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- To All Members                   Date: 13.11.2019 
 

CIRCULAR 
 
 

ORDINARY GENERAL MEETING 
 

 

The Ordinary General Meeting (2019) of The Gandhidham Chamber of 

Commerce & Industry will be held on Friday, the 29th November, 2019 at 

04:00 p.m. in the Chamber’s “Shri Amarchand Singhvi Conference Hall” to 

transact the following business :- 
 

AGENDA 
 

(1) President’s Speech. 
 
(2) To  confirm  the  minutes  of the  Half  Yearly  General  Meeting held on 

Saturday, 29th June, 2019, @ 5.00 p.m. (Draft Minutes Attached) 
 
(3) To consider and adopt the Report of the Managing Committee on 

functioning of the Chamber.  (Draft Reports Attached) 
 
(4) A. To give 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 kindly attend the meeting in time.  
 

 
 

 
(Aashish S. Joshi) 

           Hon. Secretary 
 
Encl : As above. 

 

ESTD: 1953 

The Gandhidham Chamber of Commerce & Industry 
“Chamber Bhavan” Plot No.71, Sector - 8, Gandhidham (Kachchh) 370 201 

Tel.No.220977, 220735, Mobile : 99250 37814,  Fax No.220888 
Email : info@gccikandla.com               Website : gccikandla.com 
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< OST ;eIM DF8[                   TFP!#P!!PZ)!( 

5lZ5+ 
 

VM0L”GZL ;FDFgI ;EF 

 

WL UF\WLWFD R[dAZ VMO SMD;” V[g0 .g0:8=LGL ;FDFgI ;EF sZ)!(f 

X]@JFZ4 TFP Z(P!!PZ)!( GF ZMH ;F\H[ )$P)) JFuI[ R[dAZGF ïïzL VDZR\N 

;L\WJL SMgOZg; CM,ðð DF\ UF\WLWFD BFT[ D/X[P ;EFGL SFI”;}lR GLR[ D]HA K[o 

 

SFI”;}lR 

 

s!f 5|D]BzLG\] pNAMWGP 

 

sZf  XlGJFZ4 TFP Z(P)^PZ)!( GF ZMH ;F\H[ 5P)) JFuI[ D/[, VW”<JFlQ”S

      ;FDFgI ;EFGL SFI”JFCL GM \W ACF, ZFBJF AFATP  

s0=FO8 DLGL8; ;FD[, K[f 

 

s#f R[dAZGL SFI”JFCS ;lDlTGM VC[JF, ZH] YJF TYF T[G[ D \H]Z SZJF 

AFATP s0=FO8 ZL5M8;” ;FD[, K[f 

 

s$f sV[f SFI”JFCS ;lDlTG[ GLlT lJQIS ;}RGM VG[ DFU”NX”G VF5JF 

    AFATP 
 

  sALf 5|D]BzL TZOYL VG[ T[DGL VG]DlTYL H[ ZH]VFT YFI T[GF 5Z  

   lJRFZ6FP 

 

;J” ;eIMG[ A[9SDF \ ;DI;Z p5l:YT ZC[JF VG]ZMW K[P 

 

     

 

sVFlXQ V[;P HMQLf 

DFGN® D\+L 

;\,uG o p5Z D]HA 

 

WL UF\WLWFD R[dAZ VMO SMD;” V[g0 .g0:8=L 

ïïR[dAZ EJGðð4 %,M8 G\P &!4 ;[S8Z<*4 5MPAMP G\P 5*4 

UF\WLWFD<SrK #&) Z)! 
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0=FO8 DLGL8; 

 

WL UF\WLWFD R[dAZ VMO SMD;” V[g0 .g0:8=LGL XlGJFZ4 TFP Z(DL H]G4 Z)!( GF ZMH D/[, VW”<JFlQ”S 

;FDFgI ;EFGL SFI”JFCLGL GM \W  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

XlGJFZ4 TFP Z(DL H]G4 Z)!( 

 

WL UF\WLWFD R[dAZ VMO SMD;” V[g0 .g0:8=LGL VW”<JFlQ”S ;FDFgI ;EFGL A[9S XlGJFZ4 TFP Z(DL 

H]G4 Z)!( GF ZMH ;F\H[ 5P)) JFuI[ R[dAZ EJGGF ïïzL VDZR\N ;L\3JL SMgOZg; CM,ðð DF\ 5|D]BzL lNG[X 

U]%TFGF VwI1:YFG[ D/L CTLP 

 

;EFGL SFI”JFCLGF 5|FZ \E 5C[,F\ VwI1zLV[ UF\WLWFD R[dAZGF 5}J” 5|D]B zL lGD”,EF. JF;JF6L S[ H[VM 

lJN[XDF\ VJ;FG 5FdIF K[ T[DGF DF8[ T[DH UT JFlQ”S ;FDFgI ;EF VG[ VFHGL VW” JQ” ;FDFgI ;EF 

NZdIFG R[dAZGF ;eIM4 T[DGF 5lZJFZHGM í ;UF;\A\WLVM TYF VgI GFDL<VGFDL jIlSTVM4 H[DGF N]oBN 

lGWG YIF K[ T[DGF lNjI VFtDFGL XF`JT XF\lT VY”[ 5|FY”GF SZL CTLP p5l:YT ;F{ ;eIMV[ 5MTFGF :YFG 5Z 

÷EF Y. A[ DLGL8G\] DF{G 5F?I\] CT\]P 

 

V[Hg0F VF.8D G\P ! o  R[dAZ 5|D]B zL lNG[X U]%TFV[ VFHGL VW”<JFlQ”S ;FDFgI ;EFDF \ p5l:YT ;F{ 

;eIMG\] pqDFE[Z :JFUT SZTF\ 5MTFGF pN®AMWGDF\ H6FjI\] S[4 VF5 HF6M KM T[D JT”DFG SFI”JFCS ;EFV[ TFP 

Z5DL l0;[dAZ4 Z)!* GF ZMH 5MTFGM SFI”EFZ ; \EF?IM K[P VF UF{ZJJ\TL ;\:YFGF 5|D]B TZLS[ DFZL 5]Go JZ6L 

SZL DFZFDF\ H[ lJ`JF; jIST SIM” K[4 T[ AN, C \] VFEFZGL ,FU6L jIST S~\ K\]P SFI”JFCS ;lDlTV[ SFI”EFZ 

;\EF?IM T[ AFN UF\WLWFD R[dAZGL UlZDF VG[ 5|lTq9F ;TT JWTF ZC[ T[ DF8[ VD[ ;F{ ;TT 5|IF;M SZLV[ 

KLV[P VF5 ;F{GF ;FY<;CSFZYL VF56L ;\:YFV[ ;DU| U]HZFTDF\ ;l@I ;\:YF TZLS[G\] DMBZFG\] :YFG HF/JL 

ZFbI\] K[P 

 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 VW” JQ” NZdIFG R[dAZ ‹FZF H[ 5|J’lTVM CFY WZJFDF \ VFJL K[ T[GM lJUTJFZ 

VC[JF, ;\:YFGF DFGN D\+L zL VFlXQ HMQL VF5GL ;D1 ZH] SZX[ T[YL T[ lJQ[ JW] G SC[TF\ R[dAZGL 

ZH]VFTG[ 5U,[ VF56G[ ;O/TF D/L CMI T[JL AFATMGM pÿ,[B SZJFG\] H~ZL ;DH\] K\] H[ GLR[ D]HA K[ o< 

 

s!fP  DMU”[H OL DF \ ZFCT o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 R[dAZ wJFZF 0L5L8L ;D1 X]@JFZ4 TFP &P!ZPZ)!* GF ZMH IMH[, ïïHGVF@MX 

Z[,Lðð NZdIFG R[dAZGF ;F{ ;eIM4 XC[ZGL ;FDFlHS ;\:YFVM4 jIF5FZL ;\U9GM4 ;\S],GF TDFD GFUlZSM VG[ 

DL0LIFV[ R[dAZG[ 5F9J[, ;DY”G AN, ;F{GM C’NI5}J”S VFEFZ jIST S~ \ K\] VG[ VF5 ;F{GF ;FY ;CSFZ YSL H 

VF56G[ EFZ[ ;O/TF D/[, K[ H[GF 5lZ6FD:J~5[ 0L5L8L wJFZF DMU”[H OL GL J;],FT H[ VUFp ,MGGL ZSDGF 

VFWFZ[ ,[JFDF\ VFJTL CTL4 T[DF\ TFtSFl,S ;]WFZM SZLG[ %,M8GF 1[+O/G[ VFWFZ AGFJL J;],JFG\] GSSL SZ[,4 

H[YL %,M8GF DFl,SMG[ DMU”[H OL DF \ 36L H ZFCT D/L K[P VF p5ZF\T ;\S],GL VF{nMlUS VG[ SMDlX”I,GL 

,LhCM,0 WZFJTL HDLGMG[ O|LCM,0 SZJF DF8[ 0L5L8L wJFZF D/[, ;{wWF\lTS D\H]ZL 56 VF56F ;F{GF ;lCIFZF 

5|IF;M VG[ HGVF@MX Z[,LGF DFwIDYL ;O/ AgI\] K[P 8=F\;OZ OL lJQ[ DFlCTL 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 

VF D]NM lXl5\U D\+F,IDF\ 5|UlTGF 5\Y[ K[ VG[ ;\;N ;+ 5}6” YIF AFN T[VM wJFZF VF ; \NE”[ plRT HFC[ZFT 

SZFI T[JL V5[1F K[P O|LCM,0 5|`G AFAT[ 56 T[D6[ 5|SFX 5F0TF H6FjI\] S[4 VFU/GL 5|l@IF DF8[ ZC[, 

OF.,MGM lGSF, 56 0L5L8L<V[;VFZ;L TZOYL XL3| Y. HX[ VG[ H[ SM. VZHNFZG[ T[ AFAT[ JF\WF<;}RGM CMI 

TM T[VM DF8[ 5|XF;G[ VMG,F.G 5Z ;}RGM GM\WFJJF jIJ:YF SZL K[P JW]DF\ T[D6[ H6FjI\] S[4 0L5L8LDF\ 

VMOL;ZMGF VEFJG[ SFZ6[ T[VM ,[g0 5M,L;L AGFJL XSIF GYL4 H[ DF8[ T[D6[ B[N VG[ lR\TF jIST SZL CTLP 
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sZfP  VFZALVF. wJFZF Z[5MZ[8DF\ 38F0M o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 VF DF8[ UF\WLWFD R[dAZ wJFZF VFZALVF.GF V[ShLSI]l8J 0FIZ[S8ZzLG[ 5+ 

5F9JL Z[5M Z[8DF\ 38F0M SZJF ,[lBT 5+ wJFZF ZH]VFT SZ[,4 H[GF O/:J~5[ VFZALVF.GL GJL 5M,L;L V\TU”T 

Z[5M Z[8DF\ Z5 A[hLh 5M.g8GM 38F0M HFC[Z SZJFDF\ VFJ[,P 

 

s#fP  UF\WLWFD DwI[ lGIlDT DFD,TNFZGL lGD6}\S SZJF AFAT[ o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 Z[JgI]G[ :5X”TL ;DU| SFI”JFCLG \] ;\RF,G ;Z/ VG[ ;]RF~ ZLT[ YFI VG[ 

VZHNFZMG[ CF,FSLGM EMU G AGJ\] 50[ T[ VFXIYL UF\WLWFD R[dAZ wJFZF U]HZFT ;ZSFZzL ;D1 ,[lBT 

ZH]VFTM lGIlDT WMZ6[ SZFTL CTL H[GF O/:J~5[ VF HuIF 5Z UF\WLWFDGF DFD,TNFZ TZLS[ lGD6}\S V5FI[, 

K[4H[GFYL ;\S], lJ:TFZDF\ Z[J[gI]G[ :5X”TF 50TZ 5|`GMGF lGZFSZ6DF\ UlT VFJX[P 

 

s$fP _V[;8LDF\ GM\W6LGL D]lSTDIF”NF AFAT o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 VF56L R[dAZ wJFZF ;DIF\TZ[ _V[;8L ;\NE”GF VG[S D]NFVMGL ZH]VFT lJlJW 

:TZ[ SZ[, K[P CF,DF\ _V[;8L SFpg;L,[ HFC[Z SZ[, VG];FZ _V[;8LDF\ GM\W6LGL D]lSTDIF”NF ~FP Z) ,FBYL 

JWFZLG[ $) ,FB SZF. K[P  Sd5MhLXG DIF”NF 56 ~FP ! SZM0YL JWFZL ~FP !P5 SZM0GL SZF. K[ VG[ ~FP 5) 

,FB ;]WLGF ;lJ”; 5|MJF.0Z Sd5MhLXG :SLDDF \ VFJL XSX[P VFYL V[DPV[;PV[DP. VG[ GFGF J[5FZLVMG[ ZFCT 

D/X[P 

UF\WLWFD R[dAZ[ CFY WZ[, p5ZMST O/z]lT l;JFI VgI lJlJW 5|J’lTVM 5|tI[ 56 lGBF,;TF5}J”S 

SFI”JFCLVM SZL K[ H[ GLR[ D]HA K[ o< 

 

!fP  D\]A.<E]H JrR[ J{Slÿ5S WMZ6[ lJDFGL ;[JFGL jIJ:YF SZJF AFAT o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 H[8 V[ZJ[hGL lJDFGL ;[JF :YlUT SZFTF\ VF ;[JF 5]Go SFI”ZT YFI T[ DF8[ 

UF\WLWFD R[dAZ wJFZF zL ;]Z[X 5|E] VG[ V[Z5M8” VMYMZL8LGF R[ZD[GzL4 GJL lN,CLG[ D \]A. < E]H JrR[ 

J{Slÿ5S WMZ6[ jIJ:YF X~ SZJFDF\ VFJ[4 T[JL ZH]VFT SZFI[, K[4 T[DH lJlJW V[Z,F.g;G[ S\0,FYL D\]A. VG[ 

S\0,FYL lN,CL JFIF HI5]Z JrR[ 56 ;LWL lJDFGL ;[JF X~ SZJF DF8[ 5|IF;M SZFI[, K[P 

 

ZfP  SrK S,[S8ZzL ;D1 ~A~ D],FSFT NZdIFG ZH] SZFI[, lJlJW D]NFVM o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[ SrK lHÿ,F S,[S8Z zLDTL Z[dIF DMCGGF G[T’tJDF \ _0LV[ wJFZF VFIMlHT CM8, 

Z[0L;G BFT[ TFP Z^P^PZ)!( GF ZMH IMHFI[, J[:8 D[G[HD[g8GF SFI”@D NZdIFG UF \WLWFD R[dAZG[ 56 lGD\+6 

D/TF R[dAZ[ ;F{EFuIGL ,FU6L jIST SZL CTLP VF SFI”@DDF \ SrK S,[S8ZzL p5ZF\T 0[%I]8L S,[S8Z4 UF\WLWFD 

GUZ5Fl,SFGF D]bI VlWSFZLzL VG[ VgI ;\:YFGF 5NFlWSFZLVM 56 p5l:YT ZCIF CTF4 tIFZ[ UF\WLWFD R[dAZ[ 

D/[, TS wJFZF S,[S8ZzLG[ UF\WLWFD<VFlN5]Z XC[ZGF 50TZ 5|`GM lJQ[ T[DG\] wIFG NMZL T[ 5|`GMG[ lGZFSZ6GL 

lNXFDF\ ,. HJF ZH]VFT SZ[, CTL4 H[ GLR[ D]HA K[ o< 

 

!P UF\WLWFD XC[Z OZT[ ZL\U ZM0 AGFJJF 

ZP 8FUMZ ZM0 l:YT +6[ ;S”,MGL UM/F.<l+HIFG[ GFGL SZJFP 

#P 8FUMZ ZM0GF ;lJ”; ZM0G[ 5}6” AGFJL tJlZT SFI”ZT SZJF VG[ 

$P 8FUMZ ZM0 < VF\A[0SZ :8[rI] ;S”, p5Z O,FI VMJZA|LH AF \WJFP 

 

VwI1zLV[ p5ZMST 5|`GM lJQ[ 5|SFX 5F0TF\ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD XC[Z OZT[ HM ZL\U ZM0G\] VFIMHG 

SZJFDF\ VFJ[ TM T[GF YSL XC[Z lJSF; 5FDX[ VG[ ;S”,MGL l+HIFG[ VF[KL SZJF DF8[ VFZPV[g0PALP GF 

WFZF<WMZ6M D]HA T[G[ GFGF SZL 5]GoZRGF SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ;]XMlET ,FU[ H[ DF8[ VFZPV[g0PALP GF T\+ 

5F;[YL VlE5|FI D[/JL VFU/GL SFI”JFCL SZJF T[DH ;lJ”; ZM0 DF8[ .OSM<0L5L8L ;FY[ ;\I]ST A[9S IM_ 

;D:IFGM C, ,FJJF ZH]VFT SZ[,P T[D6[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZ wJFZF p5ZMST D]NFVM ;\NE”[ S,[S8ZzLGM 

5|lTEFJ CSFZFtDS ZCIM CTMP 
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#fP  UF\WLWFD R[dAZ wJFZF 5],JFDF DwI[ XCLN YI[, HJFGMG[ 5F9J[, HFC[Z zwWF\Hl, SFI”@D AFAT o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 HdD]<SFxDLZ BFT[ EFZTLI ;LPVFZP5LPV[OP GF HJFGM 5Z YI[, VF\TSL C]D,FDF\ 

XCLN YI[, $$ EFZTLI HJFGMG[ zwWF\Hl, VF5JF DF8[ UF\WLWFD R[dAZ wJFZF h\0F RMS DwI[ U]~JFZ4 TFP 

!$PZPZ)!( GF ZMH IMHFI[, HFC[Z SFI”@DDF \ N[XJF;LVMV[ XCLN HJFGMG[ GTD:TS zwWF\Hl, VF5L CTL VG[ VF 

5|;\U[ UF\WLWFD R[dAZ 5[|lZT ïï;\S8 lGJFZ6 ;M;FI8Lðð DF\ O\0OF/F DF8[ UF\WLWFD R[dAZ wJFZF 5|FYlDS 5C[, 

SZLG[ ~FP !! ,FBGM O\0OF/M GM\WFJL HFC[ZFT SZF. CTLP p5l:YT ;eIMV[ 56 R[dAZ wJFZF SZFI[, VFCJFGG\] 

:JLSFZ SZLG[ pNFZ CFY[ OF/M GM\WFjIM CTMP VFD VtIFZ ;]WL S], Z* XCLNGF SFG]GL JFZ;NFZMGF 5|tI[S 

5lZJFZG[ ~FP !45)4)))<)) GL VFlY”S ;CFI R]SJFI[, K[P 

 

VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZ 5[|lZT ïï;\S8 lGJFZ6 ;M;FI8Lðð G\] D]bI SFI” H H~ZTD \NMG[ 

;\S8 ;DI[ ;CFI 5CM\RF0JFG\] K[4 H[DF\ T[D6[ TFH[TZDF\ H H]G DlCGFDF\ +F8S[, JFI] JFJFhM0FGL IFN V5FJTF\ 

H6FjI\] S[4 ZFHIGF ;\S8U|:T lJ:TFZMDF\ jIJ:YF DF8[ ZMSFI[, ;LVF.V[;V[OGF HJFGMG[ ;JFZGF GF:TFYL ,.G[ 

ZFl+GF EMHG ;]WL T[DH 5LJFGF DLGZ, 5F6LGL 56 VFXZ[ ~FP !4*54)))<)) GF V\NFlHT BR”YL jIJ:YF SZL 

VF5[, CTLP 

 

$fP  DlC,F pnMU ;FCl;STF 5Z IMHFI[, ;[DLGFZ o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZ wJFZF DlC,FVMDF\ :JZMHUFZL V\U[ HFU~STF VFJ[ T[ VFxIYL 

5|YD JBT UF\WLWFD R[dAZDF\ VgI 5[8F ;lDlTVMGL H[D ,[0Lh JL\UGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ VF 5[8F 

;lDlT wJFZF R[dAZ EJGDF\ IMHFI[, lJlJW A[9SM NZdIFG JSTFVM wJFZF DlC,FVMG[ DFU”NX”G VG[ p5IMUL 

DFlCTL 5F9JL T[DH U’CpnMU X~ SZJF DF8[ H~ZL 5|MH[S8 ZL5M8”4 ,MG D[/JJF DF8[ SZJFGL YTL VZ_ l;JFI 

VgI AFATMGF ;\NE”[ lJ:TFZ5}J”S RRF” SZL DFU”NX”G 5]~ \ 5F0JFDF\ VFJ[, CT\]P JW]DF\ T[D6[ DFlCTL VF5TF\ 

H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZ wJFZF VFUFDL l0;[dAZ DlCGFDF\ DlC,F JL\U DF8[ C:TS/F lJQ[ J[5FZ D[/M IMHJF 

DF8[G\] VFIMHG lJRFZ[, K[4 T[D H6FJ[,P 

 

5fP  A[Z[ZF < 5M8]”U, VG[ UF \WLWFD JrR[ TOWN TWINNING AGREEMENT GL NZBF:T o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 JFIA|g8 DFS”[8;GF :YF5S VG[ VwI1zL s0F[Pf HUT XFC wJFZF UF\WLWFD 

R[dAZG[ 5F9J[, .<D[.,DF\ SZFI[, p5ZMST NZBF:TYL VF AgG[ XC[ZMG[ V[S< ALHFGL H~lZIFT D]HA .g0:8=Lh 

VG[ J[5FZ<pnMU DF8[ lJSF; SZJF ;lCIFZF 5|IF; SZJF V5L, SZFI[, K[4 H[ DF8[ SFZMAFZL ;EF wJFZF lJ:T’T 

RRF” lJRFZ6F 5`RFT p5ZMST NZBF:T DF8[ V[DPVMPI]P p5Z C:TF1Z SZJF ;CDlT NXF”J[, K[4 T[D H6FJ[,P 

 

^fP  8Ld;GF lJnFYL”VM wJFZF ZH] SZFI[, 5|MH[S8 o 

5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 8Ld;GF lJnFYL”VM wJFZF ;DZ 5|MH[S8 NZdIFG lJlJW S \5GLVM4 pnMUM VG[ 

W\WFSLI V[SDM 5F;[YL D[/J[, 0[8F S,[SXG 5ZYL T{IFZ SZ[, ZL5M8”G[ VF5 ;D1 ZH] SZJFGL TS V5FX[4 H[ 

;EF 5}6” YIF AFN 5|MHS[8Z wJFZF VF5 ;D1 ZH] SZFX[4 T[D H6FJ[,P 

 

5MTFGF JSTjI NZdIFG 5|D]BzLV[ H6FjI\] S[4 SrK ;\S],GF lJSF;G[ D}\|hJTF S[ ;TFJTF VG[S 5|`GM K[4 

H[GF 5|tI[ 56 UF\WLWFD R[dAZ ;l@I ZCL DCtJGL E}lDSF AHJL ZCL K[ H[GM ;lJ:TFZ p,,[B VC[JF,DF\ 

SZFI[, K[ VG[ VF5 ;F{ T[GFYL DFlCTUFZ KMP 

 

UF\WLWFD R[dAZ ;DU| SrKGF lJSF;G[ ,1IDF\ ZFBL VG[ BF; SZLG[ VF56F UF\WLWFD<S\0,F ;\S], 

lJ:TFZGF lJSF;G[ 5|FWFgI VF5L IMuI4 jIFHAL VG[ TS”; \UT ZH]VFTM ;DI ;DI 5Z SZL ZCL K[4 H[YL 

jIF5FZL lCTM H/JF. ZC[P UF\WLWFD R[dAZ wJFZF ZlRT lJlJW 5[8F ;lDlTVMGF SgJLGZ wJFZF NZ DF;[ R[dAZ 

EJGDF\ IMHFTL A[9SM YSL ;l@I SFDULZL YTL ZC[ K[ VG[ H~ZL DFU”NX”G V5FI K[4 H[YL ;F{GL V5[1F ; \TMQFI 

T[JF 5|FDFl6S 5|ItGM CFY WZL XSFIP 
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R[dAZGL 5|J’lTVMGL DFlCTL ;eIM ;]WL 5CM \R[ T[ DF8[ R[dAZ wJFZF 5|l;wW SZFTL VBAFZL IFNL VG[ 

R[dAZ wJFZF R[dAZ EJG DwI[ VJFZGJFZ lJlJW lJQIM 5Z IMHFTF ;[DLGFZ4 JSTjIM VYJF DCFG]EFJM S[ 

ZFHSLI VFU[JFGM wJFZF R[dAZ EJGDF\ ,[JFTL D],FSFTM AFATGL DFlCTL 56 .J[g8JF.h .<A],[8LGGF DFwIDYL 

;F{ ;eIMG[ .<D[., í jCM8;<V5 wJFZF lGIlDT DMS,FI K[4 H[GFYL VF5 ;F{ DFlCTUFZ KM VG[ R[dAZGF 

5NFlWSFZLVM T[DH ;DU| SFZMAFZL ;lDlT ;F{ ;eIMGL V5[1FVM ;\TMQJFGF 5|IF; SZ[ H K[P 

 

T[D6[ ;EFG[ H6FjI\] S[4 R[dAZGL 5|J’lTVMDF \ EFULNFZ YJF V9JFl0IFDF\ V[S JBT 56 HM ;eIzLVM 

R[dAZ EJGGL D],FSFT ,[X[ TM VF56L 5|J’lTVMGM jIF5 JWX[ VG[ CMN[NFZMGM pt;FC JWX[P 

 

5MTFGF JSTjIG\] ;DF5G SZTF\ 5|D]BzLV[ H6FjI\\] S[4 UF\WLWFD<S\0,F ;\S],GF lJSF; p5ZF\T ;DU| 

SrKGM lJSF; YFI VG[ VF56F jIF5FZL lCTM H/JF. ZC[ T[ DF8[ VF56[ 5|ItGXL, KLV[P ;F{ ;eIMGL 

V5[1FVM ;\TMQFI T[JF lGq9F5}J”SGF 5|IF;M KTF \ VD,NFZXFCLG[ SFZ6[ 36F 5|`GM ;\S],G[ ;TFJ[ K[P R[dAZG[ 

;eIM TZOYL D/[, NZ[S 5|`GGL R[dAZ wJFZF lJlJW :TZ[ ZH]VFT YFI H K[4 5Z\T] VF56L jIFHAL DF\U6L DF8[ 

56 ;ZSFZL T\+DF\ B}A ;DI ,FU[ K[P VFUFDL lNJ;MDF\ R[dAZ pTZMTZ 5|UlT SZTL ZC[  T[JL X]E[rKFVM ;FY[ 

T[D6[ ;F{ ;eIMGF JBTMJBTGF ;}RGM VG[ DFU”NX”GGL 5|X \;F SZL VFEFZ jIST SIM” CTM VG[ DFGGLI 

;eIzLVMG[ VFHGL VW”JFlQ”S ;FDFgI ;EF 5]6” YIF AFN wealth creation through BSE / SME platform 

VG[ business value unlocking and succession planning GF XLQ”S C[9/ UF \WLWFD R[dAZ wJFZF SZFI[, 

JSTjIDF\ VR}S EFU ,[JF lJG\TL SZ[, VG[ UF\WLWFD R[dAZ wJFZF JQ” Z)!(<Z)Z) DF8[ GJL ACFZ 50FI[, 

D[dAZ l0Z[S8ZL H[ ;eIMV[ G D[/JL CMI T[VM DF8[ SFIF”,I ACFZ 8[A, SFpg8ZGL jIJ:YF SZ[, K[4 T[ p5Z 

;\5S” ;FWJF lJG \TL SZ[,P 

 

V[Hg0F VF.8D G\P Z o GLR[ D]HAGL ;FDFgI ;EFGL SFI”JFCLGL GM \W ACF, ZFBJF AFATP 

 

sVf VM0L”GZL HGZ, ;EF4 U]~JFZ4 TFP Z(P!!PZ)!* 

 

DFGN D\+L zL VFlXQ HMQLV[ p5ZMST A[9SGL SFI”JFCL GM \W V\U[ ;eIzLVMGF lJRFZM í D\TjIM í 

;}RGM VFD\áIF CTFP 

 

p5ZMST D/[, ;EFGL SFI”JFCL GM \WDF\ p5l:YT ;eIM ‹FZF SM. ;]WFZF<JWFZF G ;}RJFTF\ p5ZMST 

SFI”JFCLGL GM\W ;EF ‹FZF ;J”; \DlTYL D\H]Z SZJFDF\ VFJL CTLP 

 

V[Hg0F VF.8D G\P # o R[dAZGL SFI”JFCS ;lDlTGM VC[JF, ZH] YJF TYF T[G[ D \H]Z SZJF AFATP 

 

DFGN D\+L zL VFlXQ HMQLV[ 5|:T]T VC[JF, 5Z ;eIzLVMG[ 5MTFGF D\TjIM í lJRFZM jIST SZJF 

VFD\áIF CTFP 

 

p5ZMST VC[JF, 5|tI[ SM. ;]WFZF<JWFZF G ;}RJFTF\ SFI”JFCS ;lDlTGM JQ” Z)!( GM VC[JF, ;EF 

wJFZF ;JF”G]DT[ D \H]Z SZJFDF\ VFjIM CTMP 

 

V[Hg0F VF.8D G\P $ o  JQ” Z)!*<Z)!( GF R[dAZGF JFlQ”S GF6FSLI lC;FA TYF VM0L8 ZL5M8” D \H]Z SZJF 

AFATP 

DFGN D\+L zL VFlXQ HMQLV[ R[dAZGF JQ” Z)!*<Z)!( GF JFlQ”S GF6FSLI lC;FA ZH] SIF” VG[ 

;eIMG[ D\TjIM<:5q8LSZ6 S[ ;}RGM DF8[ VFD\áIFP 
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;eIzL 5[|D_EF. T],;LNF; 9SSZ[ VFJS VG[ BR” BFTFDF\ NXF”J[, ;\lRT ZSD ~FP $#45)4)))<)) X]\ 

K[ T[ HFcJF .rKF jIST SZL CTLP 

 

5|tI]TZ 5F9JTF VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 VF ZSDG\] ;\:YFV[ HM VFJGFZ 5 JQ” ;]WLDF \ p5IMU G SIM” 

TM .gSD8[1GF lGID D]HA T[GF p5Z .gSD8[1 EZJ\] 50X[4 T[D H6FJ[,P 

 

;eIzL 5[|D_EF. T],;LNF; 9SSZ[ VF ZSDG\] p5IMU SZJF DF8[ ;\:YFV[ X\] VFIMHG SZ[, K[4 T[ HFcJF 

DF\uI\]P 

5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD<VFlN5]Z JrR[ SgJ[GXG ;[g8Z AF\WJF DF8[ HDLGGL 

H~lZIFT K[4 H[ DF8[ V[;VFZ;LGF R[Z5;”GzL ;FY[ JF8F3F8M RF,] K[4 H[ T[VM VF56L ; \:YFG[ HDLG OF/JX[ TM 

R[dAZG\] :J%G ;FSFZ YX[ VG[ SgJ[gXG ;[g8Z YSL UF\WLWFD<VFlN5]ZGF XC[Z JrR[ jIJ;FI DF8[ V[S ptTD TS 

5|F%T YX[4 T[D H6FJ[,P 

 

;eIzL UMZWG WJG[ VFJS VG[ BR” BFTFDF \ NXF”J[, HFC[ZFTGL ZSD UIF JQ”GL T],GFV[ VF JQ”[ ZSD 

JWL K[4 H[G\] SFZ6 HFcJF .rKF jIST SZ[,P 

 

5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZ wJFZF 0L5L8L ;D1 VFNZ[, HG VF@MX 

DCFZ[,LGF ;\NE”[ BR” JWJF 5FdI \] K[P 

 

VF AFN JFlQ”S lC;FAM TYF VM0L8 ZL5M8” ;EF ‹FZF ;JF”G]DT[ D \H]Z SZJFDF\ VFjIF CTFP 

 

V[Hg0F VF.8D G\P 5 o JQ” Z)!(<Z)Z) DF8[ VM0L8ZGL lGD6}\S SZJF AFATP 

 

JQ” Z)!(<Z)Z) DF8[ R[dAZGF VM0L8Z TZLS[ D[;;” BLD_ S] \JZ_ V[g0 SF\]P G[ IYFJT ZFBJFG\] ;EF 

wJFZF ;JF”G]DT[ 9ZFJJFDF \ VFjI\] CT\]P  

 

V[Hg0F VF.8D G\P ^V[íALo SFI”JFCS ;lDlTG[ GLlT lJQIS ;}RGM SZJF VG[ DFU”NX”G VF5JF AFAT TYF 

5|D]BzLGL VG]DlTYL H[ ZH]VFT YFI T[GF 5Z lJRFZ6F SZJF AFATP 

 

DFGN D\+LzLV[ SFI”JFCS ;lDlTGL VFUFDL lNJ;MGL SFI”JFCL DF8[ DFGGLI ;eIzLVMG[ 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 ZH] SIF” CTFP 

 

!fP ;eIzL S[PV[DP 9SSZ o T[D6[ VFHGL VW”<JFlQ”S ;FDFgI ;EFDF \ SFI”JFCS ;lDlT wJFZF ZH] 

SZ[, SFDULZLGF VC[JF,GL 5|X\;F SZL VFG\NGL ,FU6L jIST SZL CTL VG[ SFZMAFZL ;lDlTGF ;F{ ;eIMG[ T[ 

AN, WgIJFN 5F9jIF CTFP T[D6[ UF\WLWFD R[dAZ wJFZF VFIMlHT HGVF@MX Z[,L NZdIFG D]bI D]NFVMDF\ 

8=F\;OZ OL VG[ ,LhCM,0 WZFJTL HDLGMG[ O|LCM,0 SZJF H[JF D]NFVMG[ BF; 5|FWFgI VF5JFDF\ VF%I\] CT\]4 56 

VC[JF,DF\ NXF”J[, ;\l1%T lJUTMGF AN,[ CH] YM0]\ JWFZ[ lJ:TFZ5}J”S lJUTM NXF”JJF p5ZF \T V;CI ,Lh Z[g8 

VG[ U|Fpg0 Z[g8GF JWFZF H[JF D]NFVM 56 VFJZL ,[JF V\U[GL .rKF jIST SZL CTLP T[D6[ H6FjI\] S[4 0L5L8L 

5|XF;GYL +:T Z) YL Z5 VZHNFZMV[ SM8”DF \ 5L8LXG VZ_ NFB, SZ[, K[4 R[dAZ[ 56 5LPVF.PV[,P NFB, 

SZJL HM.V[4 HM VtIFZ[ VF56[ XF\T ZCLX\] TM VF EFJ JWFZM (( JQ” 5}6” YX[ tIF \ ;]WL S[8,L CN ;]WL JWL 

HX[ T[ S,5L G XSFI T[D K[4 H[ 5|tI[ T[D6[ EI VG[ lR\TF NXF”JL U]HZFT CF.SM8”DF \YL 56 T[ 5|tI[ ;\TMQHGS 

gIFI 5|F%T G YTF\ B[N ;FY[ lGZFXFGL ,FU6L jIST SZL CTLP 
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VF p5ZF\T T[D6[ SMDlX”I, %,M8M WZFJTF VZHNFZM DF8[ 56 T[VMG[ plRT VG[ IMuI gIFI G D/TF\ 

0L5L8L wJFZF HFC[Z SZFI[, EFJ JWFZFG[ R[dAZ[ 8[d5G[ 50SFZJ\] HM.V[ VG[ T[DGL ;D1 5LPVF.PV[,P NFB, 

SZJF ;}RG SZ[,P JW]DF\ T[D6[ JlZq9 JSL,M wJFZF VF ;\NE”[ SZFI[, N,L,M KTF\ 56 H[ R]SFNFVM ;FD[ VFjIF 

K[ T[G[ SDG;LA U6FJL VF AFAT[ JW] 5|IF; SZJF DF8[ CF, S[g2 ;ZSFZDF\ :JT\+ CJF,M WZFJTF zL 

DG;]BEF. DF\0lJIF ;D1 ZH]VFT SZJF ;}RG SZ[,P 

 

5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZ wJFZF p5ZMST D]N[ H[<T[ JBTGF 0L5L8LDF\ 

SFI”ZT R[ZD[GzL ;D1 ,[lBT ZH]VFTM SZFI[, K[4 56 T[VMGF H6FjIF D]HA CF, VF D]N[ SM8” S[;GL 5|l@IF 

RF,] CMJFYL N,L, G SZJF H6FJ[, K[P KTF\ 56 VwI1zLV[ lN,CL D]SFD[ prR :TZ[ ~A~ ZH]VFT SZJL CMI 

TM T[ AN, 56 T[D6[ lN,CL HJF T{IFZL NXF”JL CTLP 

 

;eIzL 9SSZ[ H6FjI\] S[4 S\0,F 8[\SZ V[;M;LV[XG lJ:TFZDF\ 0L5L8L wJFZF OF/J[, HDLGMGF EFJ 56 

V[O<! VG[ V[O<Z GL S[8[UZL<jIFbIF C[9/ H]NF H]NF lGWF”lZT SZJFDF \ VFjIF K[4 H[G[ T[D6[ TNG U[ZjIFHAL VG[ 

VgIFIL U6FJL T[GL 8LSF SZL CTLP 

 

VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 p5ZMST D]N[ SFG]GL ;,FC ,. VFU/GL SFI”JFCL GSSL SZLX \]P 

 

;eIzL 9SSZ[ H6FjI\] S[4 HM SFG]GL ;,FC ,[JFDF\ VFJX[ TM VDFZ\] V[;M;LV[XG 56 VF SFI”JFCLDF \ 

VF5G[ ;\5}6” ;FY ;CSFZ VF5X[P 

 

ZfP ;eIzL lJGMNR\2 ALP VU|JF, sAFA]EF.fo  T[VM wJFZF ;EF ;D1 ZH] SZ[, ;}RGM GLR[ D]HA K[ o< 

 

!P UF\WLWFD BFT[ ;L8L ;J”[ SR[ZL X~ SZJF AFAT 

ZP UF\WLWFD GUZ5Fl,SF C:TS G[XG, CF.J[ G\P *<V[ YL Z[,J[ OF8S ;]WLGF ZM0 VG[ VFH]AFH]GF 

lJ:TFZMDF\ lGIlDT ;OF.GM VEFJP 

#P UF\WLWFD R[dAZ wJFZF SFZMAFZL ;lDlTGL DFl;S A[9S NZdIFG V[;M;LV[XGGF ;eIM S[ 5|lTlGlWVMG[ 

VFD\l+T SZJF AFAT[ R[dAZ wJFZF X~ SZFI[, VF GJL 5C[,G[ lAZNFJL T[DGL 5|X\;F SZL CTL VG[ 

T[G\] VD,LSZ6 lGIlDT~5[ YT]\ ZC[ T[JL VFXF jIST SZL CTLP 

 

VwI1zLV[ DFGGLI ;eIzL wJFZF SZFI[, p5ZMST ;}RGMYL ;CDT Y.G[ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD BFT[ 

;L8L ;J”[ SRZL X~ SZJF DF8[GF 5|IF; RF,] H K[4 ;ZSFZL SFDSFH CMJFGF GFT[ WLDL UlTV[ SFI”JFCL Y. ZCL 

K[4 T[D H6FJ[,P VF p5ZF\T T[D6[ G[XG, CF.J[ G\P *<V[ YL Z[,J[ OF8S ;]WLGF ;OF.GF VEFJ ;\NE”[ 

S,[S8ZzLG\] wIFG NMZ[, K[ T[D H6FJ[,P HIFZ[ T[DGF V\lTD ;}RGGF 5|tI]TZDF\ H6FjI\] S[4 UF\WLWFD R[dAZ 

wJFZF SFZMAFZL ;lDlTGL DFl;S A[9S NZdIFG V[;M;LV[XGGF ;eIM S[ *<!) 5|lTlGlWVMG[ VFD\l+T SZJF 

AFAT[ R[dAZ wJFZF X~ SZFI[, GJL 5C[,G[ UF\WLWFD R[dAZGL HJFANFZLG\] EFU CMJFG\] H6FJL pD[I]” S[4 ;DU| 

SrKGF 5|`GMG[ JFRF VF5JF C[T];Z R[dAZ wJFZF VF 5C[,GL X~VFT SZF. K[4 H[YL SFZMAFZL ;lDlTGL A[9SDF\ 

VFJGFZ VFD\l+T ;eIMG[ bIF, VFJ[ S[ SFZMAFZL ;lDlT S. ZLTYL SFI”JFCL SZL ZCL K[4 T[D H6FJ[,P 

 

#fP ;eIzL 5[|D_EF. T],;LNF; 9SSZ o T[D6[ UF\WLWFD XC[ZGF lJ:TFZDF\ U]HZFT ;ZSFZzL wJFZF H\+L 

NZGF EFJ p5Z O[ZlJRFZ6F 5|l@IFYL lJ:TFZ p5Z YGFZ V;Z AN, plRT ZH]VFT SZJF ;}RG SZ[,P 

 

5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 V[GPI]P# VG[ V[GPI]P$ GF lJ:TFZ DF8[ H\+LGF NZG[ lGI\+6DF\ 

ZFBJF UF\WLWFD R[dAZ wJFZF SZFI[, 5|IF;DF\ ;O/TF D/L K[ T[DH R[dAZG[ H[ H[ lJ:TFZMDF\ lJ;\UTTF GHZ[ 

VFJL T[JF lJ:TFZM DF8[ U]HZFT ;ZSFZ ;D1 ,[lBT 5+M wJFZF ZH]VFT SZL CTL4 KTF\I VDFZL GHZDF\YL SM. 

lJ:TFZ ZH]VFT DF8[ ZCL UI\] CMI TM VF5zL T[ lJ:TFZGL lJUTM 5F9JXM4 H[YL R[dAZ wJFZF VFU/GL SFI”JFCL 

CFY WZL 5lZ6FD,1L ;O/TF D[/JJF 5|IF; SZFI VG[ T[DF\ 56 R[dAZG[ RMSS; ;O/TF 5|F%T YX[4 T[JL 

VFXF jIST SZ[,P 
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$fP ;eIzL lSZ6 VFlCZ o  T[D6[ E]HYL VgI XC[ZMDF\ HJF DF8[ IFl+SMG[ lJDFGL ;[JFGL jIJ:YF 

D/L ZC[ T[ DF8[ 5|IF; SZJF ;}RG SZ[,P 

 

5fP ;eIzL ZlXDEF. DC[TF o T[D6[ _VF.0L;L lJ:TFZDF\ VFJ[, H]GF %,M8MGF 8=F\;OZ 5|l@IF NZdIFG 

EFJ JWFZFGL HFC[ZFTM ;FD[ lJZMW GM\WFJTF H6FjI\] S[4 _VF.0L;L SlDl8GF lGI]ST ;eIMG[ lJ`JF;DF\ ZFbIF 

JUZ EFJ JWFZFGM lG6”I ,[JFI K[P T[VMGF DT[ HM %,M8GL GJL OF/J6L SZF. CMI TM T[ ;D_ XSFI K[4 

56 H]GF %,M8M DF8[ VlTXI EFJJWFZFG[ VIMuI VG[ U[ZjIFHAL U6FJL lJZMW GM\WFjIM CTMP 

 

5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 U]HZFT R[dAZGF G[HF C[9/ UF\WLGUZ D]SFD[ TFP 5P$PZ)!( GF 

ZMH zL V[DPS[P NF;4 VF.PV[PV[;GF VwI1:YFG[ IMHFI[, ZL_IMG, SFpg;L,GL A[9SDF\ _VF.0L;LG[ :5X”TF 

lJlJW D]NFVM lJQ[ DM8F 5FI[ RRF”IM Y. CTL4 VF5zL HM D]NFVMG[ ,[lBTDF \ ZH] SZXM TM UF\WLWFD R[dAZ 

RMSS; T[ p5Z SFI”JFCL SZX[4 T[D H6FJ[,P 

 

^fP ;eIzL N[J DMCGFGL o T[VM wJFZF ;EF ;D1 ZH] SZ[, ;}RGM GLR[ D]HA K[ o< 

 

!P  SrKDF\ 5|JF;G 1[+G[ J[U VF5JF DF8[ W\WF<ZMHUFZG[ 5|FWFgI VF5JF SZ[, ;}RGP 

ZP 8FUMZ ZM0 l:YT .OSMV[ H[ ;lJ”; ZM0 p5Z NAF6 SZ[, K[ T[ NAF6 N}Z SZL l‹RSL JFCGM DF8[ B],,M 

D}SJM4 H[YL 8FUMZ ZM0 p5Z 8=FlOSG\] EFZ6 C/J\] YFIP VF p5ZF\T R[dAZ 5F;[ H[ O\0 VGFDT 50I\] K[ 

T[G[ SgJ[GXG ;[g8Z AF\WJF DF8[ R[dAZ wJFZF ,[JF,I[, lG6”IGL 5|X \;F SZ[,P 

#P 8FUMZ ZM0 5Z .OSM G_S UF\WLWFD R[dAZ wJFZF :YFl5T 8=FlOS l;uG, 36F ;DIYL lGlqSI K[4 T[GF 

DZFDT VG[ ;DFZSFD DF8[ ;\A\lWT lJEFUG[ ;}RGF 5F9JL T[G[ 5]Go SFI”ZT SZJF4 H[YL VJFZGJFZ YTF \ 

HFG,[JF VS:DFTMG[ 8F/L XSFIP 

$P T[D6[ zL AFA]EF. VU|JF, wJFZF G[XG, CF.J[ p5Z ;OF.GF ;\NE”[ SZFI[, ;}RGYL ;CDT Y.G[ 

H6FjI\] S[4 G[XG, CF.J[ G\P *<V[ YL Z[,J[ OF8S ;]WLGF lJ:TFZMDF\ lGIlDT ;OF. YTL GYL4 ZM0MGL 

CF,T lA:DFZ VG[ NIGLI T[DH N]U” \WEZL ZC[ K[4 T[D6[ EFZTGF J0F5|WFG zL GZ[g2EF. DMNLGF :JrK 

U]HZFT :JrK VlEIFGGF ;}+G[ VG];ZLG[ 5lZl:YlTDF\ ;]WFZ ,FJJF ;}RG SZ[,P 

 

p5ZMST D]N[ 5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 TFP Z^P^P GF ZMH S,[S8ZzL Z[dIF DMCG ;FY[ 

UF\WLWFD DwI[ CM8, Z[0L;G BFT[ ,[JFI[, D],FSFT NZdIFG VF ;\NE”[ T[DG\] wIFG NMZ[, CT\]4 KTF\ 56 

GUZ5Fl,SFG[ :5X”TF lJlJW 50TZ 5|`GMGL ZH]VFT DF8[ 8} \S ;DIDF\ H UF\WLWFD GUZ5Fl,SFGF ;TFlWXM ;FY[ 

A[9SG\] VFIMHG SZX\]4 T[D H6FJ[,P 

 

5P zL DMCGFGLV[ VFlN5]Z Z[,J[ :8[XG 5Z ZFl+GF ;DI[ D\]A. HGFZ 8=[G %,[8OMD” G \P Z p5Z VFJJFYL 

D];FOZL SZTF IFl+SMDF\ D]bItJ[ DlC,F JU”4 J’wW S[ T[DGL ;FY[ D];FOZL SZTF GFGF<GFGF AF/SMG[ 

%,[8OMD” AN,JF DF8[ CF,FSLGM ;FDGM SZJM 50[ K[4 H[ DF8[ T[D6[ 8=[GG[ %,[8OMD” G \P ! 5Z ,FJJF ;}RG 

SZ[,4 H[YL IFl+SM DF8[ D];FOZL ;]lJWFHGS AGL ZC[P 

 

V\TDF\ T[D6[ UF\WLWFD ;\S],GF lJSF; DF8[ UF\WLWFD R[dAZ wJFZF p5F0[, HGVF@MX D]lCDG\] HIF\ ;]WL 

5lZ6FD,1L lG6”I G VFJ[ tIF \ ;]WL ;l@I ZFBJF VG[ UF\WLWFD BFT[ ;L8L ;J”[ VMOL; SFI”ZT YFI T[ DF8[ 

5|XF;GM p5Z ;TT NAF6 ,FJJF ;}RG SZ[,P 

 

5|tI]TZ 5F9JTF\ VwI1zLV[ H6FjI\] S[4 VF ;\NE”[ UF\WLWFD R[dAZ wJFZF lGZ\TZ 5|IF;M RF,] H K[P 

 

tIFZAFN VgI SM. ;eIzLVMGF ;}RGM G CMTF\ VFHGL VF VW”JFlQ”S ;FDFgI ;EF 5}6” Y. CTL VG[ 

VwI1zLV[ 5MTFGF JSTjI NZdIFG H[D VUFpYL H ;EFG[ DFlCTL VF5L CTL T[ D]HA 8Ld;GF lJnFYL”VM wJFZF 

;DZ 5|MH[S8 NZdIFG T{IFZ SZFI[, 0[8F S,[SXG lZ5M8”G[ ;EF ;D1 5|:T]T SZJF T[DG[ VFD \+IF CTF4 H[DF\ S]P 
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V\lSTF lTJFZLV[ SM:8, lJQI p5Z VG[ zL X]ED lDT,[ %,FIJ]0 .g0:8=LhGF lJQI p5Z pnMUSFZM 5F;[YL 

D[/J[, DFlCTL D]HA 5|MH[S8ZGF DFwIDYL ;EF ;D1 DFlCTL 5|:T]T SZL CTLP 

 

DFGN D\+LzL VFlXQ HMQLV[ ;EFG[ DFlCTL VF5TF\ H6FjI\] S[4 8Ld;GF lJnFYL”VMG[ UF \WLWFD R[dAZ 

wJFZF V,U<V,U 5F\R lJQIM 5Z 0[8F S,[SXG D[/JJF DF8[ SFDULZL ;M\5FI[, CTL4 H[GM pN[xI DF+ V[ H CTM 

S[ ACFZYL VFJGFZ jIlST 56 HF6L XS[ S[ VF56F SrK lJ:TFZDF\ SIF SIF 5|SFZGF pnMUM WDWDL ZCIF K[ 

VG[ HM T[VMG[ SM. 56 pnMU lJQ[ DFlCTLGL H~lZIFT CMI TM T[ R[dAZ wJFZF 5]ZL 5F0L XSFI4 T[D H6FJ[,P 

 

VF AFN DFGN D\+LzLV[ VDNFJFN l:YT 5[g8FDFpY V[0JF.hZL ;lJ”; U|]5GF ;LPV[P zL IMU[X H{G VG[ 

BSE V[;M;LV[8 D[G[HZ zL 0FCIF,F,EF. 5|HF5lTG[ JSTjI DF8[ VFD\l+T SIF” CTF H[DF \ ;LPV[P zL IMU[X H{G[ 

jIF5FZ D},IG\] VG,MSL\U VG[ ptTZFlWSFZ VFIMHG ;\NE”[ 5FJZ 5M.g8 5[|hg8[XG wJFZF N’q8F \T5}J”S ;DH VF5[, 

HIFZ[ BSE/SME GF zL 5|HF5lTV[ ;ZSFZ wJFZF pnMU ;FCl;SMG[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[GF pN[XI VG[ jIJ:YF 

lJQ[ 5FJZ 5M.g8 5[|hg8[XG wJFZF N’q8F \T5}J”S DFlCTL 5F9J[,P 

 

VF AFN DFGN D\+LzLV[ VFHGL VW”<JFlQ”S ;FDFgI ;EFDF \ 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[ Vÿ5CFZDF\ HM0FJJF CFlN”S VG]ZMW SIM” CTMP 

 

<<<<< 
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WL UF\WLWFD R[dAZ VMO SMD;” V[g0 .g0:8=L 
ïïR[dAZ EJGðð4 %,M8 G\P &!4 ;[S8Z G\P *4 5MPAMPG\P 5*4 UF\WLWFD<SrK 

 

શકુ્રવાર, તા:૨૯.૧૧.૨૦૧૯ 

સમય: સાાંજે ૦૪.૦૦ કલાક  

 

  શકુ્રવાર, તા:૨૯.૧૧.૨૦૧૯, ના રોજ ધી ગાાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમસસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની સામાન્ય સભામાાં 
માનદ્દ માંત્રી શ્રી આશિષ જોષીએ રજુ કરેલ કાયસવાહક સશમશતની કામગીરીનો અહવેાલ.  
                 

માનનીય પ્રમખુશ્રી, અન્ય પદાશધકારીઓ, કાયસવાહક સશમશતના મારા સાથી શમત્રો તથા પધારેલ સભ્યશ્રીઓ, 

 

આપણા ચેમ્બરની વષસ ૨૦૧૯ ની આજની આ સામાન્ય સભામાાં આપ સૌનુાં હાર્દિક સ્ટ્વાગત કરતાાં અત્યાંત 
હષસ અને આનાંદની લાગણી અનભુવુાં છાં.  

 

તા. ૨૫-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ કાયસવાહક સશમશતની પ્રથમ બેઠકમાાં વતસમાન પદાશધકારીઓની વરણી 
થતાાં પદાશધકારીઓએ તેમનો કાયસભાર સાંભાળ્યો હતો. અત્યાર સધુી કાયસવાહક સશમશતની કુલ ૧૦ બેઠકો મળી છે, 
જેમાાં ૦૯ સામાન્ય બેઠકો અને ૦૧ તાકીદની બેઠકનો સમાવેિ થાય છે.     

 

(૧).  ચેમ્બરની સભ્ય સંખ્યા :- 
 

ચેમ્બરની હાલની સભ્ય સાંખ્યા ૨૮૪૬ ની થઇ છે, જે પૈકી ૨૧૫ પેરન સભ્યો છે.  
 

(૨).  સભ્યોન ં કો-ઓપ્શન :-  
 

વષસ ૨૦૧૯ માટે કાયસવાહક સશમશતએ નીચે દિાસવેલ આઠ સભ્યોને કો-ઓપ્ટ કયાસ હતા.  
 

કો-ઓપ્િન સભ્યોના નામ 
 

ક્રમ કો-ઓપ્ટેડ સભ્યોનુાં નામ સાંબાંશધત એકમનુાં નામ 

૧ શ્રી ધમેિ બી. દોિી  મેસસસ દોિી એસ્ટ્ટેટ  
૨ શ્રી ર્દનેિ બી. ગોયલ મેસસસ શ્રી રામ બતસન સ્ટ્ટોર  
૩ શ્રી હમેચાંદ્ર બી. યાદવ મેસસસ શિવમ સી-રાાંસ પ્રા. લલ.,   
૪ શ્રી મનસખુ કે. કોડરાણી   મનસખુ કે. કોડરાણી (ઉમા જ્વેલસસ)  
૫ શ્રી નરેન્દ્રશસિંહ ડી. રાણા  મેસસસ રાજવી હને્ડલીંગ  
૬ શ્રી રાજેન્દ્ર બી. અગ્રવાલ  મેસસસ રૂદ્રાાંક્ષ શિશપિંગ સશવિસીસ  
૭ શ્રી સાંજય એમ. દવે  મેસસસ પ્રાઇમ ફોરવડસસ  
૮ શ્રી ટીન ુડી. ગાાંધી  મેસસસ અજીત ઇમ્પેક્ષ પ્રા.લલ.,   
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(૩).    પેટા સમિમિઓની રચના :-  
શવલભન્ન બાબતો અંગે યોગ્ય સ્ટ્તરે રજુઆત કરવાનુાં અનકુુળ રહ ે અને ચેમ્બરની કાયસવાહી સરળ અને 

સચુારૂ રૂપે ચાલે તેમજ પ્રવશૃિઓ અસરકારક તેમજ વેગવાંતી થાય તેમજ સભ્યોના જુદા જુદા શવષયોના જ્ઞાન અને 
અનભુવનો મહિમ લાભ ચેમ્બરને મળે તે હતેથુી નીચે જણાવેલ પેટા સશમશતઓની રચના કરી પોતાના કે્ષત્રમાાં 
પારાંગત હોય તેવા કન્વીનરશ્રીની શનમણુાંક કરવામાાં આવી હતી.     

 

વષસ ૨૦૧૯ માટેની પેટા સશમતીઓની રચના 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ક્રમ પેટા સશમશતનુાં નામ કન્વીનરશ્રી તથા એક્સ ઓફીસીઓ 

૧ સલાહકાર સશમશત :  શ્રી ચાંપાલાલજી પારખ  
શ્રી અિોક સી. િમાસ  
શ્રી કે.એમ.ઠક્કર  
શ્રી અિોક આર. ચાવલા  
શ્રી બાબલુાલ એ. સીંઘવી  
શ્રી બચભુાઇ ડી. આર્હર  
શ્રી પારસમલ નાહટા  
શ્રી શવદ્યતુ વી. બચુ  
શ્રી બાબભુાઇ બી. હુાંબલ  

૨ ટાઉનિીપ લેન્ડ ઇશ્યસુ (જનરલ):  
શ્રી નાંદલાલ આર. ગોયલ, કન્વીનર  
શ્રી બળવાંત સી. ઠક્કર, સહ-કન્વીનર   

શ્રી મહિે પજુ, માનદ સહમાંત્રી  
એક્સ ઓર્ફસીઓ  

૩ ટાઉનિીપ ઇસ્ટ્યસુ કશમર્ટ (ડીપીટી)  
શ્રી મહિે શતથાસણી, કન્વીનર  

શ્રી ર્દનેિ ગપુ્તા, પ્રમખુશ્રી  
એક્સ ઓર્ફસીઓ 

૪ પોટસ / કસ્ટ્ટમ્સ :  
શ્રી સાંજય ગાાંધી, કન્વીનર  
શ્રી મયાંક આર. સાંઘવી, સહ-કન્વીનર   

શ્રી આશિષ જોષી, માનદ માંત્રી  
એક્સ ઓર્ફસીઓ  

૫ રેલ્વે / સોલ્ટ :  
શ્રી પારસમલ નાહટા, કન્વીનર  
શ્રી બચભુાઇ ડી. આર્હર, સહ-કન્વીનર  

શ્રી મહાદેવ રાજાણી, ઉપ પ્રમખુ  
એક્સ ઓર્ફસીઓ  

૬ સ્ટ્ુટીની :  
શ્રી મરુલીધર બી. જગાણી, કન્વીનર  

શ્રી મહાદેવ રાજાણી, ઉપ પ્રમખુ  
એક્સ ઓર્ફસીઓ 

૭ બલેુટીન / ર્રસેપ્િન :  
શ્રી મરુલીધર બી. જગાણી, કન્વીનર 

શ્રી આશિષ જોષી, માનદ માંત્રી  
એક્સ ઓર્ફસીઓ 
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(૪).    પેટા સમિમિઓની સંમિપ્ત કાિગીરી :-  
સાંકુલની સમસ્ટ્યાઓને વાચા આપવા અને િહરેમાાં મહિમ માળખાકીય સવલતો ઉપલબ્ધ થાય તેમજ 

ચેમ્બરની પ્રવશૃિઓનો વ્યાપ શવસ્ટ્તરે તે હતેથુી શવશવધ પેટા સશમશતઓનુાં ગઠન કરવામાાં આવ્યુાં છે, જેથી સાંબાંધીત 
મદુ્દાઓની અસરકારક અને પર્રણામલક્ષી રજુઆત કરવાનુાં આસાન રહ.ે શવશવધ સશમશતઓના કન્વીનરશ્રીઓ 
ચેમ્બરના હોદે્દદારો સાથે શવચાર શવમિસ કરી શનણસયો લઇ આનષુાંલગક કાયસવાહી હાથ ધરે છે. કન્વીનરશ્રીઓના 
દીઘસકાલીન અનભુવ તેમજ શવષયમાાં પારાંગતતાને કારણે આપણી રજુઆતનો સકારાત્મક પડઘો પડ ેછે. આપણી 
પ્રવશૃિઓની ફળશ્રશુત પેટા સશમશતઓની પ્રિાંસનીય કામગીરીને આભારી છે. શવશવધ પેટા સશમશતઓની કામગીરી 
આ પ્રમાણે છે.  

 

 

૮ પીજીવીસીએલ / ટેલીકોમ્યનુીકેિન :  
શ્રી પારસમલ નાહટા, કન્વીનર 

શ્રી મરુલીધર બી. જગાણી, સહ-કન્વીનર 

શ્રી મહાદેવ રાજાણી, ઉપ પ્રમખુ  
એક્સ ઓર્ફસીઓ 

૯ બેંકીંગ / ટેકે્ષિન / જીએસટી :  
શ્રી મયાંક સીંઘવી, કન્વીનર  

શ્રી ર્દનેિ ગપુ્તા, પ્રમખુશ્રી  
એક્સ ઓર્ફસીઓ 

૧૦ લબલ્ડીંગ બાાંધકામ :  
શ્રી પારસમલ નાહટા, કન્વીનર 

શ્રી અશનલ કુમાર જૈન, સહ-કન્વીનર  

શ્રી મહાદેવ રાજાણી, ઉપ પ્રમખુ  
એક્સ ઓર્ફસીઓ 

૧૧ ઇન્ડસ્ટ્રી / કાંડલા સ્ટ્પેશિયલ ઇકોનોશમક ઝોન / 
એમએસએમઇ :  
શ્રી મોહનલાલ ગોયલ, કન્વીનર  
શ્રી અશનલ કુમાર જૈન, સહ-કન્વીનર 

શ્રી મહિે પજુ, માનદ સહમાંત્રી 
એક્સ ઓર્ફસીઓ 

૧૨ રાન્સપોટસ  / ઇન્સ્ટ્યરુન્સ : 
શ્રી કમલેિ જી. રામચાંદાણી, કન્વીનર  
શ્રી જશતન એસ. અગ્રવાલ, સહ-કન્વીનર   

શ્રી જયેિ રાજદે, કોષાધ્યક્ષ  
એક્સ ઓર્ફસીઓ  

૧૩ નગરપાલલકા / લો એન્ડ ઓડસર :  
શ્રી બળવાંત સી. ઠક્કર, કન્વીનર   

શ્રી મહિે પજુ, માનદ સહમાંત્રી 
એક્સ ઓર્ફસીઓ 

૧૪ કન્વેન્િન સેન્ટર :  
શ્રી અશનલ કુમાર જૈન, કન્વીનર 

શ્રી નાંદલાલ ગોયલ, સહ-કન્વીનર 

શ્રી ર્દનેિ ગપુ્તા, પ્રમખુશ્રી  
એક્સ ઓર્ફસીઓ 

૧૫ વમુન શવિંગ પેટા સશમતી  
શ્રીમતી ભૈરવીબેન જૈન, કન્વીનર અને  

ડો. ર્રચા દયારામાણી, સહ-કન્વીનર   
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!P  8FpGlX5 .:I]; s0L5L8Lf 

VF ;lDlTGF SgJLGZzL DC[X lTYF”6L VG[ T[DGF ;CIMUL ;eIM wJFZF IMHFI[, lJlJW A[9SMDF\ 

D]bItJ[ O|LCM,04 :8[d5 0I]8L4 V[;PVFZP;LP GF Sg:8=SXG4 V[;PVFZP;LPGF ,UIEU ()) %,M8MGF\ 

C[T]O[Z ;\NE”[ _0LV[GM 5+4 0=FO8 8[Gg;L V[S8 VG[ XC[ZDF \ NAF6MGM H[ ZFO0M OF8IM K[4 T[ lJX[ RRF” 

lJRFZ6F CFY WZFI[,P 

 

ZP   :S|]8LGL ;lDlT 

VF ;lDlTGF SgJLGZzL D]Z,LWZ ALP HUF6L VG[ VgI lGI]ST ;eIM wJFZF A[9SM lGIlDT 

IMHFI K[ VG[ lJlJW z[6L sS[8[UZLf DF\ R[dAZG[ D/GFZ GJF ;eIGL VZ_VM4 5[-LGF GFDDF\ O[ZOFZ 

VG[ 5|lTlGlWGF GFDDF\ O[ZOFZ SZJF DF8[ VFJ[, VZ_VMGL RSF;6L SZL T[ VZ_VMG[ SFI”JFCS ;lDlT 

;D1 D\H]ZL VY”[ ZH] SZJFDF \ VFJ[ K[P 

 

૩.   રેલ્વે અને સોલ્ટ પેટા સશમતીની બેઠક  
આ સશમશતના કન્વીનરશ્રી પારસમલ નાહટા અને સહ કન્વીનર શ્રી બચભુાઇ ડી. આર્હર તેમજ તેમના 

સહયોગી સભ્યો દ્વારા યોજાયેલ શવશવધ બેઠકો દરમ્યાન મખુ્યત્વે આગામી કન્ઝયમુર ફે્રટ શમર્ટિંગમાાં રજુઆત 
કરવાનાાં શવશવધ મદુ્દાઓ શવષે હાથ ધરાયેલ .ચચાસનાાં અંતે બેઠકમાાં રજુઆત કરવાનાાં મદુ્દાઓની યાદી તૈયાર 
કરવામાાં આવેલ .આ ઉપરાાંત આલા હઝરત એક્સપે્રસનાાં ડબ્બાઓની હાલત, રેલ્વેનાાં રાર્ફક વધારા માટેના 
સચુનો, માલળયા – સરુજબારી વચ્ચેના પલુોની અડચણો દુર કરવા બાબતે, ગાાંધીધામ રેલ્વે સ્ટ્ટેિને એસ્ટ્કેલેટર 
કાયસરત ન હોવા બાબત વગેરે સાંબાંશધત લેલખત રજુઆત નક્કી કરવામાાં આવેલ .કન્ન્વનરશ્રીએ સશમતીને જાણકારી 
આપતા જણાવેલ કે આપણી રજુઆત મજુબ આર્દપરુ રેલ્વે સ્ટ્ટેિને સશુવધાઓમાાં રખ  – રખાવ અને તેમા સધુારા 
વધારા કરવાનુાં કાયસ પ્રગશતમાાં છે. 

 

VF p5ZF\T DFl/IF<;]ZHAFZL 5],GF lJ,\AGF 5lZ6FD[ 0A, Z[,J[ 8=[SGF 5|MH[S8GL 5|UlTDF\ 

VJZMWM ÷EF YFI K[4 H[GF DF8[ ZFHI ;ZSFZ VG[ ZFq8=LI WMZL DFU” ;D1 VFZP8LPVF.P ;D1 VZ_ 

NFB, SZJL4 UF\WLWFD Z[,J[ :8[XG 5Z T}8[,L jCL,R[Z AN,JF DF8[ V[PVFZPV[DPG[ DFlCTUFZ SZJF4 

RLZ. :8[XG 5Z 8] J[ ,[G Z:TFG\] ;DFZSFD SZLG[ ;LD[g8GM Z:TM AGFJJM4 DL9F lJEFU wJFZF S:8DG[ 

HF6 SZL .0AÿI]<;L GL VFJxISTF GFA}N SZJF4 VFlN5]Z<D\]2F 8[=S BFT[ l;wW[`JZ 5FS” 5FK/ 

U[ZSFIN[;ZGF NAF6M N}Z SZJF4 V[D.VF.V[; (MEIS) GM ,FE DL9FGF lGSF; SZJF DF8[ 56 VF5JF4 

;F\T,5]Z BFT[ :8FOGL VKT VG[ DL9F5]ZYL RFH” D]SZZ SZJFYL U]6JTFGL T5F; 5|l@IF 5Z lJ5lZT 

V;Z YFI K[ T[ TZO wIFG NMZJF H[JL AFATM p5Z A[9SM NZdIFG ZH]VFTM Y. CTLP 

  
૪.   પીજીવીસીએલ અને ટેલીકોમ્યશુનકેિન પેટા સશમતીની બેઠક 

આ સશમશતના કન્વીનરશ્રી પારસમલ નાહટા અને સહ કન્વીનરશ્રી મરુલીધર બી. જગાણી તેમજ તેમના 
સહયોગી સભ્યો દ્વારા યોજાયેલ શવશવધ બેઠકો દરમ્યાન મખુ્યત્વે પડતર મદુ્દાઓ જેમકે, િહરેનાાં અંડરગ્રાઉન્ડ 
કેબલીંગનો પ્રકલ્પ, વષાસઋતનેુ ધ્યાનમાાં રાખતા રાન્સફોમસરોની અધરુાિ તાત્કાલલક પરુી કરવા, ચોપડવા અને 
પડાણાનાાં સબ-સ્ટ્ટેિન સ્ટ્થાપવા સાંબાંશધત પ્રગતી અહવેાલ, બીએસએનએલ કચ્છ સકસલ દ્વારા તેની ર્ડરેક્ટરી 
પ્રકાશિત કરવા શવષે ચચાસ શવચારણા હાથ ધરવામાાં આવેલ અને નક્કી થયા મજુબ  સાંબાંશધત શવભાગો સમક્ષ આ  
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મદુ્દાઓ સાંદભે લેલખત રજુઆત કરેલ. સભ્યશ્રીઓ તરફથી મળેલ સચુન મજુબ પીજીવીસીએલનાાં ટેલલફોન નાંબરને 
ચેમ્બરનાાં ઇ-ન્યઝુ લેટરમાાં પ્રકાશિત કરેલ.  
 

૫.       પોટસ  એન્ડ કસ્ટ્ટમ પેટા સશમતીની બેઠક  
આ સશમશતના કન્વીનરશ્રી સાંજય ગાાંધી અને સહ કન્વીનર શ્રી મયાંક આર. સીંઘવીએ શવશવધ બેઠકો 

દરમ્યાન સી કાગો મેશનફેસ્ટ્ટ અને રાાંિીપમેન્ટ રેગ્યલેુિન, ૨૦૧૮ ના સાંદભે પ્રાથશમક ચચાસ કરવામાાં આવેલ અને 

આ સાંદભે જરૂરી મદુ્દાઓ શવષે લેલખતમાાં રજુઆત કરવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવેલ. આ ઉપરાાંત ડીપીટી સમક્ષ 

બોન્ડડે વેરહાઉસ અને ડ્રાય કાગો જેટીઓ ઉપર તટુફુટ અને ખાડાઓનાાં મરાંમત અને રખ  – રખાવ સાંદભે લેલખતમાાં 
રજુઆત કરવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવેલ. શિપ લબલલ્ડિંગ અને મરાંમત કામ, પોટસ  વપરાિકારો માટે નવી સહાયક 

માળખાકીય સશુવધાઓ ઉભી કરવા, કાંડલા પોટસ  પર કોસ્ટ્્લ શિશપિંગને પ્રોત્સાહન આપવા જેવી શવશવધ બાબતો પર  

DPTને સચૂનો અપાયા.  
 

VF l;JFI VgI D]NFVMDF\ H[D S[4 !Z)) YL !5)) SZM0GF lJlJW 5|Sÿ5M ;\NE”[ 0L5L8L wJFZF 

8[g0ZL\U 5|l@IFGM VFZ\E SZJFDF\ VFJ[, K[P ;eIMG\] ;}RG CT\] S[4 BZ[BZ 0L5L8L wJFZF :8[SCMÿ0;” ;FY[ 

5|YD 5ZFDX” SZJM HM.TM CTM tIFZAFN H 8[g0ZL \UGL 5|l@IF X~ SZJL HM.TL CTLP 

 

0L5L8L wJFZF CF,DF\ V[;PVMPVFZP DF\ H[ O[ZOFZ SZJFDF\ VFJ[, K[ T[GL 5|lTS}/ V;Z 8=[0 p5Z 

50JFGL ;\EFJGF wIFGDF\ ZFBTF\ ZH]VFT SZJFG\] GSSL SZJFDF\ VFJ[,P 

 

0L5L8LGL H[8LVM p5Z T]8OF84 BF0FVM VG[ 5\SRZM 50L HJFGF ,LW[ SFUM” C[g0,L \UDF\ 50TL 

D]xS[,LVM VG[ VS:DFTGL XSITFVM HMTF\ VF ;\NE”[ 0L5L8L ;D1 OZL ZH]VFT SZJF ;}RG SZJFDF\ 

VFJ[,P VF p5ZF\T ;eIM wJFZF CF,GL R[dAZGL lJlJW ZH]VFTM H[D S[4 SM:8, XL5L\U4 UF\WLWFD 

R[dAZG[ 0L5L8LGF 8=:8L AM0”DF \ :YFG VF5JF AFAT[4 lX5 ZL5[ZL\U VG[ lAÿ0L\UGL ;UJ0TF ÷EL SZJF 

DF8[ 0L5L8L wJFZF H~ZL 5U,F\ ,[JF AFAT[ VG[ 5M8”GF J5ZFXSFZM DF8[ S \0,F DwI[ GJL ;UJ0TFVM 

÷EL SZJF ;\NE”[ ,BFI[, 5+MGL 56 GM \W ,LW[,P 

 

૬.   બેંકીંગ-ટેકે્ષિન-જીએસટી :   
આ સશમશતના કન્વીનરશ્રી મયાંક સાંઘવી અને તેમના સહયોગી સભ્યો દ્વારા યોજાયેલ શવશવધ બેઠકો 

દરમ્યાન રજુ કરાયેલ અહવેાલ આ મજુબ છે :-  
 

A. તા .૦૩.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ સવસપ્રથમ ચેમ્બર ઓર્ફસ દ્વારા રજુ કરવામાાં આવેલ ડ્રાફ્ટ લેટસસ સાંદભે 
ચચાસ શવચારણા કરવામાાં આવેલ .આરબીઆઇને સાંબાંશધત લખેલ પત્રના ડ્રાફ્ટને માંજુર કરવામાાં આવેલ 
જ્યારે અન્ય બે જીએસટી સાંબાંશધત પત્રોના ડ્રાફ્ટને હાલમાાં મલુતવી રાખી સભ્યો દ્વારા આ સાંબાંધે મદુ્દા 
મેળવી નવા ડ્રાફ્ટ બનાવવા નક્કી કરવામાાં આવેલ .જીએસટીના અશધકારીઓ સાથે પ્રાથશમક બેઠક 
યોજી શવશવધ કે્ષત્રોનાાં પ્રશ્નો ઉકેલવા અલગ બેઠકો યોજવા સમયસારણી નક્કી કરવા સાંબાંધે વાતચીત 
કરવાનુાં શનધાસર્રત કરેલ .બેન્કસસની “કસ્ટ્ટમર મીટ” આ મર્હનાના મધ્યભાગમાાં યોજવા સ્ટ્મશૃતપત્ર 
લખવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવેલ 
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B. તા .૨૨.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ સભ્યશ્રીઓ તરફથી આવેલ જીએસટીનાાં શવશવધ મદુ્દાઓ શવષે ચચાસ 

શવચારણા કરવામાાં આવેલ .આ ઉપરાાંત તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ જીએસટી અશધકારીઓ સાથે 
યોજાનાર બેઠકમાાં એમએસએમઇને લગતાાં જીએસટીના મદુ્દાઓ શવષે શવચારોની આપ-લે કરવામાાં 
આવેલ. 

 

C. તા .૦૯.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ બેલન્કિંગ એન્ડ ટેકે્ષસન પેટા સશમતીની બેઠકમાાં જીએસટી કાઉન્ન્સલને પત્ર 
પાઠવવા તેનાાં ડ્રાફ્ટમાાં જરૂરી સધુારા/વધારા અને ૧૧મી સપ્ટેમ્બરનાાં રોજ આયોજીત જીએસટી 
સેશમનારની વ્યવસ્ટ્થા સાંદભે ચચાસ શવચારણા કરવામાાં આવેલ . 

 

D. તા.૧૯.૧૦.૨૦૧૯નાાં રોજ SBI દ્વારા એક સેશમનારનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ. આ સેશમનારમાાં SBI 

અમદાવાદથી પધારેલ ઉચ્ચ અશધકારીઓ દ્વારા SBIની નાણાાંર્કય સહાયતા અને સેવાઓ સાંદભે શવસ્ટ્તતૃ 
જાણકારી આપી હતી તથા પાવર પોઇન્ટ પે્રઝન્ટેસન દ્વારા શનકાસકાર  /આયાતકાર માટે બેંર્કિંગ 
સશુવધાઓ, ફોરેક્સ વ્યવસાય શવિેની મળૂભતૂ માર્હતી, માકેટ સીનારીઓ અને હજેજિંગ ટુલ્સ, શનયમનકારી 
પાલન તથા રેડ ફાઇનાન્સ / એમ.એસ.એમ.ઇ. સાંબાંશધત એસબીઆઈના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ જેવા 
શવશવધ મદુાઓની સમજ આપી હતી. 

 

૭.   નગરપાલલકા પેટા સશમતીની બેઠક   
આ સશમશતના કન્વીનરશ્રી બળવાંત ઠક્કર અને તેમના સહયોગી સભ્યો દ્વારા યોજાયેલ શવશવધ બેઠકો 

દરમ્યાન ચેમ્બર દ્વારા જે મદુ્દાઓની શવસ્ટ્તતૃ રજુઆત કરવામાાં આવેલ છે તેની સશમક્ષા કરીને નોંધ લેવામાાં આવેલ 
ત્યારબાદ નવા મદુ્દાઓ જેમકે જીલ્લા સાંકલન સશમતીમાાં રજુઆત કરવી, ચેમ્બરનાાં રોડ ઉપર ડી માટસ  પાસે રોડની 
બનેં બાજુનાાં અન અશધકૃત દબાણો દુર કરવા, િહરેમાાં પ્રવતસમાન ઢોરોની સમસ્ટ્યા, ગાાંધી માકેટનાાં શવસ્ટ્તારમાાં 
વરસાદી પાણીનાાં શનકાલ માટે વ્યવસ્ટ્થા કરવા, જુનાાં લેણાાં અને વ્યાજમાફીનુાં સેટલમેન્ટ કરવા, ગાાંધીધામ 
નગરપાલલકામાાં શનયશમત મખુ્ય અશધકારીની શનમણકુ કરવા અને સાવસજશનક પ્લોટોને શવકસાવવા સાંબાંધે ચચાસ 
શવચારણા કરવામાાં આવેલ અને આ નવા મદુ્દાઓ સાંદભે લેલખત રજુઆત તૈયાર કરીને રૂબરૂમાાં નગરપાલલકાનાાં 
અશધકારીઓની મલુાકાત લઇ શનરાકરણ માટે પ્રયત્ન કરવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવેલ .  

 

*P  J]DG lJ\UGL ZRGF 

UF\WLWFD R[dAZ wJFZF DlC,FVMDF\ :JZMHUFZL V\U[ HFU~STF VFJ[ T[ VFxIYL 5|YD JBT 

UF\WLWFD R[dAZDF\ VgI 5[8F ;lDlTVMGL H[D ,[0Lh JL\UGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ VF 5[8F ;lDlT 

wJFZF R[dAZ EJGDF\ IMHFI[, lJlJW A[9SM NZdIFG JSTFVM wJFZF DlC,FVMG[ :JZMHUFZ V\U[ DFU”NX”G 

VG[ p5IMUL DFlCTL 5F9JL T[DH U’CpnMU X~ SZJF DF8[ H~ZL 5|MH[S8 ZL5M8”4 ,MG D[/JJF DF8[ 

SZJFGL YTL VZ_ l;JFI VgI AFATMGF ;\NE”[ lJ:TFZ5}J”S RRF” SZL DFU”NX”G 5]~ \ 5F0JF DF8[ 

;O/5}J”S SFI”@DM IMHFI[, K[P 
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(૫).  મિમિધ સમિમિઓ પર ગાંધીધાિ ચેમ્બરન ં પ્રમિમનમધત્િ :- 
 

૧.   પશિમ રેલ્વેની શવભાગીય ઉપભોક્તા સલાહકાર સશમશત (ડી.આર.ય.ુસી.સી – અમદાવાદ)  
આ સશમશત પર ગાાંધીધામ ચેમ્બરનુાં પ્રશતશનશધત્વ કરતા પવુસ પ્રમખુશ્રી પારસમલ નાહટા દ્વારા રેલ્વે 

સાંબાંશધત શવશવધ મદુ્દાઓ જેમકે, આર્દપરુ રેલ્વે સ્ટ્ટેિને સશુવધાઓમાાં વધારો, પાલનપરુ  – ગાાંધીધામ રેનમાાં 
સમયમાાં બદલાવ, ગાાંધીધામ  – વડોદરા ઇન્ટર સીટી રેન િરૂ કરવા, કચ્છ થી ર્દલ્હી નવી રેન િરૂ કરવા, આડસેર 
મધ્યે વે-બ્રીજની સગવડતા આપવા અને આલા હઝરત રેન સાંદભે રજુઆત કરેલ . 
 

Z U]HZFT 5|N]Q6 lGI\+6 AM0”4 E]H wJFZF ZR[,L lHÿ,F ;lDlTDF \ UF\WLWFD  

    R[dAZG[ D/[, ;eI5N  

 CQ” ;FY[ H6FJJFG \] S[4 SrKGF VF{nMlUS lJSF;GL ;FYM;FY 5|N]Q6 5Z lGI\+6 ZFBJFGF C[T];Z 

G[XG, U|LG 8=LaI]G, wJFZF SrK lHÿ,F 5IF”JZ6 ;lDlTGL ZRGF SZF. K[4 H[DF \ UF\WLWFD R[dAZ 

p5ZF\T SrK R[dAZ VMO SMD;” V[g0 .g0=8=Lh T[DH O[0Z[XG VMO SrK .g0:8=Lh V[;M;LV[XG sOMlSIFf 

G[ 56 :YFG V5FI\] K[P VF ;lDlTGL ZRGF YTF\ CJ[ SrKGF pnMUMG[ 8=LaI]G, ;D1 gIFIlS ZH]VFT 

SZJFDF\ ;]UDTF VG[ ;Z/TF ZC[X[P 

 

NZ DlCG[ S,[S8ZzLGF VwI1:YG[ IMHFGFZL VF ;lDlTGL A[9SDF\ ;eI TZLS[ lHÿ,F lJSF; 

VlWSFZL4 5M,L;J0F4 GFIA 0L0LVM4 lGJF;L GFIA S,[S8Z4 D]bI lHÿ,F VFZMuI VlWSFZL4 l;\RF. 

5F6L 5]ZJ9F T\+MGF SFI”5F,S .HG[ZM4 E]H4 UF \WLWFDGF 5|N]Q6 lGI\+6 AM0”GF VlWSFZLVM4 ;]WZF.GF 

D]bI VlWSFZLVM ;lCTGF lGI]ST ;eIM EFU ,. XSX[P 

 

3. પશિમ રેલ્વેની પ્રાદશિક ઉપભોક્તા સલાહકાર સશમશત (ઝેડ.આર.ય.ુસી.સી – મુાંબઇ)  
આ સશમશત પર ગાાંધીધામ ચેમ્બરનુાં પ્રશતશનશધત્વ કરતા કારોબારી સશમશતના સભ્ય શ્રી બળવાંત સી. 

ઠક્કરની શનમણુાંક કરવામાાં આવી છે,  ગાાંધીધામ ચેમ્બર દ્વારા રેલ્વે બોડસ તેમજ કચ્છના સાાંસદશ્રી શવનોદ ચાવડા 
સમક્ષ પત્ર દ્વારા કરાયેલ રજુઆતના પ્રત્યિુરે ભારતના રેલ્વે માંત્રીશ્રી દ્વારા ઉપરોક્ત બેઠક માટે ગાાંધીધામ 
ચેમ્બરના પ્રશતશનશધ તરીકે કારોબારી સશમશતના સભ્ય શ્રી બળવાંત સી. ઠક્કરની શનમણુાંક કરવામાાં આવી છે, જે 
આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે.  

 

આપણા ભતુપવુસ પ્રમખુશ્રી બચભુાઇ આહીર જેઓ ઇસ્ટ્મા વતી આ સશમશતમાાં પ્રશતશનશધત્વ કરે છે તેમના 
દ્વારા ચેમ્બર તરફથી મદુ્દાઓ જેમકે, સવોદય એક્ષપે્રને ગાાંધીધામ સધુી લાંબાવવા, કચ્છ એક્ષપે્રસ અને ભજુ- દાદર 
એક્ષપે્રસમાાં એલ.એચ.બી કોચની જોગવાઇ, કચ્છની બધી રેનોના પ્રથમ અને દ્વદ્વશતય શે્રણીના એસી કોચને 
એલ.એચ.બી કોચમાાં રૂપાાંતરીત કરવા, ગાાંધીધામ રેલ્વે સ્ટ્ટેિન પર એસ્ટ્કેલેટરની સશુવધા, મીઠાાં માટે ટમીનલ 
ચાજીસ પાછો ખેચી લેવા અને હળવદ રેલ્વે ક્રોશસગનુાં શવસ્ટ્તરણ કરવા જેવાાં મદુ્દાઓની શવસ્ટ્તતૃ રજુઆત કરેલ.  

 

VF p5ZF\T VMU:8 DlCGFDF\ D\]A. BFT[ IMHFI[, A[9SDF\ ;eIzL A/J\T 9SSZ wJFZF UF\WLWFD 

R[dAZ JTL A[9SDF\ ZH] SZFI[, D]NFVMDF\ 5F,G5]Z<UF\WLWFD 8=[GGF ;DIDF\ O[ZOFZ SZJF4 gI] lN,CLYL 

NM0TL ZFHWFGL V[S;5[|;GF HM0F6 DF8[4 UF\WLWFD<J0MNZF JrR[ .g8Z;L8L 8=[G X~ SZJF4 GJL lN,CL4  
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5\HFA VG[ pTZFB\0 ;FY[ HM0F6 D/L ZC[ T[ DF8[ SrKYL lN,CL ;]WL 8=[G NM0FJJF4 VF,F ChZT 

V[S;5[|; 8=[G G\P !$#!!<!Z VG[ !$#Z!<ZZ S[ H[ ;%TFCGF # lNJ; VDNFJFN VG[ AFSLGF $ lNJ; 

JFIF EL,0L NM0[ K[ T[GF AN,[ ;%TFCGF AWF lNJ;M EL,0L NM0FJJF4 UF\WLWFD Z[,J[ :8[XG p5Z 

V[:S[,[8ZGL ;]lJWF pEL SZJF VG[ CF, AF\2F<E]H<AF\2F V[P;LP ;]5ZOF:8 8=[G S[ H[ ;%TFCDF\ +6 lNJ; 

NM0[ K[4 T[GF AN,[ ;%TFCGF AWF lNJ;M DF8[ NM0FJJF ZH]VFT SZ[,P 

 

૪.    ર્દન દયાલ પોટસ  રસ્ટ્ટની બોડસ ઓફ રસ્ટ્ટીઝ ગાાંધીધામ ચેમ્બરને પ્રશતશનશધત્વ મળવા  
 બાબત કરાયેલ પ્રયાસ o< 
ઉપરોક્ત બેઠક માટે ગાાંધીધામ ચેમ્બર દ્વારા વષોથી ઉચ્ચ સ્ટ્તરે પત્રોના માધ્યમ થકી યોગ્ય રજુઆતો 

કરાતી આવી રહી છે, તાજેતરમાાં પણ આ સાંદભે ગાાંધીધામ ચેમ્બર દ્વારા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી, 
બીજેપીના રાષ્ટ્રીય પ્રમખુશ્રી અશમતભાઇ િાહ, રોડ રાાંસપોટસ , હાઇવેઝ શિશપિંગ કેન્દ્રીય માંત્રીશ્રી નીશતનભાઇ ગડકરી, 
ભારત સરકાર અને શિશપિંગ સેકે્રટરી શ્રી ગોપાલર્ક્રષ્ટ્ના, ન્ય ુર્દલ્હી તથા રાજ્યકક્ષાના શિશપિંગ માંત્રીશ્રી મનસખુભાઇ 
માાંડવીયને ડીપીટીનાાં બોડસ ઓફ રસ્ટ્ટીઝમાાં ગાાંધીધામ ચેમ્બરને પ્રશતશનશધત્વ અપાવવા બાબત શવનાંતી સહ 
રજુઆત કરાયેલ છે. 

 

આ ઉપરાાંત અહીની ર્દનદયાલ પોટસ  રસ્ટ્ટ દ્વારા પણ પ્રથમ વખત કેન્દ્રીય શિશપિંગ માંત્રાલય ને અધર 
ઇન્ટરેસ્ટ્ટ રસ્ટ્ટીઓની શનમણ ૂાંક પ્રર્ક્રયા માટે પત્ર પાઠવી શનયકુ્તીની અપીલ કરેલ હતી, આિા રાખીએ કે આપણને 
ઉપરોક્ત બેઠક પર પ્રશતશનશધત્વ માંજુર થવા સફળતા પ્રાપ્ત થિે.   
 

૫.  સેન્રલ એક્સાઇઝ, કસ્ટ્ટમની ફર્રયાદ શનવારણ સશમશત o< 
 આપણા શવસ્ટ્તારના ઉદ્યોગગહૃો, વ્યાપારી એકમોની ફર્રયાદોના શનકાલ માટે જે પબ્લીક ગ્રીવન્સીઝ રીડ્રસેલ 
કશમર્ટ શનમવામાાં આવી છે તેમાાં ગાાંધીધામ ચેમ્બરના પ્રશતશનશધ તરીકે ચેમ્બરના પવુસ ઉપ-પ્રમખુ અને વતસમાન 
કારોબારી સશમશતના સભ્યશ્રી અનીલ કુમાર જૈનની વરણી કરવામાાં આવી છે. આ શવસ્ટ્તારના એક્સાઇઝ, કસ્ટ્ટમ 
અને સવીસ  ટેક્સને લગતાાં પ્રશ્નોને તેઓ દ્વારા સમય-સમયાાંતર ઉચ્ચ અશધકારીશ્રીઓ સમક્ષ યોગ્ય રજુઆતો કરી 
શનરાકરણ લાવવાનો પ્રયાસ હાથ ધરાયેલ છે.  
 

(૬)  ચેમ્બર દ્વારા હાથ ધરાયલે કાિગીરી, ફળશ્ર મિ, સફળિા, સેિીનાર :- 
 

UF\WLWFD R[dAZG[ D/[, O/z’lTVM o< 

 

UF\WLWFD ;\S],G[ :5X”TF lJlJW 50TZ 5|`GMGF ;]BN lGZFSZ6 ,FJJF DF8[ UF \WLWFD R[dAZ 

wJFZF S[g2 ;ZSFZ VG[ U]HZFT ;ZSFZGF lJlJW D\+F,IM ;D1 SZFI[, 5+ jIJCFZ VG[ DF{lBS ZH]VFTM 

YSL H[ ;O/TFVM O/z’lT~5[ 5|F%T Y. K[ T[ VF D]HA K[ o< 

 

1. ર્દનદયાળ પોટસ  રસ્ટ્ટ, કાંડલા હઠેળની ટાઉનિીપ તથા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જમીનની લીઝને રાન્સફર કરવા માટે આપવી 
પડતી રાન્સફર ફીનાાં ઉંચા દરને લઈને લીઝ ધારકો અને િહરેની જનતા દ્વારા ઘણા સમયથી ગાાંધીધામ ચેમ્બર  
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ઓફ કોમસસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની આગેવાની હઠેળ રજુઆત કરવામાાં આવેલ. િહરેની જનતા ચાતક પક્ષીની જેમ 

વષોથી જે રાહતની રાહ જોઈ રહી હતી તે સાંદભે આજે નવી ર્દલ્હી મધ્યે ભારત સરકારનાાં શિશપિંગ રાજ્ય માંત્રીશ્રી 
મનસખુભાઈ માાંડશવયાએ રાહત આપતી મહત્વપણુસ જાહરેાત કરતાાં ટાઉનિીપનાાં ૨૨ હજાર લીઝ ધારકોની લાાંબા 
ગાળાની માગણી સાંતોષાઇ છે.  

 

લીઝધારકો વ્યાજબી રાન્સફર ફી ભરીને લીઝ રાન્સફર કરી િકે તે માટે ભારત સરકારનાાં િીપીંગ માંત્રાલય દ્વારા 
શનયમોમાાં બદલાવ કરવામાાં આવેલ છે. અત્યાર સધુી લીઝ રાન્સફર કરવા માટે રાન્સફર ફીની ગણતરી વખતે જે 

તે જમીનની વતસમાન બજાર ર્કિંમત આધારે રાન્સફર  ફી નક્કી કરવામાાં આવતી હતી જેથી ખબુ જ ઉંચી રાન્સફર 

ફી  ચકૂવવી પડતી હતી. હએ આ શનયમમાાં બદલાવ કરીને લીઝની મળુ ર્કિંમતનાાં આધારે જ રાન્સફર ફી શનયત 

કરવા માટે શનયમ સધુારવામાાં આવેલ છે. જેથી તદન સામાન્ય રાન્સફર ફી ભરીને લીઝ રાન્સફર કરાવી િકાિે.  

 

આ જાહરેાતને ગાાંધીધામ ચેમ્બરનાાં પ્રમખુ શ્રી ર્દનેિ ગપુ્તાએ સમગ્ર સાંકુલવતી આવકારતાાં િહરેનાાં હજારો લીઝ 

ધારકોની લાગણી અને માગણી સાંતોષાતા હષસ વ્યક્ત કરેલ તથા શિશપિંગ રાજ્ય માંત્રીશ્રી મનસખુભાઈ માાંડશવયા, 
સાાંસદ શ્રી શવનોદભાઈ ચાવડા અને DPTનાાં સમસ્ટ્ત અશધકારી ગણોનો આભારા વ્યક્ત કરતાાં આિા દિાસવેલ કે હવે 

શમલકત તબદલીનાાં વ્યવહાર િક્ય બનિે અને સરળતા ઊભી થિે. 

 

2. આપણી ચેમ્બરે RBI સમક્ષ રેપો રેટમાટે ઘટાડા માટે રજુઆત કરેલ અને ફળશ્રતુીરૂપે RBIએ રેપો રેટમાાં ઘટાડો 
કરેલ છે.  

 

3. શ્રીમાંતોની આવક ઉપર વધારાનો સેસ બઝેટમાાં ઝીંકવામાાં આવેલ તે સાંદભે આપણી ચેમ્બરે તેને નાબદુ કરવામાટે 

સરકારશ્રીને રજુઆત કરેલ અને પર્રણામ સ્ટ્વરૂપે છેવટે સરકારે આ વધારાનાાં સેસને નાબદુ કરેલ છે.  

 

4. CSR સાંદભે હાલમાાં સરકારે જેલની સજા જેવી કડક જોગવાઈઓ કરેલ તે સાંદભે ચેમ્બરે રજુઆત કરીને આ કડક 

જોગવાઇઓને હળવી કરવામા સફળતા મેળવેલ છે.  

 

5. ગાાંધીધામ ચેમ્બર માગસની બન્નેં બાજુનાાં અનઅશધકૃત દબાણોને હટાવવા માટે નગરપાલીકા સમક્ષ રજુઆત કરેલ 

પર્રણામ સ્ટ્વરુપે આ દબાણોને તાત્કાલલક દુર કરવામાાં આવેલ છે.  

 

6. રાર્ફકનાાં શનયમભાંગ બદલ દાંડની રકમ સાંદભે ફેર શવચારણા કરવા ગજુરાત સરકારને શવનાંતી કરવામાાં 
આવેલ અને તેના ફળ સ્ટ્વરૂપે ગજુરાત સરકાર દ્વારા દાંડની રકમ ઘટાડવામાાં આવેલ. 
 

7.  ૧લી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ થી લાગ ુથનારો રેલ માગે થતાાં માલ પર્રવહનનાાં ભાડામાાં ૧૫ %બીઝી સીઝન 
ચાર્જ રદ કરવામાાં આવેલ છે જે માટે અગાઉ અનેકવાર ગાાંધીધામ ચેમ્બર દ્વારા રેલ્વેનાાં શવશવધ સ્ટ્તરે 
રજુઆત કરવામાાં આવેલ. 
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8. ઉદ્યોગોને માલ પર્રવહનમાાં રેલ્વેની અનેક રાહતો જે માટે ગાાંધીધામ ચેમ્બર દ્વારા અગાઉ વખતો-વખત 
રજુઆત કરવામાાં આવેલ. 
 

9. ટાગોર રોડની બાંને બાજુઓનાાં અન-અશધકૃત દબાણોને હટાવવા માટેની આપણી રજુઆત સાંદભે હાલમાાં જ 
આ દબાણોને હટાવવાના ઝાંબેિની િરૂઆત કરેલ છે . 

 

10. રાર્ફકની સશુવધાઓ માટે આંબેડકર સકસલ અને મહારાવ સકસલની સાઇઝ ઘટાડવા માટે છેલ્લા ઘણા સમયથી 
આપણી ચેમ્બર દ્વારા શવશવધ સ્ટ્તરે રજુઆત કરવામાાં આવેલ અને પર્રણામ સ્ટ્વરૂપે કલેક્ટરશ્રીના માગસદિસન 
હઠેળ સૈધાાંશતક માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે અને તે સાંદભે સ્ટ્થાશનક વહીવટીતાંત્ર ગશતિીલ થયેલ છે. 

 

11.  આરબીઆઇ દ્વારા ૩૫ બેઝીસ પોઇન્ટનો રેપો રેટ ધટાડલે છે .   

 

સેિીનાર 
 

૧.  “સબકા શવિાસ શવશધ શવવાદ સમાધાન યોજના ૨૦૧૯”  - સેમીનાર 

કેન્દ્ર સરકારનાાં નાાંણા માંત્રાલયનાાં GST શવભાગ દ્બારા તા.૦૧.૯.૨૦૧૯થી લાગ ુકરવામાાં આવેલ “સબકા 
શવિાસ શવશધ શવવાદ સમાધાન યોજના ૨૦૧૯” ની સમજ આપતો એક કાયસક્રમ તા. ૧૧.૦૯.૨૦૧૯નાાં રોજ ચેમ્બર 
ભવન ખાતે યોજાઇ ગયો.  

 

GST કશમશ્નરશ્રી વસાવે સૌને આવકારતાાં આ યોજના સાંદભે સૌને પ્રાથશમક માર્હતી આપી હતી. ત્યારબાદ 
આસીસ્ટ્ટન્ટ કશમશ્નરશ્રી શમલનકુમાર જૈન અને શ્રી િશિકાાંત િમાસએ પાવરપોઇન્ટ પે્રઝન્ટેિન દ્વારા આ લસ્ટ્કમની 
શવસ્ટ્તતૃ માર્હતી આપી સૌને માર્હતગાર કરેલ. તેમનાાં અનસુાર આ લસ્ટ્કમનો મખુ્ય ઉદે્દશ્ય એ સવે કરદાતાઓને 
લાભ આપવાનો છે કે જેઓ જુલાઈ ૨૦૧૭માાં લાગ ુથયેલ GST પવેૂ જેમને સેન્રલ એક્સાઇસ અને સશવિસ ટેક્ષ 
સાંબાંશધત કોઈપણ નોટીસ શવભાગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ હોય અથવા કોઈ પ્રકારનો ટેક્ષ દેવાનો બાકી હોય 
અથવા કોઈ ઉચ્ચ ન્યાયલય CESTAT માાં નોટીસ સાંબાંશધત અપીલ કરવામાાં આવેલ હોય. આ યોજના અંતગસત 
સરકાર, સેન્રલ એક્સાઇસ અને સશવિસ ટેક્ષમાાં ૭૦% થી ૫૦% રાહત તથા વ્યાજ અને પેનલ્ટી ઉપર પણ રાહત 
આપવાનુાં પ્રાવધાન છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નોતરીનો કાયસક્રમ યોજાયેલ જેમાાં સૌ ઉપન્સ્ટ્થત GST અશધકારીઓએ સૌને 
સાંતોષકારક જવાબ આપ્યા હતા.  
 

૨.  ઇન્ટેલેક્ચ્યઅુલ પ્રોપટી રાઇટસ શવષય પર સેશમનાર 

કચ્છમાાં સૌ પ્રથમ વખત જ ગાાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમસસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇલન્ડયન પેટન્ટ ઓર્ફસ અને 
એિોચેમ - ર્દલ્હીનાાં સયુાંક્ત ઉપક્ર્મે તા.૧૬મી ઓક્ટોબરનાાં રોજ ઇન્ટેલેક્ચ્યઅુલ પ્રોપટી રાઇટસ શવષય પર એક 
ર્દવસનાાં સેશમનારનુાં આયોજન તા .૧૪.૧૦.૨૦૧૯ કરવામાાં આવેલ.  આ સેશમનારમાાં રેડમાકસ  અને તેની પ્રર્ક્રયા, 
કોપીરાઈટ અને તેની કાયસવાહી, પેટન્ટ િોધ અને તેની કાયસવાહી, વ્યવસાયમાાં કોપીરાઇટ, રેડમાકસ  અને પેટન્ટનુાં 
મહત્વ જેવા શવષયો પર શવસ્ટ્તતૃમાાં પ્રકાિ પાડવામાાં આવ્યો.  
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#P  C:TS/F lJQ[ J[5FZ D[/M IMHJF AFAT 

UF\WLWFD R[dAZ wJFZF DlC,FJL\UGF ;eIMG[ 5|Mt;FCG D/[ VG[ DlC,FVMDF\ :JZMHUFZL V\U[ 

HFU~STF VFJ[ T[ VFxIYL 5|YD JBT l0;[dAZ DlCGFDF\ DlC,F JL\U DF8[ C:TS/F lJQ[ J[5FZ D[/M 

IMHJF DF8[G\] VFIMHG lJRFZ[, 56 VF lNJ;M NZdIFG H H{G .g8ZG[xG, VMU”[GF.h[XG wJFZF jIF5FZ 

D[/FG\] VFIMHG SZFTF CF, VF VFIMHG[ D],TJL ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 

 

૪.   SBIની શવશવધ નાણાર્કય સહાયતા અને ઉત્પાદનો પર સેશમનાર  

તા.૧૯.૧૦.૨૦૧૯નાાં રોજ SBI દ્વારા એક સેશમનારનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ. આ સેશમનારમાાં SBI 

અમદાવાદથી પધારેલ ઉચ્ચ અશધકારીઓ દ્વારા SBIની નાણાાંર્કય સહાયતા અને સેવાઓ સાંદભે શવસ્ટ્તતૃ જાણકારી 
આપી હતી તથા પાવર પોઇન્ટ પે્રઝન્ટેસન દ્વારા શનકાસકાર  /આયાતકાર માટે બેંર્કિંગ સશુવધાઓ  ફોરેક્સ વ્યવસાય 
શવિેની મળૂભતૂ માર્હતી, માકેટ સીનારીઓ અને હજેજિંગ ટુલ્સ, શનયમનકારી પાલન તથા રેડ ફાઇનાન્સ  /
એમ.એસ.એમ.ઇ. સાંબાંશધત એસબીઆઈના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ જેવા શવશવધ મદુાઓની સમજ આપી હતી. 
 

(૭)    અગત્યની બેઠકો :- 
 

(એ).  ગાાંધીધામ ચેમ્બરના પ્રશતશનશધમાંડળે લીધેલ શવશવધ સ્ટ્તરે મલુાકતો :-  
 

!P  V[;PVFZP;LPGF GJF R[Z5;”G zLDTL V~6F HUtIFGLGL  

 UF\WLWFD R[dAZGF 5|lTlGlWD\0/[ ,LW[, D],FSFT 

UF\WLWFD R[dAZ wJFZF UF\WLWFD<VFlN5]Z XC[Z JrR[ SgJ[gXG ;[g8Z AF\WJF DF8[ HDLGGL 

H~lZIFT DF8[ ZH]VFT SZJF UF\WLWFD R[dAZ wJFZF VUFpGF ;DIDF\ ,[lBT 5+ wJFZF SZFI[, ZH]VFT 

5Z YI[, 5|UlTGL DFlCTL D[/JJF ;\NE”[ UF \WLWFD R[dAZGF 5|lTlGlWD\0/[ T[DGL D],FSFT ,LWL CTLP 

 

V\T[ 5|lTlGlWD\0/ wJFZF 5]Go ZH]VFT SZFTF\ 5|lTlGlWD\0/G[ H6FJJFDF\ VFjI\] S[4 SgJ[gXG 

;[g8Z V[;PVFZP;LP HFT[ H A\WFJX[ VG[ T[G\] :Y/ l;\W] EJGGL AFH]DF\ H[ BF,L 50[, %,M8 K[ T[GF 

p5Z lGDF”6 SZFX[P  

 

૨.    ઇન્ડસ્ટ્રી કશમશ્નર, ગાાંધીનગરને મળેલ ગાાંધીધામ ચેમ્બરનુાં પ્રશતશનશધમાંડળ  
ગાાંધીધામ ચેમ્બરે તેમનાાં એક પ્રશતશનશધમાંડળની ખાડીનાાં દેિોની ધાંધાકીય શવકાસ માટે મલુાકાત લેવાની એક 

દરખાસ્ટ્ત ઇન્ડસ્ટ્રી કશમશ્નર, ગાાંધીનગર સમક્ષ પ્રસ્ટ્તતુ કરેલ. આ સાંદભે ચેમ્બર ઉપપ્રમખુ શ્રી મહાદેવભાઇ રાજાણીનાાં 
નેજા હઠેળ માનદ સહમાંત્રીશ્રી મહિે પજુ અને કારોબારી સશમતીનાાં સભ્યશ્રી અશનલ જૈનનુાં બનેલુાં ગાાંધીધામ ચેમ્બરનુાં 
એક પ્રશતશનશધમાંડળ તા. ૦૪.૦૭.૨૦૧૯ નાાં ગાાંધીનગર મકુામે ઇન્ડસ્ટ્રી કશમશ્નરશ્રી શ્રીમતી મમતા વમાસને મળેલ. આ 
બેઠકમાાં ધાંધાના શવકાસ અથે ગાાંધીધામ ચેમ્બરનુાં એક પ્રશતશનશધમાંડળ ખાડીના દેિોની મલુાકાતે જવાની દરખાસ્ટ્ત 
સાંદભે ચચાસ શવચારણા કરવામાાં આવી હતી. આ ઉપરાાંત ગાાંધીધામ ચેમ્બરનાાં પ્રશતશનશધમાંડળે જીઆઇડીસીનાાં 
વધારાના કલેક્ટર અને એક્ક્ઝક્યટુીવ ર્ડરેક્ટરશ્રી શ્રીમતી કશવતા િેઠ સાથે રૂબરૂ મલુાકાત કરીને કાંડલા-મનુ્દ્રા વચ્ચે 

જીઆઇડીસીની સ્ટ્થાપનાાં ત્વરીત ધોરણે કરવા રજુઆત કરેલ. 
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૩.      ડીપીટીના નવશનયકુ્ત સેકે્રટરીની શભેુચ્છા મલુાકાતે ચેમ્બરનુાં પ્રશતશનશધમાંડળ  
તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ ચેમ્બર પ્રમખુશ્રી ર્દનેિ ગપુ્તાના વડપણ હઠેળ ઉપપ્રમખુશ્રી મહાદેવ રાજાણી, 

માનદમાંત્રીશ્રી આશષિ જોષી અને ખજાનચીશ્રી જયેિ રાજદે ના પ્રશતશનશધમાંડળે ડીપીટીના નવશનયકુ્ત સેકે્રટરીશ્રી 
શ્રી વેણગુોપાલ ની શભેુચ્છા મલુાકાત લીધેલ. આ પ્રશતશનશધમાંડળે ડીપીટીનાાં શવશવધ પડતર પ્રશ્નો શવિે તેમને 
અવગત કરેલ અને આ સાંદભે શવચાર-શવમિસ કરવામાાં આવેલ. 
 

$P   SORGL O[ZlJRFZ6F DF8[ DPT DwI[ TAMP GL IMHFI[, A[9S 
X]@JFZ4 TFP !(DL H],F.GF ZMH 0L5L8L SFIF”,IDF \ 8[d5 wJFZF :S[, VMO Z[8;DF\ O[ZlJRFZ6F 

AFAT[ IMHFI[, A[9SDF\ UF\WLWFD R[dAZGF 5}J” 5|D]BzL S[PV[DP 9SSZ T[DH 5M8” V[g0 S:8d; 5[8F 

;lDlTGF ;eI zL R\NG DC[`JZL p5l:YT ZCIF CTFP VF p5ZF\T A[9S NZdIFG p5l:YT ZC[, VgI 

V[;M;LV[XGMGF 5|lTlGlWVMV[ 56 8[d5 wJFZF ,FN[, VF JWFZF ;\NE”[ ;F{V[ GFZFHUL NXF”JL T[GM pU| 

lJZMW G\MWFjIM CTMP 

 

૫. કચ્છ કલેક્ટરશ્રી સાથે ગાાંધીધામ મધ્યે યોજાયેલ બેઠક  
તા:૨૯.૦૭.૨૦૧૯ના રોજ ગાાંધીધામ મધ્યે જીલ્લા કલેક્ટર અને સરકારનાાં શવશવધ શવભાગોનાાં વડાઓ સાથે 

એક ઔપચાર્રક બેઠક યોજાયેલઆ બેઠકમાાં ચેમ્બરનાાં પ્રમખુશ્રીએ ગાાંધીધામ િહરેનાાં શવશવધ પડતર મદુ્દાઓ શવષે 
રજુઆત કરેલ. આ પ્રસાંગે કચ્છના ધારસભ્ય શ્રીમતી માલતીબેન મહિેરી પણ ઉપન્સ્ટ્થત રહ્યા હતા.  
 
૬.    અમદાવાદ મધ્યે યોજાયેલ ફે્રટ કન્ઝયમુર બેઠક  

તા:૦૬.૦૮.૨૦૧૯ના રોજ અમદાવાદ મધ્યે ફે્રટ કન્ઝયમુર બેઠક યોજાયેલ અને આ બેઠકમાાં ચેમ્બર વતી 
શ્રી પારસમલ નાહટાએ હાજરી આપેલ. તેમણે વેગન દીઠ રૂ.૫,૦૦૦ ની પેનલ્ટી દુર કરવા, રેલ્વે ફે્રટમાાં ઘટાડો 
કરવા, આર. આર અને ઇ-ઇન્ડને્ટ માટે ડીજીટલ પ્લેટફોમસમાાં સધુારા  – વધારા, વેગન રજીસ્ટ્રેિન ફી ની ચકુવણી 
બાબતે, ટશમિનલ હને્ડલીંગ ચાજીસ દુર કરવા અને ૧૫ %સરચાર્જ પાછો ખેંચી લેવા સાંદભે આ બેઠકમાાં રજુઆત 
કરેલ . 
 

&P   lHÿ,F pnMU S[g24 E]H D]SFD[ IMHFI[, :JLO8 A[9SDF\ ZH] SZFI[, D]NFVM 

VUFp TFP Z*P*PZ)!( GF ZMH GSSL SZFI[, A[9S _pS[4 E]H wJFZF GJL TFZLB HFC[Z SZFTF T[ 

#!P*PZ)!( GF ZMH ;JFZ[ !!P)) JFuI[ E]H D]SFD[ IMHF. CTL4 H[DF\ UF\WLWFD R[dAZ JTL lJ:T’T 

D]NFVMGL GM\W T{IFZ SZLG[ ZH]VFT SZF. CTLP 

 

*P  GJlGI]ST S,[S8Z zL V[DP GFUZFHGGF :JFUT SFI”@DDF \  

 UF\WLWFD R[dAZGF 5|lTlGlWD\0/[ VF5[, CFHZL 

તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૯નાાં રોજ જજલ્લાનાાં નવશનયકુ્ત કલેકટર શ્રી. એમ. નાગરાજન અંજાર પ્રાાંત કચેરીની 
મલુાકાતે આવ્યા હતા જેમાાં તેઓ અંજાર – ગાાંધીધામ તાલકુા, ગાાંધીધામ નગરપાલીકા, GDA, ADAનાાં 
પદાશધકારીઓ અને અશધકારીઓ સાથે સાંકલનની બેઠક યોજેલ ત્યારે ગાાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમસસનાાં એક 
પ્રશતશનધી માંડળે પણ નવશનયકુ્ત કલેક્ટરશ્રીની શભેુચ્છા મલુાકાત લીધી હતી. આ પ્રશતશનધીમાંડળમાાં પ્રમખુશ્રી  
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ર્દનેિ ગપુ્તા, અન્ય પદાધીકારીઓ, મેનેજીંગ કશમટીનાાં સભ્યો, વમુન સબ કશમટીનાાં સભ્યો તથા વ્યાપારી 
એિોસીયેિનનાાં સભ્યો ઉપન્સ્ટ્થત રહ્યા હતાાં તથા કલેકટરશ્રીનુાં પષુ્ટ્પગચુ્છ અને સ્ટ્મશૃતલચન્હ આપી સ્ટ્વાગત કયુું હત ુાં. 
ચેમ્બર પ્રશતશનધીમાંડળે બેઠકમાાં કાંડલા – ગાાંધીધામ સાંકુલનાાં શવશવધ પડતર મદુાઓ શવષે નવશનયકુ્ત કલેકટરશ્રીને 
અવગત કરી તેમની સાથે ચચાસ કરી હતી તથા તેમને ચેમ્બર ભવનની મલુાકાતે આવવાનુાં આમાંત્રણ આપ્યુાં હત ુાં  . 
 

આ પ્રશતશનશધમાંડળમાાં ચેમ્બર ઉપ-પ્રમખુશ્રી મહાદેવ રાજાણી, માનદ માંત્રીશ્રી આશિષ જોષી, કોષાધ્યક્ષ શ્રી 
જયેિ રાજદે, કારોબારી સશમશતના સભ્યો શ્રી બળવાંત ઠક્કર, શ્રી નાંદલાલ ગોયલ, શ્રી રાકેિ જૈન, શ્રી તેજાભાઇ 
કાનગડ, શ્રી જગદીિ નાહટા, શ્રી ધમેિ દોષી અને શ્રી જશતન અગ્રવાલ ઉપન્સ્ટ્થત રહ્યા હતા. 

 

sALf UF\WLWFD R[dAZGL D],FSFT[ VFJGFZ 5|lTlGlWD\0/ VG[  

 prR VlWSFZLVM ;FY[ R[dAZ EJGDF\ IMHFI[, A[9SM 

 

 

!P   ZFHI lXl5\U D\+LzL DG;]BEF. DF\0lJIFV[ UF\WLWFD R[dAZGL ,LW[, D],FSFT 

  

 ZFHI lXl5\U D\+LzL DG;]BEF. DF\0lJIF wJFZF TFP #4 $ VG[ 5DL VMS8MAZGF ZMH 

UF\WLWFD<SrKGL D],FSFT NZdIFG T[D6[ TFP # GF ZMH 0L5L8LGL D],FSFT ,LWL CTL VG[ :8[SCMÿ0;” 

;FY[ A[9S IMH[,P tIFZAFN TFP $YL GF ZMH R[dAZ EJGGL D],FSFT ,[JF DF8[ ;\DlT VF5L VG[ T[ 

lNJ;[ ;F\H[ ^P)) JFuI[ 0L5L8L wJFZF :8[SCMÿ0;”G[ V[JM0” V[GFIT SZFI[,P D],FSFTGF V \lTD lNJ;[ 

XlGJFZ4 TFP 5DL GF ZMH ;JFZ[ (P#) JFuI[ T[D6[ CM8, Z[0L;G BFT[ OlG”RZ 5FS” V[;PVF.P5LP;LP DF \ 

OlG”RZ pnMUMGL :YF5GF DF8[GL TSM ;NE”[ ;[DLGFZGF VFIMHGDF\ EFU ,LW[,P 

 

 

ZP UF\WLWFD R[dAZ wJFZF Z[,J[ AM0”GF 0FIZ[S8Z ;D1 lJlJW 5|`G[ SZFI[, ZH]VFT 

 

TFP!&P!)Z)!( GF ZMH Z[,J[ AM0”GF SMDlX”I, sZ[8 VG[ DFS”8L \Uf GF l5g;L5F, V[ShLSI]l8J 

0FIZ[S8Z V[GP DW];]NG ZFJ VG[ lJlJW pnMU5lTVM VG[ W\WFYL”VM ;FY[ UF \WLWFD R[dAZ EJG DwI[ 

A[9S IMHF. CTL4 H[DF\ SrKGF Z[,J[G[ :5X”TF lJlJW 5|`GM AFAT[ RRF” lJRFZ56 SZJFDF \ VFJL CTLP  

VF A[9SDF\ R[dAZ 5|D]BzLV[ ;DIF\=TZ[ SrK lH,,F VG[ lJX[Q~5[ S\0,F<UF\WLWFD ;\S],YL Z[,J[GM 8=FlOS 

VG[ Z[J[gI]DF\ H[ GM\W5F+ JWFZM YIM K[ T[ TZO Z[,J[T\+G\] wIFG NMZLG[ Z[,J[ 8=FlOSDF\ JWFZ[ ;FZL 

;UJ0TFVM VF5[ VF DF8[ ZH]VFT SZ[,P 

 

VF p5ZF\T VFUFDL lNJ;MDF\ S\0,FYL SM:8, lXl5\UGL X~VFT Z[,J[ U]0; 8=FlOS 5Z V;Z SZ[ 

TM T[ AFATG\] wIFG ZFBL Z[,J[ 8=FlOS JWFZJF DF8[ GJL GLlTVM AGFJJL HM.V[ T[J\] ;}RG SZ[,P  

T[D6[ 5[;[gHZ 8=[GM VG[ lJX[Q~5 AZ[,L 8=[G ;\A\lWT D];FOZMGL YTL CF0DFZL lJQ[ ZH]VFT SZ[,P 

UF\WLWFD R[dAZ wJFZF ZH] SZFI[, VFJ[NG5+DF\ D]bItJ[ .g0:8=LI, ;M,8GF 8=FlOSG[ JWFZJF DF8[ 

ZLOF.g0 VFIM0F.h0 ;M,8G[ 0L S[8[UZLDF\YL ;L S[8[UZLDF\ AN,JF AFAT[ ZH]VFT SZF. CTLP Z[,J[ 

AM0”GF 0FIZ[S8Z NZ[S D]NFVMGL GM \W ,. IMuI DFU”NX”G VF5[, VG[ D]NFVM lJX[ JWFZFGL DFlCTL 

VF5JF p5ZF\T T[G\] lGZFSZ6 ,FJJF Tt5ZTF NFBJ[,P 
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s*f પ્રમકર્ણ :- 
 

!P   R[dAZDF\ :JFT\áI lNJ;GL pHJ6LGM SFI”@D IMHFIM 

R[dAZGF 5|F\U6DF\ ZFq8=GF &#DF\ :JFT\áI lNJ;GL pt;FC5}J”S pHJ6LG\] VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,P 

5|D]BzL lNG[XEF. U]%TFGF JZN C:T[ wJHJ\NG SZL ;,FDL VF5LG[ ;D}CDF\ ZFq8=UFG SZL X]E[rKFVM 

5F9JJFDF\ VFJL CTLP VF SFI”@DDF \ R[dAZGF ;eIM4 5}J” 5|D]BM TYF R[dAZ ;FY[ ; \,uG ;F{ 

V[;M;LV[XGMGF 5|lTlGlWVM VF ZFq8=LI 5J”GL pHJ6LDF \ p5l:YT ZCIF CTFP 

 

tIFZAFN4 SFZMAFZL ;lDlTGF ;eIMV[ V,U V,U U|]5 AGFJL lJlJW :Y/M H[D S[ 0L5L8L4 

.gSD8[14 UF\WLWFD GUZ5Fl,SF VG[ S:8D CFp; H[JF SFIF”,IMDF \ IMHFTF wJHJ\NGGF SFI”@DDF \ CFHZL 

VF5L CTLP 

 

ZP   R[dAZ EJGDF\ IMHFI[, G}TG JQ” < :G[C lD,G 

;MDJFZ4 TFP Z*DL VMS8MAZ4 Z)!( GF ZMH ;JFZ[ !)P)) YL !)P#) NZdIFG lNJF/L < G}TG 

JQ” 5|FZ \E[ R[dAZGF ;eIM TYF ;\S],GF jIF5FZ pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F jIF5FZLVMG\] :G[C lD,G R[dAZ 

EJG DwI[ IMHFI\] CT\]4 H[DF\ ;\S],GF jIF5FZL ;eIM DM8L ;\bIFDF\ p5l:YT ZCL X]E[rKFGL VF5<,[ SZL 

CTLP VF :G[C lD,GDF\ E}HGF WFZF;eI 0F[P szLDTLf GLDFA[G VFRFI”4 UF \WLWFDGF WFZF;eI zLDTL 

DF,TLA[G DC[`JZL4 UF\WLWFD GUZ5Fl,SFGF 5|D]BzL SFG_EF. EIF”4 0L5L8LGF R[ZD[GzL V[;PS[P DC[TF 

VG[ VgI VlWSFZLVM4 S\0,F<D\]2FGF S:8D SlD`GZ zL V[;P S[P VU|JF,4 _PV[;P8L SlD`GZ zL 5|DMN 

J;FJ[4 UF\WLWFDGF V[ZLIF Z[,J[ D[G[HZzL VFlNX 59Fl6IF4 UF\WLWFD GUZ5Fl,SFGF 5}J” 5|D]B zLDTL 

ULTFA[G U6F+F4 5}J” ;F \;N ;eI zLDTL 5}GDA[G HF84 lJlJW ZFHSLI 51GF VU|6LVM TYF 5|HFlSI 

5|lTlGlWVM4 UF\WLWFD R[dAZGF 5}J” 5|D]BM4 ;ZSFZL TYF VW”<;ZSFZL VlWSFZLVM TYF ;D:T S \0,F 

SMd5,[1GF J[5FZ pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F ;eIM4 XC[ZGF GFDF\lST pnMU5lTVM4 J[5FZL EF.VM4 ;FDFlHS 

;\:YFVMGF CMN[NFZM4 SFI”JFCS ;lDlTGF ;eIM lJU[Z[ ACM/L ; \bIFDF\ p5l:YT ZCIF CTFP 

 

#P   SMOL 8[A, A]SGL 5|UlT AFAT 

UF\WLWFD R[dAZ wJFZF 5|YD JBT ïïSMOL 8[A, A]Sðð ACFZ 5F0JF DF8[ R[dAZ wJFZF GJL 

ZRFI[, 5[8F ;lDlTGF ;eIzLVM wJFZF ;\]NZ SFDULZL Y. ZCL K[ VG[ A]SGF 8F.8, T[DH l0hF.G DF8[ 

zL SD, 58[, ;FY[ ;TT ;\5S”DF\ ZCL T[DG[ DFU”NX”G VF5L ZCIF K[P CF, VF 5|MH[S8 p5Z UlTXL, 

lNXFDF\ SFI”JFCL Y. ZCL K[ VG[ VDNFJFNGF D[P VF.0[g8LS; l0hF.G 5|FP l,P G[ V,U V,U 

lJ:TFZMDF\YL 0[8F V[Sl+T SZLG[ T[DG[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[VM wJFZF 56 5M8” lJ:TFZ4 

J[ZCFp;4 V[0LA, VM.,4 hMG VG[ 8LdAZ ;lCT lJlJW lJ:TFZMDF\GL lJl0IMU|FOL VG[ OM8MU|FOLG\] SFI” 

5}6” SZ[, K[P VF A]S 5|l;wW SZJF DF8[ V \NFlHT BR” ~FP & YL * ,FB YJFGL XSITF K[P 

 

$P   ïï;\S8 lGJFZ6 ;M;FI8LððGF DFwIDYL HdD]<SFxDLZGF XCLN YI[,  

 5M,L;GF 5lZJFZHGG[ V5FI[, VFlY”S ;CFI 

UF\WLWFD R[dAZ 5[|lZT ïï;\S8 lGJFZ6 ;M;FI8Lðð GF DFwIDYL XCLN YI[, HdD]<SFxDLZGF 

5M,L;GF 5lZJFZHGG[ ~FP !45)4)))<)) GL VFlY”S ;CFI R]SJJFGF ;DFRFZ D \]A.GF 8F.d; VMO 

.\l0IF VG[ :YFlGS ;DFRFZ5+GF SrKlD+DF\ 5|l;wW YTF\ UF\WLWFD R[dAZ[ T[GL lJX[Q GM\W ,. UF{ZJ 

VG]EjI\] K[P UF\WLWFD R[dAZ wJFZF 5CM\RF0[, VFlY”S ;CFIGL SFDULZLYL HdD]<SFxDLZGF B]N 0LPVF.P_P  
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V[ 56 R[dAZGL VF SFDULZLGL lJX[Q GM\W ,. R[dAZ 5|D]BzLG[ 8[l,OMlGS DFwIDYL VFEFZ jIST SZL 

;\:YF wJFZF SZFI[, 5|X\;GLI SFDULZLG[ VFJSFZ[,P HIFZ[ HdD]GF 5+SFZ[ R[dAZ 5|D]BzLGM 8[l,OMlGS 

;\5S” ;FWL WgIJFN 5F9jIFP  

 

૫.   ગજુરાત ચેમ્બર દ્વારા વષસ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની કારોબારી સશમશતમાાં ગાાંધીધામ ચેમ્બરના 
 પ્રમખુશ્રીની  થયેલ શનમણુાંક  
 ગાાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમસસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીનાાં પ્રમખુશ્રી ર્દનેિ ગપુ્તાની ગજુરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસસ એન્ડ 

ઇન્ડસ્ટ્રી, અમદાવાદની એક્જીક્યટુીવ કમીટીમાાં વષસ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટે કો-ઓપ્ટેડ સભ્ય તરીકે નીમણુાંક કરવામાાં 
આવી છે. તેમની આ શનમણુાંક, તેમનાાં બહોળા અનભુવ, ઔદ્યોલગક અને વ્યાપારીક જગતનાાં પ્રશ્નોનાાં શનરાકરણ 
સાંદભે તેમનાાં યોગદાનને અનલુક્ષીને કરવામાાં આવેલ છે. તેમની આ શનમણુાંક બદલ તેમને ઠેર ઠેર થી અલભનાંદન 
મળી રહલે છે. તેમની આ શનમણુાંકથી ગાાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમસસનુાં ગજુરાત રાજ્યમાાં એક અલાયદુાં સ્ટ્થાન 
હોવાનુાં પ્રશતત થાય છે  . 

 

^P   ZLHIMG, SFpg;L,GF ;eIM ;FY[ IMHFI[, lJl0IM SMgOZg; 

 U]HZFT R[dAZGF GJlGI]ST 5|D]BzL N]U”[X A]RGF G[HF C[9/ U]~JFZ4 TFP !*DL H],F.GF ZMH 

JL0LIM SMgOZg;GF DFwIDYL ZLHIMG, R[dA;”GF VgI ;eIM ;FY[ 5|YD A[9S IMHFI[,P VF lJl0IM 

SMgOZg;DF\ EFU ,[TF\ V[DPV[;PV[DP.P VG[ _VF.0L;LGF D]NFVM H[ VUFp ,[lBTDF\ U]HZFT R[dAZG[ 

DMS,FJ[, CTF T[ lJQ[ IFN V5FJ[,P VF p5ZF\T GJF 5|`GM H[JF S[ U]HZFT ;ZSFZGF H\+L Z[8 JWFZJFGF 

5|ItGGM lJZMW4 SrKDF\ V[Z VG[ Z[,J[ SG[S8LJL8L ;]WFZJF4 A[\S OFIGFg; VG[ W\WFYL”VMG[ ,LSJL0L8LGL 

;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[ T[ ;\NE”[ ZH]VFT SZ[,P VF56[ U]HZFT R[dAZGF GJlGI]ST 5|D]BzLG[ 

;}RG SZ[, S[ U]HZFTGF D]bID\+LzL ;FY[ UF\WLGUZ DwI[ V[S A[9SG\] VFIMHG SZJ] HM.V[4 H[YL 50TZ 

5|`GMGF lGZFSZ6G[ J[U D/[4 T[J\] T[D6[ H6FJ[,P 

 

&P   JFI] JFJFhM0FGF SFZ6[ V;ZU|:TMG[ ;\S8 lGJFZ6 ;M;FI8L DF\YL  

 V5FI[, ;CFI AFAT 

H]G DlCGFDF\ +F8S[, JFI] JFJFhM0FYL ZFHIGF ;\S8U|:T lJ:TFZMDF\ jIJ:YF DF8[ ZMSFI[, 

;LVF.V[;V[OGF HJFGMG[ ;JFZGF GF:TFYL ,.G[ ZFl+GF EMHG ;]WL T[DH 5LJFGF DLGZ, 5F6LGL 

jIJ:YF UF\WLWFD R[dAZ wJFZF 5[|lZT ;\S8 lGJFZ6 ;M;FI8L DF\YL SZFI[, CTLP   

 

૮.   ગાાંધીધામ – આર્દપરુનાાં PGVCLનાાં ભગુસભ કેબલનાાં પ્રકલ્પ સાંદભે 

ગાાંધીધામ ચેમ્બર, ગાાંધીધામ – આર્દપરુનાાં PGVCLનાાં ભગુસભ કેબલનાાં પ્રકલ્પ સાંદભે િરુઆતથી જ 
પ્રયત્નિીલ રહલે છે પરાંત ુPGVCLની શનલષ્ટ્ક્રયતાને લલધે આ સ્ટ્વપ્ન આજ ર્દન સધુી સાકાર થયેલ નથી. આ સાંદભે 
હાલમાાં જ PGVCLનાાં મેનેજજિંગ ડાયરેક્ટરશ્રીને ચેમ્બર દ્વારા લેખીત રજુઆત કરી આ પ્રકલ્પને તાત્કાલલક ધોરણે િરૂ 
કરવામાાં આવે અન્યથા વલ્ડસ બેન્કની સ્ટ્પેશિયલ ગ્રાાંટની મદુત પરૂી થઈ જવાની ભીતી દિાસવેલ છે. લેલખત 
રજુઆતમાાં સ્ટ્પષ્ટ્ટપણે જણાવ્યા મજુબ ટેન્ડર પ્રર્કયાનો આરાંભ થયા બાદ સાંપણૂસ પ્રર્ક્રયા ખોરાંભે ચડી ર્દિાશવર્હન 
બની ગયેલ છે આથી સાંકુલની પ્રજાનુાં લાાંબા સમયથી પડતર રહલે સ્ટ્વપ્ન સાકાર ન થતાાં હવે પ્રજાની ધીરજ 
ખટૂતી જાય છે. આ ઉપરાાંત કચ્છ જજલ્લાની PGVCLની શવશવધ શવભાગીય કચેરીઓમાાં ખાલી રહલે પદો પર અને  
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તેમાાંય શવિેષરૂપે અધીક્ષક ઇજનેર – અંજારનાાં પદ પર તાત્કાલલક શનમણુાંક કરવા રજુઆત કરવામાાં આવેલ છે અને 
જણાવવામાાં આવેલ છે કે આ ખાલી રહલે પદો ઉપર સમયસર શનમણુાંક ન થવા ને લલધે પ્રજાની ફરીયાદોનો 
સમયસર ઉકેલ આવતો નથી અને પ્રજા હાડમારીનો ભોગ બની રહી છે  . 
 

(૯)     અગત્યનો પત્રવ્યિહાર :- 

જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ નગરપાલલકા સાંબાંશધત પડતર પ્રશ્નો બાબતે ગાાંધીધામ નગરપાલલકાનાાં પ્રમખુશ્રી, 
ચેરમેનશ્રી, મખુ્ય અશધકારીશ્રી તેમજ કચ્છ કલેક્ટરશ્રી ને પાઠવેલ પત્ર.  

૦૨.૦૭.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ િહરેનાાં રાર્ફક શસગ્નલ કાયસરત કરવા સાંદભે કશમશ્નરશ્રી મ્યશુનશસપાલલટી 
એડશમશનસ્ટ્રેિનને પાઠવેલ પત્ર.  

૦૨.૦૭.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ િહરેનાાં અન-અશધકૃત દબાણો હટાવવા સાંદભે ગાાંધીધામ નગરપાલલકાનાાં પ્રમખુશ્રી, 
ચેરમેનશ્રી, મખુ્ય અશધકારીશ્રી તેમજ કચ્છ કલેક્ટરશ્રી ને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૩.૦૭.૨૦૧૯ 
કચ્છ જીલ્લાનાાં શસણાઇ ડમેને નમસદાનાાં પાણીથી ભરવા બાબતે નાણામાંત્રીશ્રી ગજુરાત સરકાર, 
ચેરમેનશ્રી સરદાર સરોવર શનગમ લી. તેમજ કચ્છ કલેક્ટરશ્રી ભજુ ને પાઠવેલ પત્ર.  

૦૩.૦૭.૨૦૧૯ ગાાંધીધામ-આર્દપરુ િહરેનાાં પડતર પ્રશ્નો સાંદભે કચ્છ કલેક્ટરશ્રી ભજુ ને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૩.૦૭.૨૦૧૯ 
આરબીઆઇની બેલન્કગ ને લગતી ગાઇડલાઇન માટે ગવનસરશ્રી આરબીઆઇ-મુાંબઇ તેમજ ચીફ 
મેનેજરશ્રી, સ્ટ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇલન્ડયા ને પાઠવેલ પત્ર.   

૦૩.૦૭.૨૦૧૯ લબઝનેસ ડવેલપમેન્ટ માટે ખાડી દેિોની મલુાકાત લેવાની દરખાસ્ટ્ત સાંદભે પાઠવેલ પત્ર. 

૦૬.૦૭.૨૦૧૯ 
એમએસએમઇના પ્રશ્નો સાંદભે સેકે્રટરી જનરલ ગજુરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસસ અમદાવાદને 
પાઠવેલ પત્ર.   

૦૬.૦૭.૨૦૧૯ 
આર્દપરુ રેલ્વે સ્ટ્ટેિનની સગવડતાને અપગે્રડ કરવા સાંદભે સાંસદ સભ્યશ્રી કચ્છ-મોરબી 
શવસ્ટ્તાર-ભજુ, ડીઆરએમ વે.રે.-અમદાવાદ, તેમજ  એઆરએમ વે.રે.- ગાાંધીધામને પાઠવેલ 
પત્ર.  

૦૯.૦૭.૨૦૧૯ 
આગામી ડીઆરયસુીસીના બેઠકમાાં ચચાસ માટેના મદુ્દાઓ સાંદભે ડીઆરયસુીસીના સેકે્રટરી વે.રે 
ને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૯.૦૭.૨૦૧૯ જ ાંત્રી વધારાનાાં સાંદભે માન.રેવન્ય ુમાંત્રીશ્રી ગજુરાત રાજ્યને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૦.૦૭.૨૦૧૯ 
ડીપીટી દ્વારા સીએસઆર હઠેળ જવાબદારી શનભાવવા માટેનાાં સચૂનો સાંદભે ડીપીટી ચેરમેનને 
પાઠવેલ પત્ર. 

૧૦.૦૭.૨૦૧૯  
૨૧.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ ચેમ્બર ભવનમાાં વેપાર મીર્ટિંગ દરશમયાન રજૂ કરાયેલ પડતર પ્રશ્નો 
ઉકેલવાની શવનાંતી કરતો પત્ર વે.રે-મુાંબઇના શપ્રન્ન્સપાલ ચીફ ઓપરેટીંગ મેનેજરને પાઠવેલ 
પત્ર. 

૧૦.૦૭.૨૦૧૯ 
કાંડલા લલન્ક્વડ ટશમિનલમાાં ચોરીના વારાંવાર બનાવોનાાં સાંદભે સશુપ્રટેન્ડન્ટ ઓફ પોલલસ 
ગાાંશધધામને પાઠવેલ પત્ર. 
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૧૦.૦૭.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ ચેમ્બર ભવન ખાતે ઓપન હાઉસ મીટ યોજવાના પ્રસ્ટ્તાવ સાંદભે આરબીઆઇના 
રીજીયોનલ ડાયરેક્ટર-અમદાવાદને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૧.૦૭.૨૦૧૯ 
ખાડીનાાં દેિોમાાં ધાંધાના શવકાસના પ્રસ્ટ્તાવ અથે ઇન્ડલસ્ટ્ર કશમશ્નર-ગજુરાત રાજ્ય ને પાઠવેલ 
પત્ર. 

૧૧.૦૭.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ-આર્દપરુ સાંકુલના અન-અશધકૃત દબાણોને ત્વર્રત દુર કરવા સાંદભે ગાાંધીધામ 
નગરપાલલકાનાાં પ્રમખુશ્રી, ચેરમેનશ્રી, મખુ્ય અશધકારીશ્રી તેમજ સશુપ્રન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલલસને 
પાઠવેલ પત્ર. 

૧૧.૦૭.૨૦૧૯ ગાાંધીધામ સાંકુલના પડતર પ્રશ્નો સાંદભે કચ્છ કલેક્ટરશ્રી અને ડ ે.કલેક્ટરશ્રી ને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૧.૦૭.૨૦૧૯ 
કચ્છ જીલ્લામાાં પ્રવાસન પ્રવશૃિઓને વેગ આપવાના સચુનો બાબતે પ્રવાસનમાંત્રીશ્રી, ગજુરાત 
રાજ્ય તેમજ ટુરીઝમ કોપોરેિન ઓફ ગજુરાત લી.ને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૨.૦૭.૨૦૧૯ ગાાંધીધામ-આર્દપરુ િહરેનાાં પડતર પ્રશ્નો સાંદભે કચ્છ કલેક્ટરશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૨.૦૭.૨૦૧૯ 
કચ્છ જીલ્લાનાાં શિણાઇ ડમેને નમસદાના પાણીથી ભરવા માટે મખુ્ય કેનાલમાાં એચઆર મકુવા 
સાંદભે માંત્રીશ્રી નમસદા યોજના-ગાાંધીનગરને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૨.૦૭.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ ખાતે શનકાસ શનરીક્ષણ એજન્સીની ઑર્ફસ બાંધ કરવાનો શનણસય પાછો લેવાની 
શવનાંતી કરતો પત્ર એક્ષપોટસ ઇસ્ટ્પેક્િન એજન્સી-ર્દલ્હીને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૬.૦૭.૨૦૧૯ 
રેપો રેટ ઘટાડાના ધીમુાં રાન્સશમિન સાંબાંશધત મદુ્દાઓના શનવારણ માટેની શવનાંતી કરતો પત્ર 
આરબીઆઇ-મુાંબઇના ગવનસરશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૬.૦૭.૨૦૧૯ નેિનલ હાઇવે ૮/એ ને લગતાાં સચુનો પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, પીઆઇય-ુઆર્દપરુને પાઠવેલ. 

૧૭.૦૭.૨૦૧૯ 
ઉચ્ચ સરચાર્જ કર લાદવાની બજેટ પ્રસ્ટ્તાવ પર ફરીથી શવચાર કરવાની શવનાંતી કરતો પત્ર 
નાણામાંત્રીશ્રી ભારત સરકારને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૭.૦૭.૨૦૧૯ 
કચ્છથી ઉત્પન્ન કાગોની કોસ્ટ્ટલ િીશપિંગ દ્વારા મવુમેન્ટ થાય તેમાાં છટછાટ આપવા સાંદભે 
િીશપિંગ શમશનસ્ટ્ટરશ્રી ર્દલ્હી ને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૭.૦૭.૨૦૧૯ 
ભારતીય પોટસની સમસ્ટ્યાઓ અને સચૂનોમાાંથી પર્રવહનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રાદેશિક 
કેન્દ્ર શવકસાવવા સાંદભે િીશપિંગ શમશનસ્ટ્ટરશ્રી ર્દલ્હી ને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૨.૦૭.૨૦૧૯ 
લાાંબા સમયથી પડતર રહલે પીજીવીસીએલના અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલીંગનાાં પ્રકલ્પ સાંદભે 
પીજીવીસીએલ-રાજકોટના મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૨.૦૭.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ ચેમ્બર મધ્યે આર.ટી.ઓને લગતા શવશવધ પ્રશ્નોના શનરાકરણ સાંદભે બેઠક યોજવા 
આર.ટી.ઓ ઓર્ફસર-ભજુ ને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૩.૦૭.૨૦૧૯ 
કચ્છમાાં પીજીવીસીએલનાાં કાયાસલયોમાાં ખાલી રહલે પદો પર તાત્કાલલક શનમણકુ કરવા સાંદભે 
પીજીવીસીએલ  – રાજકોટનાાં મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૩.૦૭.૨૦૧૯ 
ડ્રાફ્ટ મોડલ ટેનન્સી એક્ટ, ૨૦૧૯ સાંદભે શમશનસ્ટ્રી ઓફ હાઉશસિંગ એન્ડ અબસન અફેસસ, ભારત 
સરકાર  –  ર્દલ્હીને પાઠવેલ પત્ર. 
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૨૩.૦૭.૨૦૧૯ 
લાાંબા સમયથી પડતર રહલે પીજીવીસીએલના અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલીંગના પ્રકલ્પ સાંદભે 
ધારાસભ્યશ્રી ગાાંધીધામ  – મતશવસ્ટ્તારને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૪.૦૭.૨૦૧૯ 
લીઝ હોલ્ડ વેપારી અને ઔદ્યોલગક જમીનને ફ્રી હોલ્ડમાાં રૂપાાંતર્રત કરવાની યોજનાની અંશતમ 
માંજૂરી અને ઘોષણાને ઝડપી બનાવવા શવનાંતી કરતો પત્ર દીનદયાલ પોટસ  રસ્ટ્ટના 
ચેરમેનશ્રીને પાઠવેલ. 

૨૫.૦૭.૨૦૧૯ 
ઉદ્યોગ  – ધાંધાનાાં પ્રોત્સાહન માટેની સરકારશ્રીની શવશવધ લસ્ટ્કમોની જાણકારી મેળવવા સાંદભે 
જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર  – ભજુનાાં જનરલ મેનેજરશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૫.૦૭.૨૦૧૯ 
પ્રોફેિનલ ટેક્ષની નાબદુી સાંદભે નાણાાં શવભાગ  – ગાાંધીનગરનાાં અશધક મખુ્ય સલચવશ્રીને 
પાઠવેલ પત્ર. 

૨૬.૦૭.૨૦૧૯ 
કચ્છ જીલ્લાનાાં ગાાંધીધામ િહરેની લીઝ/સબ-લીઝ હક્કની જમીનોના ર્ફ્ર હોલ્ડમાાં રાન્સફરના 
દસ્ટ્તાવેજોને બીજીવાર ભરવી પડતી સ્ટ્ટેમ્પ ડયટુીમાાંથી મનુ્ક્ત આપવા સાંદભે મહસેલુ માંત્રીશ્રી  – 
ગજુરાત રાજ્ય ગાાંધીનગરને પાઠવેલ પત્ર. 

૩૦.૦૭.૨૦૧૯ 
અંતરજાળ ગામથી કાસેઝ પાસે કાંડલા તરફ જતાાં માગસને જોડતાાં રસ્ટ્તાની લબસ્ટ્માર હાલત 
સાંદભે કાયસપાલક ઇજનેરશ્રી માગસ અને મકાન શવભાગ ભજુને પાઠવેલ પત્ર. 

૩૦.૦૭.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ ડવેલપમેન્ટ ઓથોરીટીમાાં ઓનલાઇન કામગીરીનો પ્રારાંભ કરવાનાાં સચુન સાંદભે 
મખુ્યમાંત્રીશ્રી, ગજુરાત રાજ્યને પાઠવેલ પત્ર. 

૩૧.૦૭.૨૦૧૯ 
જી.એસ.ટી .શવષયના શનરાકરણ માટે શવશિષ્ટ્ટ મીર્ટિંગનુાં આયોજન કરવાની દરખાસ્ટ્ત સાંદભે 
જીએસટી  –  ગાાંધીધામ નાાં જોઇન્ટ કશમશ્નરશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

 

ઓગસ્ટ્ટ, ૨૦૧૯ 

૦૧.૦૮.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ અને ભજુ રેલ્વે સ્ટ્ટેિન પર નીચેની ગશત માટે એસ્ટ્કેલેટર સ્ટ્થાપવા શવનાંતી કરતો પત્ર 
વેસ્ટ્ટનસ રેલ્વે  – મુાંબઇનાાં જનરલ મેનેજરને પાઠવેલ .  

૦૨.૦૮.૨૦૧૯ 
સમયસર દરમ્યાનગીરી દ્વારા શધરેલ લાઇનની સ્ટ્થાપનાને નડતર પલુ નાં  . m 966/3-4 mlam 

– rhdw &  m 607/6-8 mbla – rdhw જે માળીયા અને સરુજબારી વચ્ચેથી ગજુરાત રાજ્યનાાં 
કચ્છ જીલ્લાને જોડ ેછે તેનાાં શનરાકરણ સાંદભે વડાપ્રધાનશ્રી, ભારત સરકારને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૨.૦૮.૨૦૧૯ 
આલા હઝરત એક્સપે્રસ રેન નાં .૧૪૩૧૧/૧૨ અને ૧૪૩૨૧/૨૨ ની ખરાબ હાલત સાંદભે નો.રે 
– ન્ય ુર્દલ્હીનાાં જનરલ મેનેજરને તેમજ ચીફ કોમશસિયલ મેનેજરને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૩.૦૮.૨૦૧૯ 
આગામી નાણાકીય નીશતની જાહરેાત માટેનાાં સચૂનો સાંદભે આરબીઆઇનાાં ગવનસરને પાઠવેલ 
પત્ર. 

૦૩.૦૮.૨૦૧૯ આધારકાડસ બનાવવા માટેનુાં કેન્દ્ર ચાલ ુકરવા સાંદભે મામલતદારશ્રી ગાાંધીધામને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૫.૦૮.૨૦૧૮ 
મીઠીરોહર જીઆઇડીસીમાાં પ્લોટ ઉપર ગેરકાયદેસર દબાણ કરવાનાાં પ્રયત્નને શનષ્ટ્ફળ બનાવવા 
સાંદભે સશુપ્રટેન્ડન્ટ ઓફ પોલલસ, ગાાંધીધામને પાઠવેલ પત્ર .  
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૦૭.૦૮.૨૦૧૯ 
આર્દપરુ  – ગાાંધીધામ િહરેનાાં રાન્સફોમસરનાાં રખ  – રખાવ સાંદભે પીજીવીસીએલનાાં અશધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી  – ગાાંધીધામ તેમજ પીજીવીસીએલનાાં જુશનયર ઇજનેરશ્રી  – આર્દપરુને પાઠવેલ પત્ર .  

૦૭.૦૮.૨૦૧૯ 
પડાણા અને ચોપડવા મધ્યે નવા સબ સ્ટ્ટેિનની સ્ટ્થાપના સાંદભે ગેટકોના અશધક્ષક ઇજનેરશ્રી  – 
અંજાર તેમજ પીજીવીસીએલનાાં અશધક્ષક ઇજનેરશ્રી  – અંજારને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૭.૦૮.૨૦૧૯ 
ર્દનદયાલ પોટસની લાાંબા સમયથી પડતર કસ્ટ્ટમ બોન્ડડે વેરહાઉસની સશુવધા માટેની માાંગણી 
સાંદભે ડીપીટીનાાં ચેરમેનને પાઠવેલ સ્ટ્મશૃતપત્ર. 

૦૭.૦૮.૨૦૧૯ 
ર્દનદયાલ પોટસ  મધ્યે ડ્રાય કાગો જેટીનાાં હોલ્સ અને પાંચરમાાં સધુારણા સાંદભે ડીપીટીનાાં 
ચેરમેનને પાઠવેલ સ્ટ્મશૃતપત્ર. 

૦૮.૦૮.૨૦૧૯ 
વેપાર અને ઉદ્યોગને નાણાકીય સહાય અને સેવાઓ માટે અરસપરસ કાયસક્રમો, સભાઓ, 
પર્રસાંવાદો ગોઠવવા શવનાંતી કરતો પત્ર સ્ટ્ટેત બેન્ક ઓફ ઇલન્ડયા  – ગાાંધીધામનાાં આશસસટન્ટ 
જનરલ મેનેજરને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૮.૦૮.૨૦૧૯ 
આલા હઝરત એક્સપે્રસ રેન નાં .૧૪૩૧૧/૧૨ અને ૧૪૩૨૧/૨૨ બરેલી  – ભજુ  – બરેલી ના 
શવશવધ ઇસ્ટ્ય ુસાંદભે રેલ્વે બોડસ  – ર્દલ્હીનાાં એક્ઝેક્યટુીવ ડાયરેક્ટર (રાર્ફક રાન્સપોટસ   / ફે્રઇટ) ને 
પાઠવેલ પત્ર. 

૧૦.૦૮.૨૦૧૯ 
રેલ્વે ગડુ્સ રાર્ફકમાાં વધારો કરવા માટેનાાં સચુનો સાંદભે રેલ્વે બોડસ  – ર્દલ્હીનાાં મેમ્બર રાર્ફક 
અને વે.રે  – મુાંબઇનાાં ચીફ કોમશસિયલ મેનેજરને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૦.૦૮.૨૦૧૯ 
સોલ્ટ લોર્ડિંગ માટે વે  – લબ્રજ અંગેનાાં પ્રશ્નો સાંદભે રેલ્વે બોડસ  – ર્દલ્હીનાાં કોમશસિયલ રે્સ અને 
માકેર્ટિંગને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૦.૦૮.૨૦૧૯ 
ઔદ્યોલગક વસાહત માટે કચ્છ જીલ્લાના કાંડલા  – મનુ્દ્રા વચ્ચે આવેલ સરકારી જમીનની શવગતો 
મોકલી આપવા સાંદભે કચ્છ કલેક્ટરશ્રી  – ભજુને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૩.૦૮.૨૦૧૯ 
સી કાગો મેશનફેસ્ટ્ટ અને રાન્સિીપમેન્ટ રેગ્યલેુિન, ૨૦૧૮,  ૧લી ઓગસ્ટ્ટ, ૨૦૧૯ થી અમલ 
સાંદભે સેન્રલ બોડસ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્ષીસ એન્ડ કસ્ટ્ટમ  – ર્દલ્હીનાાં ચેરમેનને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૩.૦૮.૨૦૧૯ 
કચ્છ જીલ્લાનાાં કાંડલા  – મનુ્દ્રા વચ્ચે ઔદ્યોલગક વસાહતની સ્ટ્થાપનાનાાં પડતર પ્રશ્નો સાંદભે 
ગજુરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ  – અમદાવાદનાાં પ્રમખુશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૩.૦૮.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ રેલ્વે સ્ટ્ટેિનના નજીકનાાં રોડ અને આજુબાજુના શવસ્ટ્તારના પરૂથી બચવા માટે 
સધુારાત્મક પગલાાં ભરવાની શવનાંતી કરતો પત્ર વે.રે  – ગાાંધીધામનાાં એર્રયા રેલ્વે મેનેજરને 
પાઠવેલ પત્ર. 

૧૪.૦૮.૨૦૧૯ 
આગામી સલૂચત ઝેડઆરયસુીસીની બેઠકમાાં ચચાસ માટેના મદુ્દાઓ સાંદભે વે.રે  – મુાંબઇનાાં ડ ે .
જનરલ મેનેજરને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૪.૦૮.૨૦૧૯ 
સીએસઆર પર પાલન ન કરવા બદલ જેલની મદુત સર્હતના કડક દાંડ માટે કાંપની એક્ટમાાં 
તાજેતરના સધુારા પર ફરી જોવા અને પનુશવિચારણા કરવા શવનાંતી કરતો પત્ર નાણામાંત્રીશ્રી, 
ભારત સરકાર  – ર્દલ્હીને પાઠવેલ પત્ર. 
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૧૬.૦૮.૨૦૧૯ 
ર્ડજજટલ પ્લેટફોમસ દ્વારા ઓનલાઇન પર “સર્ટિર્ફકેટ ઓફ ઓર્રજજન (લબન-પે્રફરન્ન્િયલ)” નુાં  જારી 
કરવાની માંજૂરી સાંદભે ડીજીએફટી  – ર્દલ્હીને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૧.૦૮.૨૦૧૯ 
તા .૨૮.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર ઔદ્યોલગક કાયસવાહક સમીતી અને સ્ટ્વીફ્ટની બેઠકમાાં પ્રશ્નો 
રજુ કરવાનાાં સાંદભે જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર  – ભજુનાાં જનરલ મેનેજરશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૬.૦૮.૨૦૧૯ 
ચોરી ચપાટીનાાં બનાવોમાાં અને મદુ્દામાલના માલલકને પડતી મશુ્કેલીઓ સાંદભે ન્યાયમાંત્રીશ્રી  – 
ર્દલ્હી, ભારત સરકારને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૬.૦૮.૨૦૧૯ 
ચોરી ચપાટીનાાં બનાવોમાાં અને મદુ્દામાલના માલલકને પડતી મશુ્કેલીઓ સાંદભે માન .મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
– ગાાંધીનગર, ગજુરાત સરકારને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૬.૦૮.૨૦૧૯ 
મુાંબઈ માટે અગાઉ સચૂવેલ ટાઉનિીપ પોલલસી પર આધારીત સામાન્ય ટાઉનિીપ નીશત પર 
ચચાસ માટે શિશપિંગ માંત્રાલય તરફથી ૭ ઓગસ્ટ્ટ ૨૦૧૯ ની બેઠક માટે અગાઉથી નોર્ટસ સાંદભે 
ઇલન્ડયન પોટસ  એસોશિએિન  – ન્ય ુર્દલ્હીનાાં ચેરમેનને પાઠવેલ પત્ર. 

૩૧.૦૮.૨૦૧૯ 
લીઝ હોલ્ડ વાલણજ્જ્યક અને અશવરત જમીનને ફ્રી હોલ્ડમાાં રૂપાાંતર્રત કરવા માટેની યોજનાની 
અંશતમ માંજૂરી અને ઘોષણાને ઝડપી બનાવવા શવનાંતી કરતો પત્ર ડીપીટીના ચેરમેનને પાઠવેલ 

પત્ર. 

૩૧.૦૮.૨૦૧૯ 
ભારતીય અથસવ્યવસ્ટ્થાની માંદીની પર્રવહન કે્ષત્ર પર પડતી અસરનાાં સાંદભે નાણામાંત્રીશ્રી  – ન્ય ુ
ર્દલ્હી, કમસસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી મીનીસ્ટ્ટર  - ન્ય ુ ર્દલ્હી, રોડ રાાંસપોટસ  એન્ડ હાઇ-વે માંત્રીશ્રી  - ન્ય ુ
ર્દલ્હી, ભારત સરકારને પાઠવેલ પત્ર. 

 

સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ 

૦૫.૦૯.૨૦૧૯  
એસ.આર.સી .દ્વારા ફાળવેલ પ્લોટ પર બાાંધકામના આધારે ખોટી અથસઘટનને કારણે તાંત્રના 
ચાજર્જસના ઉચ્ચ સાંગ્રહ પર પનુશવિચારણા કરવા શવનાંતી કરતો પત્ર ડીપીટી ચેરમેનશ્રીને પાઠવેલ 

પત્ર. 
૦૫.૦૯.૨૦૧૯ સ્ટ્કેલ ઓફ રે્સના વધારાની શવચારણાને મોકુફ રાખવા સાંદભે ડીપીટી ચેરમેનને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૬.૦૯.૨૦૧૯ 
મોટર વ્હીકલ એક્ટ એમેન્ડમેન્ટ 2019 ના શનયમો અને જોગવાઇઓ રાર્ફક શનયમોના ભાંગના 
મામલામાાં દાંડ ની રકમનાાં અસહ્ય વધારા શવષે ફેર શવચારણા કરવા સાંદભે વાહનવ્યવહાર 
માંત્રીશ્રી રાન્સપોટસ  ર્ડપાટસ મેન્ટ  – ગાાંધીનગરને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૬.૦૯.૨૦૧૯ 
પ્લાલસ્ટ્ટકનાાં વપરાિ સાંબાંશધત ધારા ધોરણ અને વેપારી આલમના પ્રશ્નોના સ્ટ્પલષ્ટ્ટકરણ સાંદભે 
ગજુરાત રાજ્યના મખુ્યમાંત્રીશ્રી તેમજ નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી પાઠવેલ પત્ર. 

૦૯.૦૯.૨૦૧૯ 
ગાાંધીધામ  – આર્દપરુ ટાગોર રોડ પર આવેલ ઓસ્ટ્લો ચાર રસ્ટ્તા પરથી આંબેડકર સકસલને 
સધુારવા સાંદભે ચીફ ઓર્ફસરશ્રી ગાાંધીધામ નગરપાલલકાને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૦.૦૯.૨૦૧૯ 
વેપારની ફર્રયાદો  – રજૂઆત સાંદભે  PM અને  ZES કસ્ટ્ટમ હાઉસ  – મનુ્દ્રા ના શપ્રન્ન્સપાલ 
કશમશ્નરને પાઠવેલ પત્ર. 
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૧૦.૦૯.૨૦૧૯ ગાાંધીધામ  – આર્દપરુનાાં વચ્ચે આવેલ ટાગોર રોડ પર મહારાવશ્રી સકસલની સાઇઝમાાં ઘટાડો 
કરવા માટે શસિંધ ુર્રસેટલમેન્ટ કોપોરેિન લી. - આર્દપરુનાાં એક્ઝેક્યરુ્ટવ એન્જીનીયરને પાઠવેલ 
પત્ર. 

૧૨.૦૯.૨૦૧૯  કચ્છ જીલ્લાનાાં લોકોની હવાઇયાત્રાની સશુવધાઓમાાં વધારો કરવાના સચુનો તેમજ શવનાંતી 
કરતો પત્ર શસશવલ એશવએિન શમશનસ્ટ્ટર-ર્દલ્હીને પાઠવેલ. 

૧૨.૦૯.૨૦૧૯  પડાણા અને ચોપડવા મધ્યે નવા સબ સ્ટ્ટેિનની સ્ટ્થાપના સાંદભે પી.જી.વી.સી.એલ ના અશધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી તેમજ ગેટકોનાાં અશધક્ષક ઇજનેરશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૬.૦૯.૨૦૧૯ રાજકોટ મકુામે જી.એસ.આર.ટી.સીનો મારવાડી યશુનવશસિટી પાસે બસ સ્ટ્ટોપ માંજુર કરાવવા 
સાંદભે જી.એસ.આર.ટી.સી  – ભજુનાાં ડપેો મેનેજરશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૧૬.૦૯.૨૦૧૯ આગામી બીજી નાણાકીય નીશત  2જી ઓક્ટોબર, 9102 ની જાહરેાત માટેના સચૂનો સાંદભે 
આરબીઆઇ  – મુાંબઇનાાં ગવનસરને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૦.૦૯.૨૦૧૯ ટાગોર રોડ ન્સ્ટ્થત મહારાવ સકસલની સાઇઝ એસઆરસી દ્વારા માગસ અને મકાન શવભાગ સાથે 
સાંકલન સાધી ઘટાડવા સાંદભે માગસ અને મકાન શવભાગ  – અંજારનાાં  ડ.ેએક્ઝેક્યટુીવ 
એન્જીનીયરને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૦.૦૯.૨૦૧૯ પવુસ કચ્છ હદમાાં આવેલાાં નેિનલ હાઇવેનાાં તમામ રસ્ટ્તાઓ સત્વરે રીપેર કરાવવા સાંદભે કચ્છ 
કલેક્ટરશ્રી  – ભજુને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૩.૦૯.૨૦૧૯ આયોડાઇઝ્ડ અને ડબલ ફોર્ટિફાઇડ મીઠાના સલૂચત સ્ટ્પષ્ટ્ટીકરણ માટે શવરોધ સાંદભે 
એફ.એસ.એસ.એ.આઇના ચીફ એક્ઝેક્યટુીવ ઓર્ફસરને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૪.૦૯.૨૦૧૯ કાંડલા બાંદર, તેની આજુબાજુના શવસ્ટ્તારો અને રસ્ટ્તાઓ પર સલામતીના પગલાાંનો અમલ 
કરવાનાાં સાંદભે ડીપીટી ચેરમેનને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૪.૦૯.૨૦૧૯ કચ્છ જીલ્લામાાં પી.જી.વી.સી.એલનાાં તાંત્રની કામગીરી અને તે અંતગસત જરૂરી સધુારા-વધારાનાાં 
અમલીકરણ સાંદભે ઉજાસમાંત્રીશ્રી ગજુરાત સરકાર-ગાાંધીનગરને તેમજ પી.જી.વી.સી.એલ  – 
રાજકોટનાાં મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૫.૦૯.૨૦૧૯ સેઝ સેક્ટર-સનસેટ ક્લોઝના શવસ્ટ્તરણની સમીક્ષા અને નવીકરણ માટેની રજૂઆત સાંદભે 
નાણામાંત્રીશ્રી ભારત સરકાર  – ર્દલ્હીને તેમજ કોમસસ અને ઉદ્યોગમાંત્રીશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૨૫.૦૯.૨૦૧૯ જી.ડી.એ. લે  – આઉટમાાં ૬૦ અને ૬૫ ટકાની કેપ હટાવવા, જી.ડી.એ .ડાયરેક્િન ૨૦૧૬ માાં 
થીક પ્લાન્ટેિન અને જી.ડી.એ કન્રીબ્યિુન સાંદભે જી.ડી.એના ચેરમેન  – આર્દપરુને પાઠવેલ 
પત્ર. 

૩૦.૦૯.૨૦૧૯ ર્રલાયન્સ સકસલ ટાગોર રોડ પર થી સએુઝ ફામસ થઈને કાસેઝ સકસલ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગસ પર 

નવો રસ્ટ્તો શવકસાવવા શવનાંતી કરતો પત્ર ડીપીટી ચેરમેનને પાઠવેલ પત્ર. 
૩૦.૦૯.૨૦૧૯ માળખાકીય પગલાાં માટેની વધ ુજરૂર્રયાતો  - તાજેતરના આશથિક પગલાાંનુાં સ્ટ્વાગત કરતો પત્ર 

ભારત સરકારનાાં પ્રધાનમાંત્રીશ્રી, નાણામાંત્રીશ્રી અને કોમસસ શમનીસ્ટ્ટરશ્રી ને પાઠવેલ પત્ર. 
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ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ 

૦૧.૧૦.૨૦૧૯ 

 
વરસાદી મોસમ દરમ્યાન શવજ પ્રવાહ શવકે્ષપ થવાને લીધે ઉભો થયેલ જન આક્રોિ અને હવે ન 
થાય તે માટે તકેદારીનાાં પગલાાં લેવા બાબતે અશધક્ષક ઇજનેરશ્રી, પી.જી.વી.સી.એલ  – અંજાર, 
કાયસપાલક ઇજનેરશ્રી પી.જી.વી.સી.એલ  – ગાાંધીધામ, નાયબ ઇજનેરશ્રી પી.જી.વી.સી.એલ  – 
આર્દપરુને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૧.૧૦.૨૦૧૯ ભારતીય રેલ્વે દ્વારા માલ માટે રાહત પગલાઓનુાં સ્ટ્વાગત કરતો પત્ર ભારત સરકારના  
રેલ્વેમાંત્રીશ્રી તેમજ રેલ્વે બોડસનાાં ચેરમેનશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૧.૧૦.૨૦૧૯ ગાાંધીધામ રેલ્વે સ્ટ્ટેિનની બહારનાાં શવસ્ટ્તારને સિુોલભત કરવા માટે જરૂરી સચુનો બાબતે કચ્છ 
કલેક્ટરશ્રીને પાઠવેલ પત્ર. 

૦૩.૧૦.૨૦૧૯ લાાંબા સમયથી પડતર રહલેા શવશવધ પ્રશ્નો અંગે રજૂઆત કરતો પત્ર શિપીંગમાંત્રીશ્રી રાજ્યને 

પાઠવેલ પત્ર. 
૦૯.૧૦.૨૦૧૯ સરકારશ્રીના સ્ટ્ટેમ્પ વેચાણ બાબતે પ્રશસધ્ધ થયેલ જાહરેનામા સાંદભે મહસેલુમાંત્રીશ્રી, ગજુરાત 

સરકાર  – ગાાંધીનગર ને પાઠવેલ પત્ર. 
૧૦.૧૦.૨૦૧૯ ગાાંધીધામ િહરેમાાં સીટી સવે ઓર્ફસની સ્ટ્થાપના કરવા સાંદભે ડીપીટી ચેરમેનને પાઠવેલ પત્ર. 
૧૨.૧૦.૨૦૧૯ “ભોમરાજ જગાણી માગસ ” – ગાાંધીધામની લબસ્ટ્માર હાલત અને તેના ઉપર આવેલ અવરોધો દુર 

કરવા પગલા લેવા સાંદભે ગાાંધીધામ નગરપાલલકાનાાં પ્રમખુશ્રી, ચેરમેનશ્રી અને મખુ્ય 
અશધકારીશ્રીને પાઠવેલ પત્ર .  

૧૭.૧૦.૨૦૧૯ રેલ્વે ગડુ્સ રાર્ફકને લગતાાં શવશવધ પ્રશ્નો અંગેની રજુઆત સાંદભે રેલ્વે બોડસ  – ર્દલ્હીનાાં 
શપ્રન્સીપાલ એક્ઝેક્યટુીવ ડાયરેક્ટરને પાઠવેલ પત્ર .  

 

(૧૦).   અગત્યની પે્રસ નોટ્સ :- 
 

1. હાલમાાં ગાાંધીધામ િહરેની નજીકમાાં જમીન કબ્જે કરવાનો જે શનષ્ટ્ફળ પ્રયત્ન થયેલ તે સાંબાંધે શવચાર શવમિસ 
કરવા પ્રોપટી ર્ડલસસ એિોસીયેિન દ્વારા ગાાંધીધામ ચેમ્બર ભવન મધ્યે િહરેની આમ જનતા અને 
સામાજીક સાંસ્ટ્થાઓ ની બેઠક તા. ૨૫.૦૭.૨૦૧૯નાાં રોજ યોજવામાાં આવેલ તે સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરાયેલ 
અખબારી યાદી. 
 

2. ગાાંધીધામ – આર્દપરુનાાં PGVCLનાાં ભગુસભ કેબલનાાં પ્રકલ્પ સાંદભે PGVCLની શનલષ્ટ્ક્રયતાને બાબતે પ્રશસધ્ધ 
કરાયેલ અખબારી યાદી. 
 

3. ગાાંધીધામ ચેમ્બરનાાં પ્રશતશનશધમાંડળને ખાડીનાાં દેિોની ધાંધાકીય શવકાસ માટે મલુાકાત લેવાની દરખાસ્ટ્ત અંગે 

ઇન્ડસ્ટ્રી કશમશ્નર, શ્રીમતી મમતા વમાસને મળેલ  તે સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરાયેલ અખબારી યાદી. 
 

4. જજલ્લાનાાં નવશનયકુ્ત કલેકટર શ્રી. એમ. નાગરાજન અંજાર પ્રાાંત કચેરીની મલુાકાતે આવ્યા ત્યારે 

કલેકટરશ્રીનુાં સ્ટ્વાગત કરી કાંડલા – ગાાંધીધામ સાંકુલનાાં શવશવધ પડતર મદુાઓ શવષે તેમની સાથે ચચાસ કરી 
તેમને ચેમ્બર ભવનની મલુાકાતે આવવાનુાં આમાંત્રણ આપ્યુાં હત ુાં તે સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરાયેલ અખબારી યાદી. 
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5. પ્રમખુશ્રી ર્દનેિ ગપુ્તાની ગજુરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી, અમદાવાદની એક્ઝીક્યટુીવ કમીટીમાાં 
વષસ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટે કો-ઓપ્ટેડ સભ્ય તરીકે નીમણુાંક કરવામાાં આવી તે સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરાયેલ 
અખબારી યાદી. 
 

6. કેન્દ્ર સરકારનાાં નાાંણા માંત્રાલયનાાં GST શવભાગ દ્બારા તા.૦૧.૯.૨૦૧૯થી “સબકા શવિાસ શવશધ શવવાદ 

સમાધાન યોજના ૨૦૧૯” લાગ ુકરવામાાં આવેલ તે સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરાયેલ અખબારી યાદી. 
 

7. નાણામાંત્રી શ્રીમતી શનમસલા સીતારામન દ્વારા સ્ટ્થાશનક કાંપનીઓ માટે કોપોરેટ વેરા દરને ૨૨% અને નવી 
સ્ટ્થાશનક ઉત્પાદક કાંપનીઓ અને અન્ય નાણાકીય રાહત માટે ૧૫% સધુી ઘટાડાની કરવામાાં આવેલ 
જાહરેાતને આવકાર સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરેલ અખબારી યાદી. 

 

8. ગાાંધીધામ િહરેને વરસાદમાાં બાનમાાં લેત ુાં શવજ તાંત્ર સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરેલ અખબારી યાદી. 
 

9. કાંડલા – ગાાંધીધામ ટાઉનિીપ તથા પોટસ  એરીયાની લીઝ રાન્સફર ફીનાાં પ્રશ્નનાાં શનરાકરણને ગાાંધીધામ ચેમ્બરે 

આવકારેલ તે સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરેલ અખબારી યાદી. 
 

10. ગાાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમસસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇલન્ડયન પેટન્ટ ઓર્ફસ અને એિોચેમ - ર્દલ્હીનાાં સયુાંક્ત 

ઉપક્ર્મે ઇન્ટેલેક્ચ્યઅુલ પ્રોપટી રાઇટસ શવષય પર એક ર્દવસનાાં સેશમનારનાાં આયોજન સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરેલ 
અખબારી યાદી. 
 

11. રેલ્વે બોડસનાાં કોમસીયલ (રેટ અને માકેટીંગ)નાાં શપ્રન્સીપલ એક્ઝીક્યટુીવ ડાયરેક્ટર શ્રી એન. મધસુદુન રાવ સાથે 

રેલ્વે સાથે સાંકળાયેલા શવશવધ ધાંધાથીઓની યોજાયેલ બેઠક  સાંદભે પ્રશસધ્ધ કરેલ અખબારી યાદી. 
 

12. SBIની નાણાાંર્કય સહાયતા, ઉત્પાદનો અને સેવાઓ જેવા શવશવધ મદુાઓની સમજ આપતા સેશમનાર સાંદભે 
પ્રશસધ્ધ કરેલ અખબારી યાદી. 

 

(૧૧).    ચેમ્બરની િ લાકાિ ેપધારલે િહાન ભાિો :- 
 

1. શ્રી મનસખુભાઇ માાંડશવયા, ભારત સરકારનાાં રાજ્ય શિપીંગમાંત્રીશ્રી 
2. શ્રી વાસણભાઇ આર્હર, ગજુરાત રાજ્યનાાં રાજ્યકક્ષામાંત્રીશ્રી 
3. શ્રીમતી માલતીબેન મહિેરી, ધારાસભ્યશ્રી, ગાાંધીધામ 

4. શ્રીમતી પી. વી. રાઠોડ, એસ .પી. , પ.ૂકચ્છ, ગાાંધીધામ . 
5. શ્રી પ્રમોદ વસાવે, જીએસટી કશમશ્નર, ગાાંધીધામ  
6. શ્રી ઝાકીર હસૈુન, જોઇન્ટ કશમશ્નર, ગાાંધીનગર . 
7. શ્રી એસ. કે. મહતેા, ચેરમેન, ડીપીટી 
8. શ્રી એન. મધસુદુન રાવ, રેલ્વે બોડસનાાં શપ્રન્સીપલ એક્ઝીક્યટુીવ ડાયરેક્ટર કોમસીયલ (રેટ અને માકેટીંગ)  
9. ડો. (શ્રીમતી) નીમાબેન આચાયસ, ધારાસભ્યશ્રી, ભજુ   
10. શ્રી કાનજીભાઇ ભયાસ, ગાાંધીધામ નગરપાલલકાના પ્રમખુશ્રી  
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11. શ્રીમતી ગીતાબેન ગણાત્રા, ગાાંધીધામ નગરપાલલકાના પવુસ પ્રમખુશ્રી 
12. શ્રીમતી પનુમબેન જાટ, પવુસ સાાંસદ સભ્યશ્રી  
13. કસ્ટ્ટમ કશમશ્નરશ્રી એસ.કે.અગ્રવાલ, કાંડલા – મનુ્દ્રા  
14. શ્રી આર્દિ પઠાલણયા, ગાાંધીધામના એર્રયા રેલવે મેનેજરશ્રી  

 

(૧૨) અમભનંદનના અમધકારી :-  
 

!P zL ;]EFQ _P l+J[NL  o T[DGL 5M,L; DCFlGZL1S ;ZCNL Z[gH TZLS[ lGD6}\S Y. T[ AN,  

  VF.P5LPV[;4 E]H<SrK  5F9J[, CFlN”S VlEG\NGP 

 

ZP zL X{,[QEF. XFC  o T[DGL zL hF,FJF0 R[dAZ s;]Z[g2GUZfDF\ 5|D]BzL TZLS[ lGI]lST 

 YJF AN, 5F9J[, CFlN”S VlEG \NGP 

 

#P zL DFJ_EF. ;MZL9IF  o T[DGL lXl5\U SM5M”Z[XG VMO . \l0IFDF\ l,PDF\ VMl08 SlDl8DF\ 

    R[ZD[GzL TZLS[ lGD6}\S YJF AN, 5F9J[, CFlN”S VlEG \NG 

 

$P zL HF0[HF ;FC[A45LPVF.P o T[DGL 5M,L;<5|HF<;ZSFZGF lCTFY”[GL SFDULZLGL SNZ~5[   

  AL 0LJLhG 5M,L; :8[XG4  ZFHI5|WFGzL VG[ ;F\;NzLGF C:T[ lJX[Q 5|X:TL5+YL 

  UF\WLWFD     AC]DFG D/JF AN, 5F9J[, CFlN”S VlEG \NGP 

 

પ્રસ્ટ્તતુ અહવેાલની શવગતો આપણી ચેમ્બરની સતત ગશતિીલતા અને કાયસિીલતા પ્રશતત કરે છે. ચેમ્બર 
તેની સ્ટ્થાશપત ઉજ્જવળ પરાંપરા અને ગૌરવને અનરુપ વ્યન્ક્તગત, સામાજીક અને ઔદ્યોલગક તમામ પ્રશ્નોની યોગ્ય 
ફલક અને સ્ટ્તર પર રજુઆત કરી સમાધાન િોધવાના સતત પ્રયાસ કરતી રહી છે અને ભશવષ્ટ્યમાાં પણ આપણી 
ચેમ્બર અન્યો માટે માગસદિસક બની રહ ે તે પ્રમાણે જ ઉમદા કાયસવાહી આપ સવસના સાથ સહકાર અને 
પદાશધકારીઓના નેતતૃ્વ હઠેળ કરતી રહિેે એ શન:િાંક છે.  

 

આ શવસ્ટ્તારના વધ ુ શવકાસ માટે આપણુાં ચેમ્બર કર્ટબધ્ધ છે અને આપણા સર્હયારા પ્રયાસો અને 
સાંભાવનાથી િહરે તથા જીલ્લાને પ્રગતીની નવી લક્ષશતજો સધુી પહોચાડવાનાાં આપણે અવર્રત પ્રયત્નો કરતા 
રહીએ છીએ. આપણા હકારાત્મક અલભગમ તેમજ ગશતિીલતાથી આપણને સફળતા મળતી રહ ેછે અને તેથી જ 
સમગ્ર ગજુરાતમાાં ગાાંધીધામ ચેમ્બર આગવી નામના ધરાવે છે. આ પ્રશતષ્ટ્ઠા અને ગૌરવનુાં સ્ટ્થાન આપણે માત્ર 
જાળવવાનુાં જ નથી, પણ વધ ુસફળતાની બલુાંદીઓ સર કરવાની છે. આપણી પ્રગશતિીલતા અને પારદશિિતા 
તેમજ ભવ્ય પરાંપરાને આગળ ધપાવી શવકાસના પ્રશ્નોને શનરાકરણની ર્દિામાાં લઇ જવાાં પ્રામાલણક અને સાંશનષ્ટ્ઠ 
પ્રયત્નો કરીએ છીએ, જેથી આ સાંકુલમાાં વધનેુ વધ ુમાળખાકીય સવલતો ઉભી થાય અને િહરે વ્યાપાર ઉદ્યોગ 
તથાાં રહણેાાંક માટે એક આદિસ નગર તરીકે ઉભરી આવે.  
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વતસમાન પદાશધકાર્રઓને પવુસ પ્રમખુશ્રીઓ તેમજ સાંસ્ટ્થાના વર્રષ્ટ્ઠ સભ્યોનુાં માગસદિસન સતત મળતુાં રહ ેછે, 
તે સૌભાગ્ય છે. વતસમાન કાયસવાહક સશમશત પદાશધકારીઓના નેતતૃ્વ હઠેળ યથાન્ક્ત યોગદાન સદૈવ આપતી રહિેે, 
તેવો મને શવિાસ છે.           
 

માનનીય સભ્યોને એક નમ્ર શવનાંતી : આપ સૌ વખતોવખત ચેમ્બર ભવનની મલુાકાત લઇ, પત્રવ્યવહાર 
વગેરે જોઇ, તકસસાંગત અને શવકાસલક્ષી સચુનો આપતા રહિેો તો સોનામાાં સગુાંધ ભળિે. આપના સચુનો હાંમેિા 
આવકાયસ છે. પદાશધકારીઓ દરરોજ ચેમ્બર કાયાસલયમાાં ઉપન્સ્ટ્થત રહ ેછે, તેથી આપના સચુનોના અમલીકરણમાાં 
ઝડપ લાવવાનુાં િક્ય બનિે. 

 

અધસ વષસ દરમ્યાન શવશવધ પ્રવશૃતઓ હાથ ધરવાના અમારા પ્રયાસો કેટલા અંિે સફળ થયા છે, તેની 
મલુવણી કરવાનુાં કામ સભ્યશ્રીઓનુાં છે.  

 

ચેમ્બરની પ્રવશૃિઓનો વ્યાપ શવસ્ટ્તારવામાાં વખતોવખત સહકાર બદલ ચેમ્બર પ્રમખુશ્રી, પવુસ પ્રમખુશ્રીઓ 
મારા અન્ય સાથી હોદે્દદારો, કાયસવાહક સાથીશમત્રો, પેટા સશમશતના કન્વીનરશ્રીઓ અને સભ્યશ્રીઓ તથા શવશવધ 
વ્યાપારી એસોશસએિનના પ્રશતશનશધઓ, બીન સરકારી સાંગઠનો, સભ્યો તથા કમસચારીગણનો આભાર વ્યક્ત કરી 
શવરમુાં છાં.   

 

 

 
sઆશિષ જોષીf 

                માનદ માંત્રી   
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