનયમ માણે નેશનલ હાઇવે પર પણ નાના ફોર હ લર વાહનો માટ ટોલનાકાની ફ  ના દુ કર તેવી ર ુઆત કરલ હતી.      

   

આ િતિનિધમડંળમા ંમાનદ સહમં ી ી મહશ જુ, ભારતીય જનતા પાટ ના શહર ખુ ી તથા કારોબાર  સિમિતના 

સ ય ી દપક પારખ, ભાજપ શહર મહામં ી તથા કારોબાર  સિમિતના સ ય ી બળવતં ઠ ર અને કારોબાર  સિમિતના સ ય 

ી મહશ િતથાણી જોડાયા હતા.ં  
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(. મીરર ચેર ટબલ ટના ઉદઘાટન સમારોહ સગેં ચે બરના િતિનિધમડંળે આપલે હાજર  o< 

મીરર ચેર ટબલ ટના નામથી સં ુલ િવ તારને લા ટક ુ ત કરવા માટ ડ પીટ  કમચાર  ારા ઉપાડલ બેંશ બદલ 

હાલ આ સં થા સમાજસેવા પે આદશ કાય કર  રહ  છે. રિવવાર, તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ થયેલ ઉદઘાટન સમારોહમા ંમોટ  

સં યામા ંલેડ ઝ વ ગની મ હલાઓ ઉપ થત રહ  સં ુલને લા ટક અને ુ ષણ ુ ત કરવા માટ સૌને સહકાર આપવા તેમજ 

ટ ારા ઉપાડલ બેંશ અ ભયાનને વ  ુમજ તુ અને સફળ બનાવવા આહવાન ક  ુહ ુ.ં ટ ારા વ છતા અ ભયાન વા 

આયો ત આ કાય મમા ંચે બર ખુ ી દનેશ ુ તા, માનદ મં ી ી આિશષ જોષી, કારોબાર  સિમિતના અ ય સ યો ઉપરાતં 

મ હલા પાખંના સ યો ઉપ થત ર ા હતા. આ સગેં ચે બર ખુ ીએ જણા ુ ંક, મીરર ચેર ટબલ ટના સં ુલના હત માટ 

સમય જતા ંઆગળ જો વધાર સા ું  કાય કરશે તો તેઓ માટ સી.એસ.આર ( કોપ રટ સોિશયલ ર પો સીબીલીટ  ) હઠળ અ ય 

ધધંાક ય એકમો સમ  િનયત રકમ મં ુર કરાવવા તાવ કુાશે, થી ઉપરો ત ટને આિથક સહકાર મળ  રહ અને સં ુલ 

િવ તારમા ંપણ ુદંરતા અને વ છતા જળવાઇ રહ, તેમ જણાવેલ.  

 

બી).  ગાધંીધામ ચે બરની લુાકાતે આવનાર િતિનિધમડંળ અને  

ઉ ચ અિધકાર ઓ સાથે ચે બર ભવનમા ંયો યેલ બેઠકો  
 

!. નવિન ુ ત નાયબ કલે ટર ી ુ ંગાધંીધામ ચે બર ારા કરાયેલ અ ભવાદન  o< 

મગંળવાર, તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ સાં  ૫.૦૦ વા યે ક છના નવિન ુ ત નાયબ કલે ટર ી િવમલભાઇ જોષીને 

સ કારવા ગાધંીધામ ચે બર તેમજ સં ુલની િવિવધ યાપાર  અને સામા ક સં થાઓના િતિનિધઓ ારા ુ પ ુ છ અને ક છ  

શાલ ારા હા દક અ ભવાદનનો કાય મ યો યેલ. આ સગેં ગાધંીધામ ચે બર ારા સં ુલના મહ વના પડતર ો વા ક 

ગાધંીધામ મ યે સીટ  સવ કચેર ની થાપના, ડ એ કચેર ને પશતા ુ ાઓ, રના ા ફકને બી  માગ વાળવા તેમજ 

ટાગોર રોડ પર થયેલ બનઅિધ ૃત દબાણ અને સં ુલ િવ તારમા ંરોડ મરામત ે ર ુઆતો કરાઇ હતી.  

 

ુ ર પાઠવતા ંનાયબ કલે ટર ીએ ગાધંીધામ મ યે સીટ  સવ કચેર ની થાપના ગે આ ુ ો ાથિમકતાના ધોરણે 

લેવાશે તે ુ ં પ ટ જણાવેલ અને અ ય ુ ાઓ ગે પણ ુંક સમયમાં કાયવાહ  કરાશે તેમ જણાવેલ.આ ઉપરાંત તેમણે વાગત 

અને સ કાર સમારંભ માટ આભારની લાગણી ય ત કરતા ગાધંીધામ ચે બર સં ુલ અને નગરજનોને પશતા િવિવધ ો યે 

સ ય છે તેની ન ધ લઇને ચે બરની શસંા કર  હતી અને રા ય સરકાર ક થાિનક ક ાના પશતા ુ ાઓ માટ િવના સકંોચે 

સપંક સાધવા જણાવેલ. આ સગેં બહોળ  સં યામા ંસ યો ઉપ થત ર ા હતા અને કાય મને સફળ બના યો હતો.  

 

Z.     પી વીસીએલના અિધકાર ઓ સાથે યો યેલ બેઠક :- 

મગંળવાર તા.૧૯.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બર ભવન મ યે પી વીસીએલના ઉ ચ અિધકાર ીઓ સાથે ગાંધીધામ 

ચે બર ભવનમાં સમી ા બેઠક યો ઇ હતી. આ બેઠકમાં િવજ સમ યા ગેના લોકોના અને યાપાર  આલમના પડતર ો 

સદંભ ચચા િવચારણા હાથ ધર  તેના ઉપર સમી ા કરવામા ંઆવી હતી. બેઠકમા ં ર, આ દ રુ, કાસેઝ અને ગાધંીધામ 

િવભાગના અિધકાર ીઓએ અરજદારોની ર ુઆતો સાભંળ  હતી અને ઇજનેરને જ ર  ચુનાઓ પાઠવી ો ુ ં િનરાકરણ ક  ુ

હ ુ.ં આ બેઠકમા ં ટકોના ઇજનેર પણ હાજર રહલ. આ મીટ ગ પહલા ંચે બર ભવન ખાતે તા. ૧૮.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ યો યેલ 

બેઠકમા ંલોક ો અને પડતર ો િવષે ચચાઓ થઇ હતી.    
 

#.    ડુ સીના િતિનિધઓ સાથે બેઠક :- 

ુ વાર તા. ૧૪.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બર ભવન મ યે ડુ સીના અિધકાર ી ચરાગ મોરલીયા-આસીસટ ટ મેનેજર 

અને ી મનીષ પરમાર- સાઈટ એ નીયર સાથે બેઠક યો યલ અને ચે બર ારા ગાંધીધામના સે ટર અને અ ય િવ તારોમા ં

ચાલી રહલા ગટરોના કામકાજમા ં ણુવ ાના અભાવ સદંભ ચચા િવચારણા કરવામા ંઆવેલ.   

 
< !^ < 



$. ક  સરકારના માનનીય િૃષ મં ી ી ુ ષો મભાઇ પાલાએ ગાધંીધામ ચે બરની લીધેલ લુાકાત  

 

અ હસાધામ-નદં  સરોવરની પાવન િુમ પર શિનવાર તા.૮ ુન, ૨૦૧૯ થી ૧૬ ુન ધુી અ હસાધામ પ  ુર ા ક  

ારા આયો ત મોરાર  બા નુી કથામાં ુ ય મહમાન તર ક ઉપ થત રહનાર અને ક છની એક દવસની ુંક  લુાકાત લેનાર 

ક  સરકારના માનનીય િૃષ મં ી ી ુ ષો મ પાલાને ગાધંીધામ ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તા ારા બુ જ ુંકાગાળામાં 

પાઠવેલ આમં ણનો વીકાર કર  ભેુ છા લુાકાત લીધી તે બદલ ગાધંીધામ ચે બર તેમનો આભાર ય ત કય  હતો. 

 

આ સગેં ગાધંીધામ ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તાએ લહાર પહરાવી તેમ ુ ંહા દક વાગત ક  ુહ ુ ંઅને ચે બરની 

એકાએક લુાકાતથી હષની લાગણી ય ત કર  હતી. બેઠક દર યાન ગાધંીધામ ચે બર ારા નમદા કનાલના હલક  ણુવ ા 

અને ધીમી ગિતથી ચાલતા કામ સદંભ યાન દોર  તેમા ં ય તગત હ ત ેપ ારા કામમા ંઝડપ લાવવા િવનતંી કર  હતી. આ 

ઉપરાતં તેમણે ખેતી ે ે ાિંત લાવવા, દ હ ની હવાઇ સેવા તેમજ ક છથી દ હ ની ન સેવા શ  કરવા પડતર ો િવષે પણ 

િવ તૃ ર ુઆત કર  હતી. 

 

માનનીય િૃષમં ી ી પાલાએ તેમના વચનમા ંઆ  સૌને મળવાની તક ા ત થવા બદલ િવશેષ પે ગાધંીધામ 

ચે બરનો ત:કરણ વુક આભાર ય ત કય  હતો અને ગાંધીધામ ચે બર ારા ર ુ  કરાયેલ ોની ન ધ લઇ નમદા ે જ ર  

વેગ આપવા ય તગત પે ોને પશ કર  તે ુ ં િનરાકરણ લાવવા ખા ી આપી હતી. આ સગેં શહરના ધારાસ ય ી, 

ચે બરના હો ેદારો, કારોબાર  સિમિતના સ યો, વૂ ખુ ીઓ, શહરની યાપાર ક અને સામા ક સં થાના િતિનિધઓ, શહર 

ભાજપના અ ણીઓ અને શહરના અ ય નાગર કો ઉપ થત ર ા હતા.  

 
s*f કણ :- 

 

૧.  જન આ ોશ મહારલી :- 

ડ પીટ  ારા સં ુલની લીઝહો ડ ધરાવતી જમીનોના પડતર ો સદંભ વષ  ુની અ યાયકાર  નીતીઓથી સં ુલના 

રહ શોને ુ ત કરાવવા સબબ ગાધંીધામ ચે બર ારા ડ પીટ  સમ  ુ વાર, તા. ૦૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ઝડંાચોકથી ડ પીટ  

કાયાલય ધુી નુ: એક વખત સહ  બેંશ ારા જનઆ ોશ રલી ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ ુ ં હ ુ.ં આ વખતે આશર ૨૫૦૦ 

ટલી ય તઓએ સહ  બેંશમાં પોતાની સહ  કર  ગાધંીધામ ચે બરને સમથન પાઠ ુ ં હ ુ ં અને ભિવ યમા ં સં ણુ સાથ 

સહકારની ખા ી આપી હતી.  

 

રલીના તમા ં ચે બરના ને  હઠળના ં િતિનિધમડંળે એક લે ખત આવેદનપ  ઇ ચા  ડ ટુ  ચેરમેન ીને પુરત 

કરલ. આ આવેદનપ મા ં ુ ય વે ા સફર ફ , કોમશ યલ અને ઔ ો ગક જમીનોને હો ડ કરવી, DPTની જમીનોનો રકડ 

રા ય સરકારને પુરત કરવો, મોટગેજ ફ ની સદંતર ના દૂ , લીઝ ર ટલમા ંવધારો વા ુ ાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ. 

આજ સમયે ડ પીટ ના ઇ ચા  ચેરમેન ીએ ચે બરના િતિનિધમડંળ સાથે િવડ યો કો ફર સ ારા આ ુ ાઓ િવષે ચચા 

િવચારણા કરલ અને તેના વર ત િનરાકરણ માટ હયાધારણા આપેલ.   

 

આ બેંશ દર યાન િવિવધ સમાજોના િતિનિધઓએ પણ ચે બરને પ  પાઠવી પોતાનો સં ણુ ટકો હર કરલ છે 

ના મા યમથી ગાંધીધામ ચે બર આ સં ુલના નગરજનોની સમ યા અને લાબંા સમયથી પડતર ોને ક  સરકારના 

િશપ ગમં ી ી અને અ ય સાસંદ ીઓ, સરકાર  અિધકાર ઓ તેમજ ઉ ચ અિધકાર ઓ ુ ં યાન દોરવા અથ સહ  બેંશ 

અને સમથન ા ત પ ોના દ તાવેજો તેમજ દિનક સમાચારપ ોમા ંછપાયેલ લપના ૩૭ સેટ તૈયાર કર ને ર ટડ પાસલથી 

મોકલાવેલ છે.  
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Z.   ચે બરમાં સ ાક દવસની ઉજવણીનો કાય મ યો યો :- 

ચે બરનાં ાગંણમા ં રા ના ૭૦મા ં સ ાક દવસની ઉ સાહ વુક ઉજવણી કરવામા ં આવી હતી. ઉપ ખુ ી 

મહાદવ રા ણીના વરદ હ તે વજવદંન કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ ંઅને સ હુમા ંરા ગાન કર  ભુ છાઓ પાઠવવામા ંઆવી હતી.  

 

આ કાય મમા ં ચે બરના સ યો, િવિવધ એસોસીએશના સ યો, વુ ખુો તથા ચે બર સાથ ે સ,ં ન સૌ 

એસોસીએશનોના િતિનિધઓ આ રા ય પવની ઉજવણીમાં ઉપ થત રહયા હતા.  

 

યારબાદ કારોબાર  સિમિતના સ યોએ રા ય તર િવિવધ થળોએ યો તા કાય મમા ંહાજર  આપી હતી.   
 

#.  ગાધંીધામે આપી લુવામા શ હદોને ાજંલી :- 

ધી ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ  ારા કા મીર ખાતે આવેલ લુવામા CRPFનાં જવાનો પર થયેલ 

આતકં  મુલામા ંશહ દ ભારતીય જવાનોને ાજંલી આપવાનો એક હર કાય મ તા.14.૦2.2019 ના ં રોજ સાજંના ં૫.૦૦ 

કલાક ઝડંા ચોક મ યે યોજવામા ંઆ યો હતો. આ કાય મમાં શહરના ં સામા ક આગેવાનો, લોક િતિનધીઓ, સરકાર  – 

અધસરકાર ગણ, સમ  યાપાર  આલમ, સામા ક અને યાપાર  સં થાઓ, ચે બરનાં સ યો, બોડર ;LSI]ર ટ  ફોસ તથા રા ય 

પોલીસ દળના ંઅધીકાર ઓ તથા જવાનો, નાગર કો અને સં ુલના ંિવ ાથ ઓએ બહોળ  સં યામા ંહાજર રહ ને શહ દ જવાનોને 

ાજંલી અપ ત કર  હતી.    
 

ચે બરના ંમાન  મં ી ી આિશષ જોશીએ કાય મનો ઉદ ય સમ વતાં શહ દ જવાનોને શા દ ક ાજંલી અપ ત કર  

હતી. ઉપ થત જનસ દુાયે બે મીનીટ ુ ંમૌન પાળ , રા ગીત ુ ંપઠન કર  ધા મુન અપણ કરલ. ગાધંીધામ શહરનાં થમ 

નાગર ક ી કાન ભાઈ ભયા અને ગાધંીધામ િવ તારનાં ધારાસ ય ીમતી માલતીબેન મહ ર એ શા દક ાજંલી અપ ત 

કર  હતી અને આપણા વીર જવાનોની શ હદ  યથ ન ય તેવી લાગણીઓ ય ત કર  હતી. ચે બરનાં ખુ ી દનેશભાઈ 

ુ તાએ શહ દ જવાનોને ાજંલી આપતા ંતેમનાં ાણ યોછાવર કર ને મા ંભોમની ર ા કરલ છે તેની શહ દ ને બરદાવેલ. 

તેમણે આ કાયરતા ણૂ મુલાને વખોડ  ભિવ યમા ંઆવા ુમલા ન થાય તે માટ ાથના કર  હતી. તેમણે જણાવેલ ક આવનાર 

સમયમા ંઆપ ુ ંલ કર આ ઘટનાનો જડબાતોડ જવાબ આપશે તથા આ કાય મ દર યાન તેમના ં ારા ચે બરની સં ગન સં થા 

’સકંટ િનવારણ સોસાયટ ð ના ંને  હઠળ તમામ શહ દોના ંપ રવારને નાણાં કય સહાય આપવા ઉપ થીતોને લ નહ  તો લની 

પાખંડ  વ પે યોગદાન આપવા અપીલ કર  હતી. તેના િતસાદ પે આ અપીલને આવકારતા ંઉપ થીત જનમેદની તથા શહર 

અ ય યાપાર ક, ઔ ોગીક અને સામા ક સં થાઓએ ઉદાર હાથે ન ધનીય ફાળો આપેલ મા ંગાધંીધામ ચે બરના ં .૧૧ 

લાખ, ટ કર એશોસીયેશનના ં .૧૦ લાખ, ભારત િવકાસ પ રષદના ં .૨.૫૦ લાખ, કંડલા- ું ા કંટનેર ા સપોટ વેલફર 

એશોસીયેશનના ં .૧૫ લાખ તથા આદશ મહા િવ ાલયના ં િવ ાથ ઓએ શહરમાંથી એક ીત કર ને ુ.૬૦,૧૦૧ ુ ં કરલ 

અ દુાન ુ ય છે. આ કાય મના ં તે ુલ દા ત . ૯૦ લાખનો ફાળો એક  થયેલ છે. કાય મમાં શહરના ંર ા ચાલક ી 

મિનષ શમાએ તેમને ર ાભાડા પેટ મળનાર રકમના ં૫% રકમ શહ દ જવાનોને અપણ કરવાની હરાત કર  હતી.  

 

સામ ખયાળ  ારા લુવામામાં શ હદ થયેલ સી.આર.પી.એફ ના જવાનોના પ રવારોને સામખીયાળ  ગામના રા ેમી 

નાગર કોના શ હદ સહાય પૃ ારા ક . ૧,૧૧,૧૧૧ ની સહાય મળેલ છે. ગાધંીધામ ચે બરના કમચાર ઓએ પણ એક 

દવસ ુ ંવેતન જમા કરાવેલ છે. 

 

આ કાય મમા ંBSF ની ુકડ એ િવX[Q હાજર  આપેલ અને હ રોની સં યામા ંસં ુલના ંભાઈઓ-બહનો હાજર રહ  દશ 

માટ શહ દ થયેલ જવાનોને પોતાની ાજંલી આપી હતી આ સમયે ઝડંાચોકની આસપાસનો વાહન યવહાર પણ થગીત 

થઈ ગયેલ અને સૌએ પોતાની ાજંલી આપી હતી. કાય માના ં તમાં ઉપ થીત સવએ શહ દ જવાનોને ાજંલી આપતા ં

દ યાંજલી અપણ કરલ.  
 

< !* < 
 



$.  કાસેઝનો ૫૫ મા ં થાપના દનની ઉજવણી :- 

ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તાએ કાસેઝના ૫૫ મા ં થાપના દન તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ના ઉજવણી કાય મમાં 

હાજર રહ  ભેુ છા પાઠવેલ અને આવનાર દવસોમા ંકાસેઝ ગતીની નવી ચાઇઓ સર કર તેવી ભુકામના ય ત કરલ   
 

5.   દનદયાલ પોટ ની નવી ટ  નબંર ૧૪ અને ૧૬ ુ ંઉદઘાટન :- 

િશપીગ મં ી ી ારા િવ ડયો કો ફર સના ંમા યમથી દનદયાલ પોટની નવી ટ  નબંર ૧૪ અને ૧૬ ના ઉદઘાટનનો 

સમારંભ તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૯ ના યો યેલ. આ સગંને અ લુ ીને માનદ મં ી ી આિશષ જોષીની આગેવાની હઠળ ચે બરના 

એક િતિનિધમડંળ મા ંકારોબાર  સિમતીના ં ી રા ુભાઇ ચદંનાની અને ી તે ભાઇ કાનગડએ હાજર  આપેલ.  
 

^.  ચે બરની સકંટ િનવારણ સોસાયટ  ારા લુવામાના ંશહ દોના પ રવારને નાણાક ય સહાય :- 

તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ સાણદં મ યે ચે બરના એક િતિનિધમડંળ મા ં વુ ખુ બા ભુાઇ ુંબલ, વુ ઉપ ખુ 

ી નદંલાલ ગોયલ, વુ માનદમં ી ી રુલીધર જગાણી અને કાયવાહક સિમતીના સ ય ી ધવલ આચાયએ જુરાતના ં

ુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી અને િશ ણમં ી ી પુે િસહ ડુાસમાની ઉપ થતીમાં ચે બરની સકંટ િનવારણ સોસાયટ  

ારા લુવામાના ંશહ દોના ૯ પ રવારને નાણાક ય સહાયના પમા ંદરકને  .૧.૫૦ લાખનો ચેક અપણ કય  હતો. આ કાય મ 

સાણદંની િવરાંજલી સિમતી ારા આયો ત કરવામાં આવેલ. sઅ યાર ધુી ુલ ૨૫ શહ દોના કા નુી વારસદારોને સકંટ િનવારણ 

સોસાયટ  ારા સહાય કુવાયેલ છે. f 

 

&.  જુરાત ચે બર ારા ૭૦ વષ ણુ કરલ તેનો ઉજવણીનો કાય મ :- 

તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ જુરાત ચે બર ારા ૭૦ વષ ણુ કરલ તેના પ રપે યમા ં અમદાવાદ મ યે તેના 

ઉજવણીનો એક કાય મ રાખવામા ંઆવેલ, ગાંધીધામ ચે બર તરફથી ખુ ી દનેશ ુ તાની અ ય તામાં એક િતિનિધમડંળ 

મા ંહાલના પદાિધકાર ઓ, વુ પદાિધકાર ઓ અને કાયવાહક સિમતીના ંસ ય ીઓએ હાજર  આપેલ.   
 

*.  ડ પીટ ના ચેરમેન ીના િવદાય સમારંભનો કાય મ :- 

તા. ૦૨.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ગાધંીધામ ચે બર ારા ડ પીટ ના ચેરમેન ી સજંય ભાટ યાના િવદાય સમારંભનો કાય મ 

યોજવામા ંઆવેલ. આ સમારંભમા ંચે બરના ખુ ીએ ુ પ ુ છ અપણ કર ને તેમને આવકાયા હતાં અને તેમના કાયકાળ 

દર યાન દન દયાલ પોટ કાગ  હ ડલ ગની નવી િસ  ા ત કરલ છે તે માટ અ ભનદંન પાઠવેલ. િવદાય લેતા ચેરમેન ી પોટ 

સબંધંીત અને િવX[Q પે સં ુલની જમીનના ોને હલ કરવા માટ  સકારા મક વલણ દાખવેલ તેની િવX[Q ન ધ લીધેલ. 

ચે બર તરફથી યાદગીર  વ પે એક ભેટ અપણ કરવામા ંઆવેલ. આ સમારંભમા ંડ પીટ ના ંઇ ચા  ડ ટુ  ચેરમેન, ડ પીટ ના 

િવિવધ િવભાગોના ંવડાઓ, િ સપલ ક ટમ કિમ ર-કંડલા, જોઇ ટ સે ટર  - િશપ ગ, એસટ  કિમ ર ી વગેર આ કાય મમાં 

હાજર રહ  શોભા ૃ  કરલ. નવિન ુ ત ડ પીટ ના ચેરમેન ી એસ.ક. મહતાએ પણ આ કાય મમા ંિવX[Q હાજર  આપેલ.   
 

(.  ધધંાથ ઓને શોપ લાયસ સ મેળવવા માથંી ુ ત આપવા બાબત :- 

ધધંાથ ઓને ગાધંીધામ નગરપા લકામાંથી મેળવવા પડતા શોપ એ ડ એ ટા લીશમે ટ લાયસ સ માટ તા તરમા ંજ 

જુરાત સરકાર ારા તા. ૦૭.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ બહાર પડાયેલ એ સ ા ઓ ડનર  ગેઝેટ જુબ નવા ધારા ધોરણો અમલમા ં

કુાયેલ છે માં મા લક પોતે અથવા પેઢ માં ૧૦ થી ઓછા કમચાર ઓ-કામદારો કામ કરતા હોય તેવા ધધંાથ ઓને શોપ એ ડ 

એ ટા લીશમે ટ લાયસ સ મેળવવા માથંી ુ ત આપવામાં  આવેલ છે.  
 

!).  સં ુલની ઔ ો ગક અને કોમિસયલની લીઝહો ડ ધરાવતી જમીનોને ફ -હો ડ  

કરવા માટ ડ પીટ  ારા બહાર પડાયેલ પ રપ  બાબત :- 

મ ક આપ સૌ પ ર ચત જ છો ક સં ુલની જમીનોને પશતા િવિવધ પડતર ોના કાયમી િનરાકરણ લાવવા હ સુર 

ગાધંીધામ ચે બર ારા ડ પીટ  સમ  ુ વાર, તા. ૦૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ જનઆ ોશ રલી ુ ંઆયોજન કરલ ને ભાર સફળતા 

મળેલ. આ સગેં ગાધંીધામ ચે બર ારા ડ પીટ  ચેરમેન ીને િવિવધ ુ ાઓ દશાવતો એક આવેદનપ  ુ ત કરલ મા ં 
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ઇ ડ યલ અને કોમિસયલ લોટોને લીઝહો ડમાથંી -હો ડ કરવા બાબતનો પણ ઉ લેખ કરાયેલ. યારબાદ, ડ પીટ  ારા તા. 

૧૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ યો યેલ બોડ મીટ ગમા ંઉપરો ત એજ ડાનો સમાવેશ થતા ંડ પીટ  ારા બહાર પડાયેલ પ રપ  અને 

હર ખબરના મા યમથી આ ઇ ડ યલ અને કોમિસયલ લોટોને લીઝહો ડમાંથી -હો ડ કરવા ા ટ ક મને વેબસાઇટ ઉપર 

વાધંા- ચુનો મોકલવા અ રુોધ કરલ. આ માટ ગાધંીધામ ચે બર ારા હર ખબર મારફત ટકહો ડરોને માગદશન જોઇતો હોય 

તો તેઓને સાજંના ૫.૦૦ થી ૬.૦૦ દર યાન સપંક સાધવા અપીલ કરલ હતી.  
 

!!P મે બર ડ ર ટર  વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ બાબતે  :- 

ગાધંીધામ ચે બર ારા વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટ બહાર પડાયેલ મે બર ડ ર ટર  મેળવવા ગે ગાધંીધામ ચે બર ારા 

સૌ સ યોને ઇ-મેઇલ અને હો સ-અપના મા યમથી ચે બર કાયાલયમાથંી ા ત કરવા મા હતી પાઠવેલ છે,  સ યો બાક  રહ  

ગયા હોય તેઓને ચે બર કાયાલય માથંી વર ત મેળવી લેવા િવનતંી છે.  
 

!ZP   ચે બર કાયાલયમા ંકમચાર ઓની િનમ ુકં કરવા બાબત :- 

ગાધંીધામ ચે બર ારા દિનક ઇ  ુ કરાતા સ ટ ફકટ ઓફ ઓર નની સં યામા ં વધારો ન ધાતા તેમજ વતમાન 

સમયમા ં સં ુલને પશતા પડતર ો પણ વધવાથી કાયબોજમા ં વધારો થયેલ છે,  માટ ચે બર કાયાલયનો વહ વટ 

ચુા પે ચાલે તે આશયથી ચે બર કાયાલયમા ંનવા ટાફની િનમ ુકં કરવા બાબતે ગાધંીધામ ચે બર ારા બહાર પડાયેલ 

હરાત અ સુાર ઉમેદવારના ઇ ટર  ુલેવાયા બાદ તેમની યો યતાના આધાર િનમ ુકં કરવામાં આવી છે,  
 

!#P   આદશ આચારસં હતાને કારણે વેપાર ઓને નાણાક ય યવહારમા ંઅગવડ ન થાય તે બાબત :- 

રિવવાર, તા. ૧૭.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ ૧૭મી લોકસભાની ુટંણી બાબતે કરાયેલ હરાતથી આદશ આચારસં હતા 

અમલી બનતા . ૨,૫૦,૦૦૦-૦૦ થી વધાર રકમની રોકડની હરફર િનયિં ત કરાઇ છે. આવા ક સાઓમા ં ટટ ક ટ મ ારા રકમ 

જ ત કરવામા ંઆવે છે,  માટ વેપાર  વગને કોઇપણ તની કનડગત ક અગવડ ન થાય એ માટ યો ય તકદાર  રાખવા 

નાયબ લા ુટંણી અિધકાર ી એમ.બી. પતી, જુને ગાધંીધામ ચે બર ારા પ  પાઠવી િવનતી કરાયેલ.  
 

!$P ડ પીટ  ચેરમેન ી સજંય ભા ટયા ુ ંકરાયેલ હા દક અ ભવાદન :- 

મગંળવાર, તા. ૦૨.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બર ભવન મ યે ડ પીટ  ચેરમેન ી સજંય ભાટ યા તથા નવા ચેરમન ી 

તર ક ચા  લેનાર ી એસ.ક.મહતા ુ ં ગાધંીધામ ચે બર ારા કરાયેલ હા દક અ ભવાદન સમારોહ ુ ં ડ નર સ હત આયોજન 

કરાયેલ હ ુ.ં  
 

!5P ગાધંીધામ ર વે ટશન પર બેટર  ઓપરટડ કાર ુ ંિન: ુ ક ધોરણે સેવા ુ ં ારંભ :- 

ગાધંીધામ ર વે ટશન પર મારવાડ  વુા મચં અને ધી ગાંધીધામ ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ ના સં ુ ત ઉપ મે 

તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજથી યાિ કો માટ િન: ુ ક ધોરણે શ  કરાયેલ ઉપરો ત સેવા માટ થયેલ કરાર જુબ મારવાડ  વુા 

મચંને બેટર  ઓપરટડ કારના રખ-રખાવ અને મરામત માટ . ૧,૦૦,૦૦૦-૦૦ ની સહાય આપેલ છે.                
 

s(fP   અગ યનો પ યવહાર :- 

નવે બર, ૨૦૧૮ 

 

તાર ખ સં ત િવગત 

૦૫.૧૧.૨૦૧૮  એસટ  સબંધંીત ુ ાઓ સદંભ, કિમ ર કોમિસયલ ટ ને પાઠવેલ આવેદનપ .  

૦૫.૧૧.૨૦૧૮ શ પીગ મં ી ી અને સે ટર ીને બાં લાદશ સાથેના શ પ ગ સબંધંીત દુાઓના િનરાકરણ માટ પાઠવેલ 

પ .  

૦૫.૧૧.૨૦૧૮ વડા ધાન ી, શીિપગ મં ી ી, પે ોલીયમ મં ી ી અને િશપ ગ સે ટર ીને ભારતના ંકો ટલ િશપ ગના 

િવકાસ સદંભ પાઠવેલ પ .  
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૧૨.૧૧.૨૦૧૮ કંડલા એરો ોમના ંિવ તરણ માટ જમીનની ફાળવણી બાબતે કલે ટર ીને પઠવેલ પ .  

૧૪.૧૧.૨૦૧૮ ુ યમં ી ી, અ સ ચવ ી  ઉધોગ અને ખાણ િવભાગ, ઇ ડ  કિમ ર ીને કંડલા- ુ ા વ ચે એક મોટ  

આઇડ સીની થાપના કરવા પાઠવેલ પ .   

૧૪.૧૧.૨૦૧૮ ાં પોટરોને તેમના ટકર, સના ફટનેસ ર અુલ માટ પડતી ુ કલીઓ સદંભ ક ના ં રોડ ાં પોટ  

મં ી ીને પાઠવેલ પ .  

૧૫.૧૧.૨૦૧૮ ગાધંીધામ સં ુલના જમીન સદંભના મહ વના પડતર ો બાબતે માનનીય સસંદ સ ય ી, ક છ 

મોરબીને પાઠવેલ પ .    

૧૫.૧૧.૨૦૧૮ માનનીય ુ યમં ી ીને ગાધંીધામ-ક છ મ યે સીટ  સવ કચેર ની થાપના કરવા બાબતે પાઠવેલ  પ .  

૧૫.૧૧.૨૦૧૮ ક છના ં પડતર ો- ગાધંીધામ નગરપા લકાને મહાનગરપાલીકાનો દર જો આપવા માનનીય 

ુ યમં ી ીને પાઠવેલ પ .  

૧૫.૧૧.૨૦૧૮ એમએસએમઇ સે ટરને કોલે લ - ડ ટની િુવધા આપવા માટ માનનીય નાણામં ી ી તથા 

આરબીઆઇ ગવનર ીને પાઠવેલ પ .  

૧૭.૧૧.૨૦૧૮ આયોડાઇ ડ અને ડબલ ફોટ ફાઇડ સો ટના હર થયેલ ધોરણો િવશે વાધંા દશાવતો પ  

એફએસએસએઆઇ ના િવિવધ તર પાઠવેલ પ .  

૨૬.૧૧.૨૦૧૮ ક  સરકારના ં નાણામં ી ી, વા ણ ય અને ઉધોગમં ી ી અને આરબીઆઇના ગવનર ીને 

એમએસએમઇ સે ટર માટ ડટની યવ થા ગે ચુનો દશાવતો પાઠવેલ પ .   

 

ડસે બર, ૨૦૧૮ 

૦૩.૧૨.૨૦૧૮ જુરાતના ં ુ યમં ી ીને ગાંધીધામ સં ુલની જમીનમા ંપડતર ો િવશે ર ુઆત કરતો પાઠવેલ પ . 

૦૭.૧૨.૨૦૧૮ “ જન આ ોશ મહારલી ”  તગત ડ પીટ ના ંચેરમન ને પાઠવેલ આવેદનપ . 

૧૦.૧૨.૨૦૧૮ રફાઇ ડ સો ટના ંધારા ધોરણો ન  કરવા એફએસએસએઆઇ ની િવિવધ તર ર ુઆત કરતો પાઠવેલ 

પ .  

૨૬.૧૨.૨૦૧૮ ર વેમં ી ીને એ ડબલ સો ટનો ટટ વોટા ના દુ કરવા માટ િવનતંી કરતો પાઠવેલ પ . 

૨૬.૧૨.૨૦૧૮ ર વેનાં એ ઝે ટુ વ ડાયર ટર- ઇટ ને રફાઇ ડ આયોડાઇ ડ સો ટના ં ડ ટ સ ડ કાઉ ટની ના દુ  અને 

તેનો ઓ ડનર  આયોડાઇ ડ સો ટ સાથ ે“સી”  કટગર મા ંસમાવેશ કરવા બાબતે પાઠવેલ પ . 

૨૬.૧૨.૨૦૧૮ ઉ ર ભારતીય ર વેના ંસીપીટ એમ ને આલા હજરત એ સ ેસના ંિવિવધ ુ ાઓ સદંભ પાઠવેલ પ .  

૩૧.૧૨.૨૦૧૮ ક છ કલે ટર ી અને ગાધંીધામ નગરપા લકાના ં ુ ય અિધકાર ીને ‘ ભોમરાજ જગાણી માગ’ ઉપર 

આવેલ અવરોધો ુ ર કરવા પગલા ંલેવા બાબતે પાઠવેલ પ . 

 

આુર , ૨૦૧૯ 

૦૧.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ ચે બર ારા ડ પીટ  ચેરમેન ીને લજના િનકાલ માટ ટકહો ડર સાથે ચચા િવચારણા કયા 

બાદ ટ ડર બહાર પાડવા પાઠવેલ પ . 

૦૧.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ ચે બર ારા એસટ  ગાઇડલાઇન ુ ે એ ડશનલ ડાયર ટર જનરલ, એનએસીઆઇએન ને 

ગાઇડ સ મી ટગ માટ પાઠવેલ પ .  

૦૨.૦૧.૨૦૧૯ જોઇ ટ ડાયરકટર-એફડ સીને પ  પાઠવી સો ટ સબંધંીત ુ ાઓ સદંભ પાઠવેલ પ . 

૦૨.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ ચે બર ારા ગાધંીધામ-આ દ રુ સં ુલના ં હો ડ જમીન સદંભનાં પડતર ો ુ ં િનરાકરણ 

જુરાત સરકારના ં મહ લુી દ તર તબદ લ કરવા છતા ં આજ ધુી તે ુ ં ન ર પ રણામ ન આવતા ં

જુરાતના ંમાનનીય ુ યમં ી ી, િવજયભાઇ પાણી, મં ી ી મહ લૂ મં ાલય-ગાધંીનગર અને અિધક 

ુ યસ ચવ ી- ગાધંીનગરને પાઠવેલ પ .  
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૦૪.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ ચે બર ારા કંડલા એરો મ મ યે પાયાની સગવડતાઓ અપ ેડ કરવા એ સે ટુ વ 

ડાયર ટર, એરપોટ ઓથોર ટ  ઓફ ઇ ડયા,  ુ દ લીને પાઠવેલ પ .  

૦૫.૦૧.૨૦૧૯ ડ પીટ  ારા અિતશય ાં ફર ફ  ચા  કરવા સબંધેં િશપ ગ રા યમં ી ીને પાઠવેલ પ .  

૦૫.૦૧.૨૦૧૯ ડ પીટ  પોટ મ યે બથ ન.ં૦૭ લ વડ કાગ  ટ ના બાધંકામમા ંઝડપ લાવવા િશપ ગ રા યમં ી ી ને 

પાઠવેલ પ . 

૦૫.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ ટાઉનશીપની  હો ડ જમીનના ંપડતર ુ ાઓ સદંભ િશપ ગ રા યમં ી ી ને પાઠવેલ પ . 

૧૬.૦૧.૨૦૧૯ લાબંા સમયથી આરટ ઓ ઓ ફસથી મેઘપર-બોર ચી તરફના ં લુ ધુીનાં સિવસ રોડનાં પડતર રહલ 

કાય માટ નેશનલ હાઇવે ઓથોર ટ -આદ રુને પાઠવેલ પ . 

૧૮.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ શહરના સે ટર ન.ં ૧૦,૧૧,૧૨ ના ં િવ તારમા ં રોડલાઇટ વી ળુ તુ સેવાઓ ઉપલ ધ 

કરાવવા િવશેષ ા ટની ફાળવણી બાબતે ુ યમં ી ી જુરાત સરકાર, ધારાસ ય ી ગાંધીધામ, તેમજ 

કિમ ર ી િુનિસપાલીટ  એડિમિન શનને પાઠવેલ પ . 

૧૮.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ શહરના સે ટર ન.ં ૧૦,૧૧,૧૨ ના ં િવ તારમા ં ળુ તુ સેવાઓના અભાવ સદંભ ગાધંીધામ 

નગરપા લકાના ખુ ી, ુ ય અિધકાર ી અને કારોબાર  સિમિતના ંચેરમેન ીને પાઠવેલ પ . 

૨૧.૦૧.૨૦૧૯ મોગજની પરવાનગી મેળ યા પહલાંની લોન ઉપર ડ પીટ  ારા પેન ટ  વ લુ કરવામા આવે છે તે 

બાબતે ફરિવચારણા કરવા ડ પીટના ચેરમેન ીને પાઠવેલ પ . 

૨૧.૦૧.૨૦૧૯ આગામી -માિસક નાણાક ય પોલીસી સદંભ િવિવધ ચુનોની ર ુઆત સદંભ આરબીઆઇના ગવનર ીને 

પાઠવેલ પ .  

૨૫.૦૧.૨૦૧૯ આયન ફો ટફાઇડ સો ટમા ંઆયન માણને કાયદામા ંસમાવેશ કરવા બાબતે સીઇઓ-એફએસએસએઆઇ 

ને લખેલ પ .  

૨૯.૦૧.૨૦૧૯ સં ુલની યાપાર ક અને ઔધો ગક જમીનોની ા ટ કમ સદંભ ડ પીટ ના ચેરમેન ીને પાઠવેલ પ . 

૨૯.૦૧.૨૦૧૯ ઉધોગ ધધંાના ં ો સાહન માટની સરકાર ીની િવિવધ કમોની ણકાર  મેળવવા માટ ચેરમેન ી 

ઇ ડ યલ એ ટ શન રુો અને જનરલ મેનેજર ી, લા ઉધોગ ક ને પાઠવેલ પ . 

૩૦.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ-આ દ રુને જોડતો ટટ હાઇવે-ટાગોર રોડના મરામત માટ માગ અને મકાન િવભાગના 

સ ચવ ીને પાઠવેલ પ . 

૩૧.૦૧.૨૦૧૯ ગાધંીધામ-આ દ રુ સં ુલની રહણાકંની જમીનને મહ લુી દ તર લઇ િસટ  સવ કચેર ને કાયરત કરવા 

ુ યમં ી ી જુરાત સરકાર તથા ંમહ લુ મં ી ીને પાઠવેલ પ . 
 

ફ આુર , ૨૦૧૯ 

 

૦૪.૦૨.૨૦૧૯ ડ પીટ  ચેરમેન ીને એસ આર સી ના ં લોટ હો ડ કરવા માટ વધાર જ ં ી ચાજ સ વ લુ કરાતા 

હોવાથી તેની ફર િવચારણા સદંભ પાઠવેલ પ .  

૦૫.૦૨.૨૦૧૯ કલે ટર ી ક છ લાને રમા ંઅ માતો િનવારવા ભાર વાહનો માટ વેશબધંીના હરનામા ંસબંધેં 

વાધંા- ચુનો દશાવતો પ .  

૧૧.૦૨.૨૦૧૯ ચીફ કિમ ર ક ટમ-અમદાવાદને રા ય પવ અને રિવવારનાં ર ના ં દવસોએ જુરાત રા યના 

માઇનર પો ્સ ઉપર ક ટમ લીયર સ સબંધંીત પડતી ુ કલીઓ સદંભ પાઠવેલ પ .  

૧૧.૦૨.૨૦૧૯ નેશનલ હાઇવે ઓથોર ટ -આ દ રુને નેશનલ હાઇવે ન ં૮એ થત સરદાર પટલના ં તુળા પાસે ા ફક 

મ અને રલવે ુ સ યાડ તરફ જવા માટ માગની યવ થા કરવા પાઠવેલ પ . 

૧૪.૦૨.૨૦૧૯ િશપ ગ મં ી ીને ગાધંીધામ ચે બરનાં િતિનધીને ડ પીટ ના ં ટ  બોડમા ંિનમ કુ આપવા િવનતંી કરતો 

પાઠવેલ પ .   
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૧૮.૦૨.૨૦૧૮ અિધક ુ ય સ ચવ (મહ લૂ)-ગાધંીનગરને મીઠા ંઉ પાદન માટ લીઝ હો ડરોને મં ુર થયેલ જમીન પર 

લોન મેળવવા માટની મં ૂર  બાબતે પાઠવેલ પ .  

૧૮.૦૨.૨૦૧૯ રુો ઓફ ઇ ડયન ટા ડડ-નવી દ હ ને િવિવધ કારના સો ટના ધોરણૉ ન  કરવાની યાઓને 

થ ગત કરવા પાઠવેલ પ . 

૨૨.૦૨.૨૦૧૯ કિમ ર કોમિસયલ ટ  અને િ સીપલ ચીફ કિમશનર- એસટ  અમદાવાદને કંડલા-ગાધંીધામ સં ુલના ં

ધધંાથ ઓને ઇ-વે બલ તગત પડતી ુ કલીઓ સદંભ પાઠવેલ પ .   

૨૬.૦૨.૨૦૧૯ ડ .પી.ટ  ડ.ચેરમેન ને ટાઉનશીપની જમીનને લગતા ંપડતર ો બાબતે પાઠવેલ આવેદનપ .  

૨૮.૦૨.૨૦૧૯ વે ટન રલવેના જનરલ મેનેજર, ચીફ ઇટ ા ફક મેનેજર અને ચીફ ઓપરટ ગ મેનેજરને ચીરઇ અને 

ગાધંીધામ રલવે ટશને સો ટ લો ડગ માટ અ રુતી રકની ફાળવણી બાબતે પાઠવેલ પ .  

૨૮.૦૨.૨૦૧૯ ડ પીટ ના ચેરમેન ીને એસ.આઇ.પી.સી ક પ હઠળ રહણાકંની જમીનને ૩૦ વષનાં લીઝ પીર યડ સદંભ 

ફરિવચારણા કરવા પાઠવેલ પ .      

૨૮.૦૨.૨૦૧૯ પી. .વી.સી.એલના એમડ  અને થાિનક અિધકાર ઓને લાબંા સમયથી ગાધંીધામ-આ દ રુના પડતર 

ડર ાઉ ડ કબલ ગ ક પન ૂટંણી આચારસં હતા લા  ુ પડ તે પહલા ં શ આત કરવાની ર ુઆત 

કરતો પાઠવેલ પ .      

 

માચ, ૨૦૧૯ 

 

૦૮.૦૩.૨૦૧૯ ગાધંીધામ શહરના ંસે ટર અને િવિવધ િવ તારોમાં ગટરની પાઈપલાઇન નાખવાના ચાલતા કામની હ ક  

ણુવ ા બાબતે જુરાત સરકાર અને ગાધંીધામ નગરપા લકા ના િવિવધ તર ર ુઆત કરતો પાઠવેલ 

પ .  

૧૨.૦૩.૨૦૧૯ ચીફ ઓપરટ ગ મેનેજર તથા ંચીફ ઇટ અને ાંસપોટ મેનેજરને જુરાત રા યમા ં ુ  આયોડાઇ ડ 

મી ુ ં લો ડગ માટ રક ફાળવણીને િનયિમત કરવા સદંભ પાઠવેલ પ .  

૧૨.૦૩.૨૦૧૯ નાયબ લા ુટંણી અિધકાર ીને આચારસં હતાના અમલ દર યાન વેપર  આલમને કનડગત ન થાય 

એ તકદાર  રાખવા ગે પાઠવેલ પ .   

૧૪.૦૩.૨૦૧૯ આરટ ઓ અિધકાર ીને નવા લાયસ સ મેળવવા અને ુના લાયસ સ ર  ુ કરાવવા સદંભ પડતી 

ુ કલઓના કાયમી િનવારણ બાબતે પાઠવેલ પ .    

૧૮.૦૩.૨૦૧૯ વડા ધાન ી અને  ચેરમેન ી-એરપોટસ ઓથો રટ  ઓફ ઇ ડયાને ુબંઇ- જુ વ ચે િવમાની સેવામા ં

પડલ િવ ેપ સબંધેં વૈ પક યવ થા શ  કરવા પાઠવેલ પ .  

૧૯.૦૩.૨૦૧૯ નાણામં ી ી ભારત સરકાર અને સે લ બોડ ઓફ ડાયર ટ ટ ના ચેરમેનને લુવામા શહ દોના 

કાયદાક ય વારસદારો ારા ા ત દાન / નાણાક ય સહાય માટ આવકવેરાની જવાબદાર માથંી ુ ત 

આપવા માટ પાઠવેલ પ .  

૨૮.૦૩.૨૦૧૯ કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગને ગાંધીધામ – આ દ રુ થત દાદા ભગવાન ાઉ ડની 

આસપાસ સિવસ રોડ બનાવી ા ફકના ંભરાવાના ંિનરાકરણ ગે પાઠવેલ પ .  

૨૮.૦૩.૨૦૧૯ િસ  ુ ર સેટલમે ટ કોપ રશન  લી. ના ચેરપસન ીને ગાધંીધામ ટાઉનશીપમા ં ક વે શન સે ટર 

થાપવાની દરખા ત સદંભ પાઠવેલ પ . 

૨૮.૦૩.૨૦૧૯ નમદા િનગમના મં ી ી, મેનેજ ગ ડાયર ટર ી તેમજ ચીફ એ નીયર ી નમદા િનગમ ક છ લાને 

ક છ લાના િશણાય ગામ પાસેથી પસાર થતી નમદા કનાલ સદંભ જ ર  ચુનો બાબતે પાઠવેલ 

પ . 
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એિ લ, ૨૦૧૯ 

 

૦૧.૦૪.૨૦૧૯ ડ પીટ નાં ા ફક મેનેજરને પોટ એ  પાસની ર ૂઆતના ચૂન માટ પાઠવેલ પ .  

૦૨.૦૪.૨૦૧૯ ખુ ી ગાધંીધામ નગરપા લકા, કારોબાર  કમીટ ના ંચેરમેન ીને તેમજ ુ ય અિધકાર ી ગાધંીધામ 

નગરપાલીકાને વરસાદ  નાળાના ંનિવનીકરણ તગત લુની નીચે િસમે ટ ુ ંન ુ ં લોર ગ ન થવાને 

લીધે પાણીનો ભરાવો થવા સદંભ પાઠવેલ પ .  

૦૪.૦૪.૨૦૧૯ ુ ય સ ચવ ી ઉધોગ અને ખાણ િવભાગને જુરાત રા ય સરકાર હ તકના ંક છ લા પડતર ો 

બાબતે પાઠવેલ પ .   

૦૫.૦૪.૨૦૧૯ જુરાત પો શુન કં ોલ બોડના અ ય ી તેમજ સ ય સ ચવ ીને કંડલા પોટના ંપડતર ક પો ગે 

પયાવરણની મં ુર  માટ જ ર  મા હતી અને ન શાઓની તુ  જુરાત સરકાર ારા વર ત કરવા 

બાબતે પાઠવેલ પ .    

૧૩.૦૪.૨૦૧૯ ો ટ ડાયર ટર નેશનલ હાઇવે ઓથો રટ  ઓફ ઇ ડયાને રામદવ મં દર / અગરવાલ પે ોલ પ પ 

સામે એનએ -8 એ પર સેવા માગને બધં કરવાની તાક દ  જ ર હોતા ંપાઠવેલ પ . 

૧૩.૦૪.૨૦૧૯ મં ી ી - કોમસ એ ડ ઇ ડ  અને જોઇ ટ સે ટર ી, ડપાટમે ટ ઓફ ોમોશનને ડ ફો ટ ફકશન 

કાય મ તગત ડબલ ફો ટફાઇડ સો ટ સદંભ િૃત કળવવા સો ટ ડપાટમે ટને તેની એજ સી તર ક 

િનમ કુ કરવા બાબતે પાઠવેલ પ .       

 

મે, ૨૦૧૯ 

 

૦૧.૦૫.૨૦૧૯ ર વે બોડ દ હ ના ચેરમેન તથા ા ફક મે બરને ર ફાઇ ડ સો ટને ડ ટ સ ડ કાઉ ટ આપવા ુ ંબધં કર  

તેને ઓ ડનર  આયોડાઇ ડ સો ટ સાથે ‘સી’ કટગર મા ંજોડાવાના સદંભ પાઠવેલ પ .  

૦૧.૦૫.૨૦૧૯ કિમ ર ઓફ ટટ ટ  એ ડ કોમિસયલ ટ , અમદાવાદ અને ડ ટુ  કિમ ર ટટ ટ  એ ડ કોમિસયલ 

ટ  ગાંધીધામને માલની હરફર માટ ઇ-વે બલ અમલીકરણ વખતે ુ કલી ઊભી થતા પાઠવેલ પ . 

૦૧.૦૫.૨૦૧૯ વે ટન ર વે, ુબંઇના ચીફ કોમિસયલ મેનેજરને આ દ રુ ર વે ટશનમા ં ધુારાઓ કરવા માટ પાઠવેલ પ .  

૦૧.૦૫.૨૦૧૯ વે ટન ર વે ુબંઇના જનરલ  મેનેજર તેમજ ચીફ ટ પેસે જર ફક મેનેજરને ક છ એ સ ેસ અને 

સયા  એ સ ેસના કોચની ખરાબ થિત ગે પાઠવેલ પ . 

૦૨.૦૫.૨૦૧૯ ડ પીટ ના ડ ટુ  ચેરમેનને ા સફર ફ ની કુવણી માટ ા ટમા ંરાહત ગે પ  પાઠવેલ. 

૦૪.૦૫.૨૦૧૯ માનનીય ધાનમં ી ી ભારત સરકાર, ુ યમં ી ી જુરાત સરકાર તેમજ મ અને રોજગાર મં ી ી 

ક છ લાને ક છ લાની ક છ ( વુ) અને ક છ (પ િમ) મા ં -િવભાગીકરણ ારા બે લાની 

રચના કરવા ગે પાઠવેલ પ . 

૦૬.૦૫.૨૦૧૯ ડ પીટ  ચેરમેનને ટ રફ પો લસી 2018 હઠળ ુ ય પોટ ટ ારા એઆરઆરની ગણતર  અને અ ુ િમત 

એસઓઆર ની ગણતર  માટ વાિષક વધારા માટ પાઠવેલ પ .  

૦૬.૦૫.૨૦૧૯ સીઇઓ-એફએસએસએઆઇ દ હ ને મીઠા સબંિંધત િવિવધ પડતર ુ ાઓ સદંભ પાઠવેલ પ . 

૧૪.૦૫.૨૦૧૯ .એમ,ચીફ ટ પેસે જર ા ફક મેનેજર અને સીનીયર ડ ટુ  એ નીયર વે ટન ર વેને ક છની 

પેસે જર નોનાં ડ બાઓની ખ તા હાલત અને ળુ તુ િુવધાઓના ંઅભાવ સદંભ પાઠવેલ પ .  

૧૪.૦૫.૨૦૧૯ વે ટન ર વેના ંજનરલ મેનેજર, ુ ય ચીફ કોમિસયલ મેનેજર અને ુ ય કોમિસયલ મેનેજર (એફએમ) 

ને ઇ ડ યલ સો ટના ંર વે ા ફકના ંવધારા માટ િવિવધ ચુનો દશાવતો પાઠવેલ પ .  

૧૬.૦૫.૨૦૧૯ ઇ ડ  કિમ ર ી, જુરાત રા ય ગાધંીનગરને આઇડ સીમા ં વેરહાઉિસગના ં ધધંાથ ઓને લોટની 

ફાળવણી બાબતે જ ર  પ ટતા સદંભ પાઠવેલ પ .     
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૧૭.૦૫.૨૦૧૯ ખુ ી, જુરાત ચે બર - અમદાવાદને રુ નગર મ યે ૧૮.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ યો નાર ર જનલ 

કાઉ સલની મી ટગમા ંિનરાકરણ અથ પડતર ોની ર ુઆત સદંભ પાઠવેલ પ .   

૧૮.૦૫.૨૦૧૯ નગરપા લકાના ખુ ી, ચેરમેન કારોબાર  કિમટ  અને ુ ય અિધકાર ીને ગાધંીધામ નગરપા લકા 

તગતના ંિવ તારોને લા ટક ુ ત કરવા બાબતે પાઠવેલ પ .  

૨૦.૦૫.૨૦૧૯ નગરપા લકાના ખુ ી, ચેરમેન કારોબાર   કિમટ  અને ુ ય અિધકાર ીને ગાંધીધામ-આ દ રુ 

સં ુલમા ંરખડતા ંઢોરોના ં ાસ બાબતે પાઠવેલ પ .  

૨૦.૦૫.૨૦૧૯ વે ટન ર વેના ંજનરલ મેનેજર, ુ ય ચીફ કોમિસયલ મેનેજર અને ુ ય કોમિસયલ મેનેજર (એફએમ) 

ને તા.૨૧.૦૫.૨૦૧૯ ની ટ ક ઝ મુર િમટ ગ સદંભ  પાઠવેલ પ .  

૨૦.૦૫.૨૦૧૯ મોરબી ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ ના ખુ ીને કોલ ગેસીફાયર પરના ં િતબધંને કારણે 

મોરબીના ંઔધો ગક એકમોને પડતી ુ કલી સદંભ મા હતી બાબતે પાઠવેલ પ .  

૨૧.૦૫.૨૦૧૯ એસઆરસીના ં નવિન ુ ત ચેરમેન ીને બઝનેસ ક વે શન સે ટર બાધંવાની પડતર દરખા ત સદંભ 

પાઠવેલ પ .    

૨૧.૦૫.૨૦૧૯ ઇ ડગો, ગો એર, એર ઇ ડયા અને ટાટા એસઆઇએ એરલાઇ સને હાલમા ં િવમાનના સુાફર  ભાડામા ં

થયેલ તોત ગ વધારા સદંભ ફરિવચારણા કરવા પાઠવેલ પ .   
 

s!)fP અગ યની ેસ નો સ :- 

 

- ગાધંીધામ ચે બર ારા તુનવષ નીિમ ે તમામ યાપાર  ભાઇઓ, િવિવધ સં થાઓ તથા ાતી મડંળોના િતિનિધઓ 

સાથે યો લ નેહિમલન સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બર ારા જમીન હો ડ અને ાંસફર ફ  ના વણઉકલ ુ ાઓ સદંભ અગાઉ યો યેલ બેઠકોના 

અ સુધંાને ફર  એક બેઠક તા. ૧૬.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ શહર જનો, સામા ક અને યાપાર ક સં થાઓ સાથે યો લ બેઠક ગે 

િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- જુોડ  ઓવર જ ુ ં થગીત થયેલ કામ સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

- સં ુલની જમીનને પશતા ુ ાઓ સદંભ ગાધંીધામ ચે બર ારા સં ુલની તમામ સં થાઓ સાથે ચે બર ભવનમા ં

યો યેલ બેઠક ગે િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- સં ુલની જમીનને પશતા ુ ાઓ સદંભ ગાંધીધામ ચે બર ારા સં ુલની વુા ગેડ સાથે ચે બર ભવનમા ંયો યેલ 

બેઠક ગે િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- સં ુલની જમીનને પશતા ુ ાઓ સદંભ ગાંધીધામ ચે બર ારા શહરની મ હલા સં થાઓ સાથે ચે બર ભવનમાં 

યો યેલ બેઠક ગે િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

- ડ પીટ  સામેની જનઆ ોશ મહારલીને સં ુલના સમ ત મહ ર  સમાજ અને શીખ સભાનો ચડં ટકો તે સદંભ િસ ધ 

કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

- ડ પીટ  સામેની જનઆ ોશ મહારલીને  સમાજનો ચડં ટકો તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બરના ને  હઠલ જનઆ ોશ મહારલીને સફળ બનાવવા સં ુલની િવિવધ સામા ક અને યાપાર ક 

સં થાઓએ ગાધંીધામ ચે બરને હર કરલ પોતાનો ટકો તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  
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- ડ પીટ  સામેની જનઆ ોશ મહારલીને સં ુલના સમ ત મલયાલમ સમાજ, લીલાશાહ નવરા ી મડંળ અને ુ લમ 

સમાજનો ચડં ટકો તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- ગાધંીધામ સં ુલની  જનઆ ોશ મહારલીને સફળ બનાવવા વયં  ુર તે થનગની રહ  છે તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ 

અખબાર  યાદ .  

 

- ડ પીટ  સામેની જનઆ ોશ મહારલીને સં ુલના િવિવધ િસધી સમાજનો ચડં ટકો તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  

યાદ .  

- ડ પીટ  સામેની જનઆ ોશ મહારલીને સં ુલના સમ ત િ ય સમાજનો જબરદ ત ટકો તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ 

અખબાર  યાદ .  

 

- ડ પીટ  સામેની જનઆ ોશ મહારલીને સં ુલના આ હર સમાજોનો અને ા સપોટરોના જબરદ ત ટકા સદંભ િસ ધ 

કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- ડ પીટ ના ચેરમેન ીની અખબાર  િતિનધીઓ સાથ ેયો યેલ વો ડયો કો ફર સ સદંભ ગાધંીધામ ચે બરના િતભાવ 

િવશે િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- જનઆ ોશ રલીમા ંજોડાવા થનગનતા ગાધંીધામના િવિવધ સમાજો – સેવાભાવી સં થાઓ અને સૌના સાથ સહકારથી 

ઓપ આપવામા ંઆવી ર ો છે તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બર, ોપટ  ડ લસ એસોસીએશન અને યગં ગેડ ારા સં ુ ત ર તે યો યેલ સફળ બાઇક રલી સદંભ 

િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- ગાધંીધામ એ જનઆ ોશ મહારલી વ પે ડ પીટ  સાશન સાથે દશાવેલ ઉ  િવરોધ સદંભ િસ ધ કરાયેલ 

અખબાર  યાદ .  

 

- જનઆ ોશ મહારલીની સફળતા તથા એકતાનાં દશન કરાવવા બદલ સં ુલના િવિવધ સમાજો અને આમ જનતાનો 

ચે બર ારા આભાર માનતા મોગજ ચાજ સમા ં ધુારો અને સં ુલની કોમશ યલ અને ઇ ડ યલ જમીનોને હો ડમા ં પાતંર ત 

કરવા ડ પીટ  બોડ આપેલ મં ુર  સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  
 

- ગાધંીધામ ચે બરની વષ-૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ માટની કાયવાહક સિમિતની ૨૫ બેઠકો માટ બીન હર ફ િવ તા ઘોષીત 

કરવામા ંઆવેલ ઉમેદવારોની યાદ  સાથે િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ   

 

- વષ-૨૦૧૯ માટ ગાંધીધામ ચે બરના પાદાિધકાર ઓની નુ:વરણી થઇ તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- ગાધંીધામ ચે બરની કાયવાહક સિમિતની તાક દની બેઠકમા ંવષ-૨૦૧૯ માટ તાક દ હાથ ધરવાના ંકાય ની ચુી તૈયાર 

કર  એ દશામા ં ય નોની શ આત કરલ છે તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- ગાધંીધામ ચે બરના ં િતિનિધમડંળે પિ મ ર વેના ચીક કોમસ યલ મેનેજર ીની ગાંધીધામ ર વે ટશનની લુાકાત 

દર યાન બ મા ંમળ ને ર વે સબંધંીત િવિવધ ુ ાઓની ર ુઆત કરલ તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .    
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- તા.૩  આુર ના રોજ ગાધંીધામ ચે બર ખાતે યો નાર ઇ ડ  કને ટ સેિમનાર તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ 

અખબાર  યાદ .  

- “ ી ભોમરાજ જગાણી” માગ ઉપર આવેલ અવરોધો અને દબાણોને ૂર કર ને તેના નવીનીકરણનો હ  ુપાર પડ તે માટ 

થાનીક વહ વટ  તં  પાસે કરલ ર ુઆત સદંભ િસ ધ કરલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બરના િતિનિધમડંળે ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તાના ને  હઠળ તા.૦૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ દ લી 

કુામે ક  સરકારનાં િશપ ગ રા યમં ી ી મન ખુભાઇ માડંિવયાની બ  લુાકાત લઇ સં ુલનાં પડતર ો ગે િસ ધ 

કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બરના ંસતત યાસોના પ રણામ વ પે ડ પીટ ના ટ બોડ મોગજ  ફ  માટ ુની 1% જુબ ચાલતી 

થાને બદલે લોટની સાઇઝ જુબ ફ  લેવાનો  ઠરાવ પાસ કય  તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બર મ યે ૭૦માં સતાક દ નની ઉજવણી કરાઇ તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

- ગાધંીધામ ચે બરના ંઅથાગ યાસો થક  ગાધંીધામ શહર માટ હર કરાયેલ ધુારલ જ ં ીદરો સદંભ િસ ધ કરાયેલ 

અખબાર  યાદ . 
 

- પી વીસીએલ ારા હયાત િવજધારકો પાસેથી ટર ફના નવા દર િસ ો રટ  ડપોઝીટની માગંણી કરવામા ંઆવી રહલ 

છે તે સદંભ રા ય સરકારને ફર િવચારણા કરવા કરલ ર ૂઆત િવશે િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બર ારા દન દયાલ પોટ મ યે ક ટમ બો ડડ વેરહાઇઉસની થાપના અને સગવડતા માટ થાિનક 

ક ટમ કિમ ર ીની કચેર એ અગાઉ ડ .પી.ટ  ારા કરલ અર  ડ .પી.ટ  ારા પાછ  ખચી લીધેલ હોવાથી ડ .પી.ટ ના 

ચેરમેન ીને લે ખત ર ુઆત કર  ફર  નવી અર  કરવા થી ડ .પી.ટ  ના ા ફક ઉપર અવળ   અસર ન થાય તે સદંભ 

િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .   

 

- ક છના ં નવિન ુ ત નાયબ કલે ટર ી િવમલભાઇ જોષીની ગાંધીધામ ચે બરની તા.૦૫.૦૨.૨૦૧૯ ની ભેુ છા 

લુાકાત દર યાન તેમ ુ ંબ ુમાન કરવાના સ કાર સમારંભના આયોજન અને આમં ણ સદંંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બર ારા ક છ લાનાં કલે ટર ીને ફર  લેખીત ર ુઆત કર ને વર ત ધોરણે કંડલા એરો મના 

િવ તરણ માટ જ ર  જમીનની ફાળવણી નેશનલ એરપોટ ઓથોર ટ ને કરવા સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ ચે બર મ યે તા.૦૫.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ નવિન ુ ત ડ ટુ  કલે ટર ી િવમલભાઇ જોષીને સ કારવાનો 

કાય મ યો યેલ તે સદંંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- ગાધંીધામ ચે બર, નેશનલ ટોક એ સચે જ અને પે ટોમેથ એડવાઇઝર  સિવસ અમદાવાદના સં ુ ત ઉપ મે 

એસએમઇના લાભાથ “NSE Emerge Platform“ સબંધંીત ણકર  આપવા માટ ચે બર ભવન મ યે એક સેિમનાર ુ ંઆયોજન 

થયેલ તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- લુવામા મ યે સી.આર.પી.એફના જવાનો પર થયેલ આતકં  ુમલામાં શહ દ થયેલ જવાનોને ધાંજલી અપવા માટ 

તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ગાધંીધામ ચે બર ારા ઝડંા ચોક મ યે કાય મના આયોજન સદંંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  
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- ગાધંીધામ અને ભચાઉ િવભાગના િવ તારને પશતા િવજ ો ગે પી વીસીએલના અિધકાર ઓ સાથે 

તા.૧૯.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બર ભવનમાં યો નાર સમી ા બેઠક માટ િવજ ો મોકલવા સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  

યાદ . 

- ગાધંીધામ ચે બર ારા લુવામા શહ દ જવાનોને તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ ધાજંલી કાય મ ને મળેલ બહોળો 

િતસાદ સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 

 

- ‘ ધાનંમં ી- મયોગી માનધન યોજના” ના માગદશન સબંધંીત ણકાર  આપવા માટનો કાય મ તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૯ 

ના રોજ યો યેલ તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .    

 

- લોકસભા ુટંણીની હરાત થતા ંઆચારસં હતાના તગત  ધારા ધોરણ લા  ુપડલ છે તેના અમલીકરણ દર યાન 

યાપાર  આલમ કોઇ કનડગતનો ભોગ ન બને તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 
 

- જુરાત સરકાર એ ા ઓડ નર  ગેઝેટ તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૯ અ સુાર શોપ એ ડ એ ટા લ મે ટ એ ટમા ંજ ર  ધુારા 

વધારા કર ને ધધંાના ર શન માટ નવા ધારા ધોરણો અમલી કરલ છે. તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .    

 

- તા. ૨૩.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ સાણદં કુામે િવરાજંલી સિમતી ારા શ હદ દનના ંકાય મ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ 

મા ં ધી ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ  ે રત સકંટ િનવારણ સોસાયટ  ારા દશના ં ૯ શ હદોના ંવારસદારોને 

ુ મં ી ી અને િશ ણમં ી ીના ંવરદ હ તે દરક શ હદોના ંપ રવારજનોને . ૧.૫૦ લાખનો ચેક અપણ કય  હતો, તે સદંભ 

િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- ચે બર ખુ ી દનેશ ુ તા ારા સીવીલ એિવયશન મં ી ી રુશ  ુઅને એરપોટ ઓથોર ટ  ઓફ ઇ ડયાનાં 

ચેરમેન ીને પ  લખીને જુ- ુબંઇ વ ચે ફર થી રાબેતા જુબની દનીક િવમાની સેવાને ચા  ુકરવા સદંભ િસ ધ કરાયેલ 

અખબાર  યાદ . 

 

- ગાધંીધામ થત ડ પીટ  - નાણાક ય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંઐિતહાિસક િસ ધ મેળવીને ૧૧૫.૪૦ િમ લયન મે ક ટન 

કાગ  હ ડલ કરલ છે. કાગ  હ ડલ ગની નવી ચાઇઓ સર કરવા માટ ડ પીટ ના ં ચેરમેન ી, અિધકાર ગણ અને તમામ 

કમચાર ઓને આ િસ  મેળવવા માટ અ ભનદંન સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .  

 

- તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ગાધંીધામ ચે બર ઓફ કોમસ અને અ ૈત ફાઉ ડશનના સં ુ ત ઉપ મે “સફળ વન અને 

આ ા મકતા” િવષય પર આચાય શાતં  નો ેરણા મક વાતાલાપ ચે બર ભવનમાં યો યેલ તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ 

અખબાર  યાદ . 

 

- તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ચે બરની મ હલા પાખં ારા સેમીનાર ુ ંઆયોજન કર ને સં ુલની મ હલાઓમા ં વરોજગાર  

ગે તૃતા લાવવા, તેમનામાં રહલી રોજગાર ની િવિવધ તકો અને સરકાર ી ારા મ હલાઓ માટની િવિવધ યોજનાઓ 

સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ .   

 

- ગાધંીધામ ચે બર ક છ જ લાના ંવણઉકલ ો અને દુાઓનાં િનરાકરણ અથ સરકાર ી સમ  લેખીત અને બ મા ં

ર ુઆત કરતી રહ  છે. હાલમા ંવડા ધાન ી તથા ુ યમં ી ી સમ  ક છની જનતાની લાગણી અને માગણીનો પડઘો પાડતા 

તે સદંભ િસ ધ કરાયેલ અખબાર  યાદ . 
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s!!fP ચે બરની લુાકાતે પધારલ મહા ભુાવો :- 

- ી ુ ષો મભાઇ પાલા, ક  સરકારના માનનીય િૃષ મં ી 

- ી વાસણભાઇ આ હર, રા યમં ી ી  

- ી િવનોદભાઇ ચાવડા, સસંદ સ ય ી ક છ-મોરબી  

- ીમતી માલતીબેન મહ ર , ધારાસ ય-ગાધંીધામ 

- ી કાન ભાઇ ભયા, ખુ ી ગાધંીધામ નરપાલીકા 

- ી િવમલભાઇ જોષી, નવિન ુ ત ડ. કલે ટર  

- ી .આર. ડ , આિસ ટ ટ લેબર કિમ ર 

- ી દાઇમાં, લેબર ઓ ફસર 

- ીમતી ગીતાબેન ગણા ા, વુ ખુ ી, ગાધંીધામ નરપાલીકા 

- ી વેદભાઈ િસધી, મામલતદાર અને થાિનક અિધકાર ઓ  

- ડુ સીના અિધકાર ી ચરાગ મોરાલીયા-આિસ ટ ટ મેનેજર અને ી મિનષ પરમાર-સાઇટ એ નીયર  

- ી સજંય ભાટ યા, ડ પીટ ના િવદાય લેતા ંચેરમેન ી  

- ી એસ.ક.મહતા, નવિન ુ ત ડ પીટ ના ચેરમેન ી 

- ી અ વાલ-જોઇ ટ સે ટર  (શીપ ગ)  

- ી સજંય અ વાલ, િ સપલ ક ટમ કિમ ર કંડલા  

- ી વસાવે, એસટ  – કિમ ર, ગાંધીધામ  

- ી ઝા, ઇ ચા  - ડ ટુ  ચેરમેન, ડ પીટ   

- ડ પીટ ના િવિવધ િવભાગોના વડાઓ  

- ી નરશભાઇ મહ ર , લોકસભા ુટંણીના ક ેસના ઉમેદવાર   

 

s!ZfP અ ભનદંનના અિધકાર  :-  

 

ીમતી માલતીબેન મહ ર    :  તેમની ભારતીય છા  સસંદ સં થા ારા આદશ વુા િવધાયક રુ કાર-૨૦૧૮ માટ  

  પસદંગી થયા બદલ પાઠવેલ હા દક અ ભનદંન.   

 

ી એસ.ક.મહતા              :  તેમની ડ પીટ ના ંચેરમેન પદ િન ુ ત થવા બદલ પાઠવેલ હા દક અ ભનદંન.  

    

ીમતી અ ણા જગ યાણી     :  તેમની એસઆરસીના ંચેરપસન પદ િન ુ ત થવા બદલ પાઠવેલ હા દક અ ભનદંન.  

 
ગાધંીધામ વે ટન ર વેના એર યા  : વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં૨૯.૨૦ િમ લયન મે ક ટન કાગ   હ ડલ ગ કરવા બદલ 

ર વે મેનેજર ી આદ શ પઠાણીયા  પાઠવેલ હા દક અ ભનદંન. 
 
 

ડ પીટ  ચેરમેન ીને ગાધંીધામ  : નાણાક ય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંઐિતહાિસક િસ ધ મેળવીને ૧૧૫.૪૦ િમ લયન  

     મે ક ટન કાગ  હ ડલ કરલ તે સદંભ પાઠવેલ હા દક અ ભનદંન.  

 

ી યોગેશ મેહતા    :  તેમની કંડલા ટ વીડોસ એસોસીએશનમા ંવષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ ખુપદ પસદંગી  

     થવા બદલ પાઠવેલ હા દક અ ભનદંન.  
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તુ અહવાલની િવગતો

ઉ જવળ પરંપરા અને ગૌરવને અ રુપ

કર  સમાધાન શોધવાના સતત યાસ કરતી રહ  છે અને ભિવ યમાં

માણે જ ઉમદા કાયવાહ  આપ સવના સાથ સહકાર અને પદાિધકાર ઓના ને ૃ વ હઠળ કરતી રહશે એ િન

          

આ િવ તારના વ  ુિવકાસ માટ આપ ુ ંચે બર ક ટબ ધ છે અને આપણા સ હયારા યાસો અને સભંાવનાથી શહર ત

લાને ગતીની નવી િતજો ધુી પહોચાડવાના ંઆપણે અવ રત ય નો કરતા રહ એ છ એ

તેમજ ગિતશીલતાથી આપણને સફળતા મળતી રહ છે અને તેથી જ સમ  જુરાતમાં ગાંધીધામ ચે બર આગવી નામના ધરાવે 

છે. આ િત ઠા અને ગૌરવ ુ ં થાન આપણે મા  ળવ

ગિતશીલતા અને પારદિશતા તેમજ ભ ય પરંપરાને આગળ ધપાવી િવકાસના ોને િનરાકરણની દશામા ંલઇ જવા ં ામા ણક 

અને સિંન ઠ ય નો કર એ છ એ

રહણાકં માટ એક આદશ નગર તર ક ઉભર  આવે

            

વતમાન પદાિધકા રઓને વુ ખુ ીઓ તેમજ સં થાના વ ર ઠ સ યો ુ ંમાગદશન સતત મળ ુ ંરહ છે

છે. વતમાન કાયવાહક સિમિત પદાિધકાર ઓના ને ૃ વ હઠળ યથા ત યોગદાન સદવ 

 

માનનીય સ યોને એક ન  િવનતંી

તકસગંત અને િવકાસલ ી ચુનો આપતા રહશો તો સોનામા ં ગુધં ભળશે

દરરોજ બપોરના ચે બર કાયાલયમા ંઉપ થત રહ છે

 

અધ વષ દર યાન િવિવધ િૃતઓ હાથ ધરવાના અમારા યાસો કટલા શે સફળ થયા છે

કામ સ ય ીઓ ુ ંછે.  

 

ચે બરને િૃ ઓથી તૃ રાખવા વખતોવખત

કાયવાહક સિમિતના મારા સાથી િમ ો તેમજ કમચાર ગણનો આભાર ય ત કર  િવર ુ ં ં

િવગતો આપણી ચે બરની સતત ગિતશીલતા અને

અ રુપ ય તગત, સામા ક અને ઔ ો ગક તમા

કર  સમાધાન શોધવાના સતત યાસ કરતી રહ  છે અને ભિવ યમા ંપણ આપણી ચે બર અ યો માટ માગદશક બની રહ તે 

માણે જ ઉમદા કાયવાહ  આપ સવના સાથ સહકાર અને પદાિધકાર ઓના ને ૃ વ હઠળ કરતી રહશે એ િન

આ િવ તારના વ  ુિવકાસ માટ આપ ુ ંચે બર ક ટબ ધ છે અને આપણા સ હયારા યાસો અને સભંાવનાથી શહર ત

લાને ગતીની નવી િતજો ધુી પહોચાડવાના ંઆપણે અવ રત ય નો કરતા રહ એ છ એ

તેમજ ગિતશીલતાથી આપણને સફળતા મળતી રહ છે અને તેથી જ સમ  જુરાતમાં ગાંધીધામ ચે બર આગવી નામના ધરાવે 

ઠા અને ગૌરવ ુ ં થાન આપણે મા  ળવવા ુ ંજ નથી, પણ વ  ુસફળતાની લુદં ઓ સર કરવાની છે

ગિતશીલતા અને પારદિશતા તેમજ ભ ય પરંપરાને આગળ ધપાવી િવકાસના ોને િનરાકરણની દશામા ંલઇ જવા ં ામા ણક 

અને સિંન ઠ ય નો કર એ છ એ, થી આ સં ુલમા ંવ નેુ વ  ુમાળખાક ય સવલતો ઉભી થાય અને શહર યા

રહણાકં માટ એક આદશ નગર તર ક ઉભર  આવે.  

વતમાન પદાિધકા રઓને વુ ખુ ીઓ તેમજ સં થાના વ ર ઠ સ યો ુ ંમાગદશન સતત મળ ુ ંરહ છે

વતમાન કાયવાહક સિમિત પદાિધકાર ઓના ને ૃ વ હઠળ યથા ત યોગદાન સદવ 

માનનીય સ યોને એક ન  િવનતંી : આપ સૌ વખતોવખત ચે બર ભવનની લુાકાત લઇ

તકસગંત અને િવકાસલ ી ચુનો આપતા રહશો તો સોનામા ં ગુધં ભળશ.ે 

કાયાલયમા ંઉપ થત રહ છે, તેથી આપના ચુનોના અમલીકરણમા ંઝડપ લાવવા ુ ંશ  બનશે

અધ વષ દર યાન િવિવધ િૃતઓ હાથ ધરવાના અમારા યાસો કટલા શે સફળ થયા છે

ચે બરને િૃ ઓથી તૃ રાખવા વખતોવખત સાથ સહકાર આપવા બદલ ચે બર ખુ ી

કાયવાહક સિમિતના મારા સાથી િમ ો તેમજ કમચાર ગણનો આભાર ય ત કર  િવર ુ ં ં
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અને કાયશીલતા િતત કર છે. ચે બર તેની થાિપત

તમામ ોની યો ય ફલક અને તર પર ર ુઆત 

પણ આપણી ચે બર અ યો માટ માગદશક બની રહ તે 

માણે જ ઉમદા કાયવાહ  આપ સવના સાથ સહકાર અને પદાિધકાર ઓના ને ૃ વ હઠળ કરતી રહશે એ િન:શકં છે.  

આ િવ તારના વ  ુિવકાસ માટ આપ ુ ંચે બર ક ટબ ધ છે અને આપણા સ હયારા યાસો અને સભંાવનાથી શહર ત

લાને ગતીની નવી િતજો ધુી પહોચાડવાના ંઆપણે અવ રત ય નો કરતા રહ એ છ એ. આપણા હકારા મક અ ભગમ 

તેમજ ગિતશીલતાથી આપણને સફળતા મળતી રહ છે અને તેથી જ સમ  જુરાતમાં ગાંધીધામ ચે બર આગવી નામના ધરાવે 

પણ વ  ુસફળતાની લુદં ઓ સર કરવાની છે. આપણી 

ગિતશીલતા અને પારદિશતા તેમજ ભ ય પરંપરાને આગળ ધપાવી િવકાસના ોને િનરાકરણની દશામા ંલઇ જવા ં ામા ણક 

થી આ સં ુલમા ંવ નેુ વ  ુમાળખાક ય સવલતો ઉભી થાય અને શહર યાપાર ઉ ોગ તથા ં

વતમાન પદાિધકા રઓને વુ ખુ ીઓ તેમજ સં થાના વ ર ઠ સ યો ુ ંમાગદશન સતત મળ ુ ંરહ છે, તે સૌભા ય 

વતમાન કાયવાહક સિમિત પદાિધકાર ઓના ને ૃ વ હઠળ યથા ત યોગદાન સદવ આપતી રહશે, તેવો મને િવ ાસ છે.          

આપ સૌ વખતોવખત ચે બર ભવનની લુાકાત લઇ, પ યવહાર વગેર જોઇ

. આપના ચુનો હંમેશા આવકાય છે. પદાિધકાર ઓ 

તેથી આપના ચુનોના અમલીકરણમા ંઝડપ લાવવા ુ ંશ  બનશ.ે 

અધ વષ દર યાન િવિવધ િૃતઓ હાથ ધરવાના અમારા યાસો કટલા શે સફળ થયા છે, તેની લુવણી કરવા ુ ં

સાથ સહકાર આપવા બદલ ચે બર ખુ ી, અ ય હો ેદારો

કાયવાહક સિમિતના મારા સાથી િમ ો તેમજ કમચાર ગણનો આભાર ય ત કર  િવર ુ ં ં. 
 

                                
                       sઆિશષ જોષીf 

                          માનદ મં ી  

થાિપત 

મ ોની યો ય ફલક અને તર પર ર ુઆત 

પણ આપણી ચે બર અ યો માટ માગદશક બની રહ તે 

આ િવ તારના વ  ુિવકાસ માટ આપ ુ ંચે બર ક ટબ ધ છે અને આપણા સ હયારા યાસો અને સભંાવનાથી શહર તથા 

આપણા હકારા મક અ ભગમ 

તેમજ ગિતશીલતાથી આપણને સફળતા મળતી રહ છે અને તેથી જ સમ  જુરાતમાં ગાંધીધામ ચે બર આગવી નામના ધરાવે 

આપણી 

ગિતશીલતા અને પારદિશતા તેમજ ભ ય પરંપરાને આગળ ધપાવી િવકાસના ોને િનરાકરણની દશામા ંલઇ જવા ં ામા ણક 

પાર ઉ ોગ તથા ં

તે સૌભા ય 

           

પ યવહાર વગેર જોઇ, 

પદાિધકાર ઓ 

 

તેની લુવણી કરવા ુ ં

અ ય હો ેદારો, 

            

  



 K H I M J I  K U N V E R J I  &  C O .  (GANDHIDHAM) 
          C h a r t e r e d    A c c o u n t a n t s 

 
INDEPENDENT AUDITOR ’S REPORT 

To the Trustees of 
THE GANDHIDHAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, GANDHIDHAM (KUTCH) 

Trust Registration No. Gujarat-4/1974 
 
OPINION 
 

We have audited the financial statements of THE GANDHIDHAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY, 
GANDHIDHAM (KUTCH) having registration number Gujarat-4/1974 (“the Trust”), which comprise the Balance Sheet as at 
31st March, 2019, and the Income & Expenditure Account for the year then ended, and notes to Financial Statements, including 
a summary of significant accounting policies. 
 
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Trust as at March 
31, 2019, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the provisions of The Bombay Public Trusts 
Act, 1950 (as applicable to Gujarat State) ("the act") 
 
BASIS FOR OPINION 
 

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. 
We are independent of the Trust in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial 
statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the 
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
 
RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL 
STATEMENTS 
 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the 
requirements of the act , and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Trust’s ability to continue as a going concern, 
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management 
either intends to liquidate the Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Trust’s financial reporting process. 
 
AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL  STATEMENTS 
 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a 
high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 
statements. 
 
A further description of the auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements is mentioned in Annexure "A". This 
description forms part of our auditor’s report. 
 
Special Instructions to the Trustees 

1) It is in the Interest of the Trust to get Immovable & Movable Properties Insured Including Earthquake 
2) Change in Properties & Investments should be filed from time to time in the Office of Charity Commissioner 
3) Changes in Trustees should be reported in the Office of Charity Commissioner as and when Occur. 

 
For, Khimji Kunverji & Co. (Gandhidham) 

Place: Gandhidham             Chartered Accountants 
       Firm Registration No. 105147W 

Date: 07.06.20019             Sd/- 
   Padamshi L. Lalka 

Partner 
Membership No. 005136 

 
Office  no 1, 1st  Floor, Neelam Complex, Plot no. 298, Ward  12B, Gandhidham  (Kutch) 

Tele: (02836)     221427,     223567,   E-Mail- khimjikunverjiandco@gmail.com  - Website - www.kkc.in 



THE GANDHIDHAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY, GANDHIDHAM (KUTCH)

 PREVIOUS YEAR EXPENDITURE AMOUNT ( ) AMOUNT ( ) PREVIOUS YEAR INCOME AMOUNT ( ) AMOUNT ( )

35,73,903.00         Salary, Wages and PF Contribuiton 42,02,058.00       Rent Income
1,84,260.00           Staff Welfare Fund Contribution of Staff 1,12,046.00         43,14,104.00        4,26,196.00             Rent   4,09,796.00          

80,710.07              Postage, Telegram and Telephone 79,070.80             

9,69,222.03           Printing and Stationery expenses  10,28,271.42        20,07,060.47           Annual Subscription 30,12,298.00        
14,047.00              News paper and Periodicals expenses 11,190.50             88,04,060.00           Certificate of Origin Charges (from members) 96,13,120.00        

2,99,735.20           Advertisement expenses 6,99,362.60          16,454.00                Sundry Receipts 22,190.00             
46,250.00              Fees & Subscription 70,798.00             2,75,000.00             Donation Received -                       

1,69,185.00           Electricity & Water charges 2,44,306.14          -                           Representative Name Change Fees 5,700.00               
97,010.47              Tea, Coffee & Cold drinks Exp. 1,15,037.61          79,237.29                Hall Hire Charges 10,000.00             
31,127.10              Repairs to Building 4,88,182.73          9,01,373.35             Printing and Stationery expenses recovered 10,32,452.11        

1,76,537.31           Repairs to Furniture & Equipments 1,77,848.96          7,800.00                  Nomination Fees 92,000.00             
9,459.19                Bank Charges 15,681.90             -                           Dividend Recived 150.00                  

-                         Fire Extinguisher Expense 7,690.00               324.25                     Round off 0.98                      

Interest Income
15,977.00                Interest on Income Tax Refund -                 

8,77,543.05           Reception & Dinner Expenses 8,63,482.93          2,491.00                  Interest On Bank SB A/c 2,173.00        
29,455.00              Sundry Expenses 43,510.27             13,80,282.00           Interest on Bank FDR 21,30,963.00 21,33,136.00        

-                         Interest on TDS 570.00                  
8,474.57                Cable Service Charges 8,974.57               

46,028.20              Municipal Tax -Education Cess 23,247.00             9,71,608.00             -                       
95,538.70              Property Tax 88,923.00             

1,206.00                Ground Rent 1,177.00               
1,81,452.00           Security Service Charges 2,18,993.58          

50,500.00              Legal & Professional Fees 33,000.00             

Auditors Remuneration
29,500.00              Audit fees 41,300.00            

5,900.00                Taxation matters 8,850.00              
7,739.00                Other Services 15,000.00            65,150.00             

55,032.00              Travelling & Conveyance 1,14,319.00          
18,751.00              Insurance Premium 15,891.00             

3,42,231.38           Donations 3,79,542.00          
40,675.00              Generator Running Expenses 20,000.00             

11,15,878.00         Depreciation 10,03,026.00        
3,100.00                Website Expense 3,100.00               

17,000.00              Internet Expense 9,000.00               
-                         Non-Receivable Rent Written off 20,569.60             

Amount Accumulated U/S 11(2) of
41,10,000.00          I.T.Act, 1961 43,50,000.00        

22,00,413.09         Excess of  Income over Expenditure 18,16,822.48        
C/o. to Balance Sheet

1,48,87,863.36      TOTAL ( ) 1,63,30,843.09     1,48,87,863.36        TOTAL ( ) 1,63,30,843.09     

                                                       Sd/-
sd/-

PRESIDENT
 DATE : 07.06.2019

PARTNER

UDIN: 19005136AAAAAW3521

As per our report of even date

MEMBERSHIP NO. 5136

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

FOR KHIMJI KUNVERJI & CO. (GANDHIDHAM)
CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REGISTRATION NO. 105147 W

PADAMSHI L. LALKA

Amount Spent out of Accumlated Amount, 
transferred as per the provision of Income 
Tax Act.

           sd/-                              sd/-                           sd/-                     sd/-
EXE. SECRETARY  HON.SECRETARY    TREASURER   VICE PRESIDENT 



PREVIOUS 
YEAR

LIABILITIES AMOUNT ( ) AMOUNT ( ) PREVIOUS 
YEAR

ASSETS AMOUNT ( ) AMOUNT ( )

CAPITAL FUND FIXED ASSETS
85,13,534.00       Balance as per last Balance Sheet 92,46,534.00          96,12,379.66         (As per annexure) 87,71,625.70       
7,33,000.00         Add: Admission fees received during the year 63,54,400.00          1,56,00,934.00     

INVESTMENTS
1,000.00                Share of The Gim Mercantile Bank Ltd, Gandhidham 1,000.00             

CHAMBER'S BUILDING FUND 1,36,00,000.00      FDR with Bank of India, Gandhidham 3,34,74,033.00   
4,43,808.72         Balance as per last Balance Sheet 4,43,808.72          FDR with The Gandhidham Mercantile

65,07,635.00         Co-op. Bank Ltd., CDR 10709, Gandhidham 25,38,106.00      3,60,13,139.00    
ADVANCE

85,391.00            Annual Subsciption Received in Advance 11,29,379.30        LOANS, DEPOSITS & ADVANCES:-
11,800.00            Advance Received from Nirma University 1,59,000.00           Loan to Staff Members 1,21,000.00        

Deposits with K.P.T.,Telephone, PGVCL,
2,12,767.87           GMCB (As per Books) 1,92,767.87        

CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS 12,248.00              Pre-paid Expenses 3,000.00             
SUNDRY CREDITORS :- 18,350.00              Subscription paid in Advance -                     3,16,767.87         

11,22,786.43       For Expenses & COO, Others (as per annexure) 11,36,366.74          
3,500.00              TDS Payable -                          

1,79,748.33         GST  Payable 1,23,586.29            Balance With Revenue Authority
12,59,953.03        1,73,347.29           Service Tax Credit c/f 1,73,347.29        

2,39,726.00           TDS Receivable for the F.Y. 2016-17 2,39,726.00        
2,26,982.00           TDS Receivable for the F.Y. 2017-18 2,26,982.00        

- TDS Receivable for the F.Y. 2018-19 2,66,283.00        9,06,338.29         

AMOUNT ACCUMULATED U/S 11(2) OF
 I.T.ACT,1961
Balance as per Last Balance Sheet

3,00,000.00         F.Y. 2015-16 3,00,000.00            

13,28,392.00       F.Y. 2016-17                              13,28,392.00          

41,10,000.00       F.Y. 2017-18 41,10,000.00          

-                       Amount Accumulated  during the year (FY 2018-19) 43,50,000.00          1,00,88,392.00     

INCOME AND EXPENDITURE A/C.
1,46,26,615.54    Balance as per last Balance Sheet 1,68,27,028.63       ADVANCE RECOVERABLE IN CASH OR IN 

22,00,413.09       Add : Excess of  Income Over  Expenditure 18,16,822.48          1,86,43,851.11     KIND OR FOR THE VALUE TO BE RECEIVED
          Transfer from Income & Expenditure A/c 24,408.00              (As per annexure) 24,408.00            

INCOME OUTSTANDING
7,76,707.20           Interest accrued on Bank F.D.R (GMCB) 12,925.20           
6,93,754.00           Interest accrued on Bank F.D.R (BOI) 7,63,114.00        

75,569.60              Outstanding Rent -                     7,76,039.20         

CASH AND BANK BALANCES:-
13,25,114.49         (As per annexure) 3,58,000.10         

3,36,58,989.11    TOTAL ( ) 4,71,66,318.16     3,36,58,989.11      TOTAL ( ) 4,71,66,318.16    
-                        -                      

                                                              Sd/-
           sd/-                                       sd/-                                     sd/-                              sd/-
EXE. SECRETARY               HON.SECRETARY            TREASURER            VICE PRESIDENT 

sd/-
PRESIDENT

THE GANDHIDHAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY, GANDHIDHAM - [KUTCH]

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2019

(REGISTERED UNDER THE SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860)

FOR KHIMJI KUNVERJI & CO. (GANDHIDHAM)
CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REGISTRATION NO. 105147 W

 DATE : 07.06.2019 PADAMSHI L. LALKA

MEMBERSHIP NO. 5136
PARTNER

UDIN: 19005136AAAAAW3521

As per our report of even date


