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ગજુયાત યાજ્મ ના ાટનગય ગાાંધીનગય ખાતે ઓગસ્ટ ૮,૨૦૧૪ ના યોજ ભાછીભાય ભાટે કામદા 
અભરલાયી અંગ ેજાગતૃ કયલા અંગ ેવેભીનાય આમોજલાભાાં આવ્મો. 
. 

આ વેભીનાય ગજુયાત ની યાષ્ટ્રીમ કામદા યનુનલવીટી, ગજુયાત નેવઓનર રો યનુનલવીટી, ગાાંધીનગય 

ખાતે ગજુયાત વયકાય ના ોરીવ ડીાટટભેન્ટના વશમોગ થી ગજુયાતના ૩૩૩ ભાછીભાયોએ નલનલધ 

જજલ્રાઓભાાંથી શાજયી આી. 
 

આ વેભીનાયભાાં ગજુરાત પોીશ ના ડીરેકટર જેનેર પોીશ શ્રી પી.શી.ઠાકુર, IPS, શ્રી સભુાવ ત્રિળેદી, 
(IPS) DIG, ડૉ. બિમ એન. પટે, ડીરેકટર, ગજુરાત નેન  ો યતુ્રનળશીટી તથા ભારતીય રક્ષા દલના 
શ્રી કુદીપ શીંઘ ઓેરાન એ ષાજરી આપે ષતી. 
 

આ વેભીનાય ભાાં નલનલધ નલમો જેલા કે; 

 

૧) જુદાજુદા કામદા દ્વાયા જ ભાાં દરયમાભાાં વયાંક્ષણ અને ધટનાઓની લાત કયલાભી આલી 
૨) કોસ્ટર regulatory સ્ત્રોત અને જનલસ્તાય ભાાં આ કામદા અંગ ેલાત કયલાભાાં આલી 
૩) ભત્સસ્મ કામદો ૨૦૦૩ ની અભરીકયણ નલે દય. ઈ.વી.ભલ્રી એ જાણકાયી આી 
૪) દરયમા ભાાં ભચ્ચીભાાંયોન ેકોસ્ટગાડટ  દ્વાયા ભદદ અને નવક્યરુયટી નલે લાત કયલાભાાં આલી 
૫) કોસ્ટગાડટ, ભત્સસ્મઉદ્યોગ  અને ભયીન ોરીવ ની બાગીદાયી અંગ ેજાણલાભાાં આવ્યુાં 
 

વલાયના ૯.૩૦ થી ૧૬.૩૦ કરાક સધુી યાજ્મના નલનલધ જજલ્રાઓના એવ.ઓ.જી. તથા જીલ્રા સ્તય 
યાજ્મના ોરીવ નલબાગના અનધકાયીઓએ વાંપણૂટ વપતા ભાટે પ્રમાવ કયલાભાાં આલેર છે. આ 
ભાછીભાયો નો યાજ્મસ્તયના વેનભનાયભાાં નલનલધ નલમોભાાં પ્રો.ડૉ.બફભર એન. ટેરે કામદાઓના 
વશમોગથી ભત્સસ્મ પ્રવનુિ ની યાજ્મ અને નજીકના યાજ્મોના દરયમાઈ પ્રવાંગો ટાાંકી વભજદાયી 
આલાભાાં આલી. 
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કોસ્ટર યેગ્યરેુટય ઝોન અંગે નલનલધ સ્થો અન ેકામદાથી ભાછીભાયોને ભારશતગાય કયલાભાાં આવ્મા. 
ગ્રીન રપલ્ડ ફોમ્ફે ની લાત, રકનાયાના યાંયાગત પ્રોવેવીંગ, ભાછરીની સકુલણી, ઉતયાણ લગેયે આ 
કામદાભાાંથી ફાદ છે તે ભારશતગાય કમાટ. 
 
ભત્સસ્મોદ્યોગ કામદો – ૨૦૦૩ ની અભરલાયી અને પ્રાથનભક જ્ઞાન અને દેળ નલદેળ ની ભાછરી, 
કરયકોડ, રાઈપજેકેટ, ફોટ જી. ી. એવ. ચનેર – ૧૬, ચોયવ ૪૦ એભ. એભ. કોડએન્ડ ની 
અભરલાયી, જલાફદાયી પલૂટકની ભાછીભાયી અન ે ફામોભેરરક કાડટ, ટોકન બકુ લગેયેથી ભારશતગાય 
કયલાભાાં આવ્મા.  
 
નવક્યોયીટી ભત્સસ્મોદ્યોગ, રપનળિંગફાન અને ભેડીકર કેમ્ ની નલનલધ ભારશતી આલાભાાં આલી.    
 

શ્રી ી.વી.ઠાકુય, IPS વાશફે અને શ્રી સબુા નિલેદી, (IPS) DIG વાશફે દ્વાયા ાાંચ લાતો ભશત્સલ ની 
વભજલાભાાં આલી; 
૧) Color Code 

૨) GPS 

૩) LIFE JECKET BOAT 

૪) BIO-METRIC CARD 

૫) TRANSPOND 

 
ભત્સસ્મ ઉદ્યોગ, COSTGAURD અંદ ભયીન ોરીવ, કામદા યનુનલવીટી ના પ્રોપેવય ટેર દ્વાયા વભગ્ર 

ફાફતો નો ભાછીભાય વાથ ેના પ્રશ્નો ના તરસ્ળી ફાફતો અંગ ેચચાટઓ કયી શતી.  
 

ગજુયાત યાજ્મ ના નલનલધ સ્થોએથી આલેર ભાછીભાયો અગ્રણીમો દ્વાયા યવપલૂટક બાગ રેલાભાાં આલેર 

શતો. આ ભાછીભાયો દ્વાયા કામદા અને અભરલાયી ની જલાફદાયીની વભજણ લધે અને ગજુયાત નુાં ગૌયલ 

લધે તેલી વીખ વાથે પયુા રદલવ ની કામટળાા પણૂટ કયલાભાાં આલી.  

For any further information or clarification, Kindly contact to Mr. Sanjeet Ruhal sruhal@gnlu.ac.in or  

+918128650889. 
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