ેસનોટ:-1212/07/2022

તા.23/07/2022

ોજે કટ િવ વાસ અંતગત સી.
સી.સી.
સી.ટીવી કેમરે ા આધા રત સવલ સ એ ડ ઇિ ટ ટે ડે ા ફક મેનજ
ે મે ટ િસ ટમના
રાજયક ાના કમા ડ એ ડ ક ોલ
ોલ સે ટર 'િ ને 'નું ઉ ઘાટન કરતા ગાંધીનગર લોકસભા મતિવ તારના લોકિ ય
સાંસદ તેમજ કે ીય ગૃહ અને સહકાર મં ી ી અિમતભાઇ શાહ
_______
ગુજરાત પોલીસના સીટીઝન ફ ટ પોટલ/
પોટલ/એપ પર ઈઈ-FIRની
FIRની સુિવધા,
વધા, ૧૦ હ ર બોડીવોન કેમરે ા,
ા, તેમજ ૧૫
આધુિનક ોન વારા
ુ ન ા ફ કગ યુિનટના ૮૦ વાહનોને લેગ ઓફ
વારા સવલ સની શ આત સિહત એ ટી મ
કરાવતા ી અિમતભાઇ શાહ ગુજરાત પોલીસનું સુર ાચ સુદશનચ માં પ રવ તત થઈ ગુજરાતની સુર ા
કરશે:- ી અિમતભાઈ શાહ
_______
ત કાલીન મુ યમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના
મોદીના માગદશન હેઠળ ગુજરાત પોલીસે દુરદશ તા અને એ શન લાન
સાથે પોલીસ િવભાગને આધુિનક ટે નોસેવી બનાવવા,
ૂ
બનાવવા, જનતા માટે કાયદો અને યવ થાની સાનુકળ
પ રિ થિતનું સજન કરવા માટે પ રણામલ ી કાય કયુ:- ી અિમતભાઇ શાહ
_______
ગુજરાતના મુ યમં ીકાળ
ીકાળ દરિમયાન ી નરે ભાઇ મોદીએ ઢ િન ચય અને િનદયતા સાથે સમાજના દુ મનો
પર કઠોરતાથી કાયવાહી કરી છે :- ી અિમતભાઇ શાહ
_______
૨૦૦૭માં
૨૦૦૭માં ઈઈ-કોપ થી ગુજરાત પોલીસને અ તન ટે નોલો યુ ત બનાવવાં શ થયેલી યા ાથી આજે ' ીને 'ના
ઉ ઘાટન સુધીની
ધીની યા ા ી નરે ભાઇ મોદીની સુરિ ત દેશની સંક પના સાકાર કરતી યા ા છે
:- ી અિમતભાઇ શાહ
_______
૮૦ ના દાયકાની પ રિ થિતથી આજે ૨૦૨૨ સુધી ગુજરાતના કાયદા યવ થાની પ રિ થિતમાં ભાજપના
શાસન બાદ ધરમૂળથી પ રવતન આ યું છે :- ી અિમતભાઇ શાહ
_______
ભૂતકાળમાં એક એવો સમય હતો કે રા યના િવિવધ િવ તારો અસામાિજક ત વોના નામથી ઓળખાતા,
ઓળખાતા,
સરહદી ઘૂસણખોરી થતી,
થતી, વષમાં ૨૦૦ દવસ કર યુની પ રિ થિત રહેતી,
ી, રથયા ા પર હુ મલા થતા અને આજે
રા યના ત ણને કર યુ શું કહેવાય એ ખબર નથી એ કારની િ થિતનુ
થિતનું િનમાણ ભાજપાએ રા યમાં કયુ છે
:- ી અિમતભાઇ શાહ
_______

ગુજરાતની બે દાયકાની ઉજળી િવકાસયા ા પાછળ પોલીસ િવભાગની સુસ જતા અને કાયદો યવ થાની
ઉ મ િ થિત જવાબદાર છે :- ી ભુપે ભાઈ પટેલ
_______
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી તેમજ ગૃહ અને સહકાર મં ી ી અિમતભાઇ શાહે ગુજરાતને શાંત-સલામત
દેશ બનાવી દેશનું ોથ એ

ન અને મોડલ ટેટ બના યું છે :- ી ભુપે ભાઈ પટેલ
_______

ભારતીય જનતા પાટ ગુજરાત દેશ મી ડયા િવભાગ અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે, આજરોજ ગાંધીનગર
લોકસભા મતિવ તારના લોકિ ય સાંસદ તેમજ કે ીય ગૃહ અને સહકાર મં ી ી અિમતભાઇ શાહે મુ યમં ી ી ભુપે ભાઈ
પટેલની રે ક ઉપિ થિતમાં નેશનલ ફોરેિ સક સાય સ યુિનવસ ટી હોલ ખાતે ોજે કટ િવ વાસ અંતગત સી.
સી.સી.
સી.ટીવી કેમરે ા
આધા રત સવલ સ એ ડ ઇિ ટ ેટડે ા ફક મેનજ
નું
ે મે ટ િસ ટમના રાજયક ાના કમા ડ એ ડ ક ોલ સે ટર 'િિ ને 'નુ
પોટલ//એપ પર ઈઉ ઘાટન કયુ હતું તેમજ વાહન અને મોબાઈલ ચોરી જે વી ઘટનામાં ગુજરાત પોલીસના સીટીઝન ફ ટ પોટલ
ઈFIRની
ની સુિવધા,
ુ ન
વધા ૧૦ હ ર બોડીવોન કેમરે ા,
ા તેમજ ૧૫ આધુિનક ોન વારા સવલ સની શ આત સિહત એ ટી મ
ા ફ કગ યુિનટના ૮૦ વાહનોને લેગ ઓફ કરા યું હતુ.ં ી અિમતભાઇ શાહે કમા ડ એ ડ ક ોલ સે ટર 'િિ ને 'ના
ના
િબ ડગની મુલાકાત લઈને સુિવધાઓની સમી ા કરી હતી.
હતી.
આ સંગે મુ યમં ી ી ભુપે ભાઈ પટેલ, ગૃહરા યમં ી ી હષભાઈ સંઘવી,
વી મુ ય સિચવ ી પંકજ કુમાર,
ાર રા ય
પોલીસવડા ી આિશષ ભા ટયા,
ટયા ગૃહ િવભાગના અિધક મુ ય સિચવ ી રાજકુમાર,
ાર નેશનલ ફોરેિ સક સાય સ યુિનવ સટીના
કુલપિત ી જે .એન.
એન. યાસ,
યાસ સબંિધત અિધકારીગણ
અિધકારીગણ ઉપિ થત ર ા હતા.
હતા.
ી અિમતભાઇ શાહે જણા યું હતું કે, કોઈપણ રા ય એ ઔ ોિગક,
ોિગક શૈ િણક,
િણક ામીણ,
ામીણ શહેરી ે ે માળખાકીય
સુિવધા ઉભી કરવા અને િવકાસના આયામો િસ ધ કરવાની ાથિમક શરત કાયદો અને યવ થાની અનુકળ
ૂ િ થિત છે .
ત કાલીન મુ યમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના માગદશન હેઠળ ગુજરાત પોલીસે દુરદશ તા અને એ શન લાન સાથે પોલીસ
િવભાગને આધુિનક ટે નોસેવી બનાવવા,
ૂ પ રિ થિતનું સજન કરવા માટે
બનાવવા જનતા માટે કાયદો અને યવ થાની સાનુકળ
પ રણામલ ી કાય કયુ છે . ગુજરાતના મુ યમં ીકાળ દરિમયાન ી નરે ભાઇ મોદીએ ઢ િન ચય અને િનદયતા સાથે
સમાજના દુ મનો પર કઠોરતાથી કાયવાહી કરી.
કરી. ગુજરાત પોલીસે વષ થી દેશની અંદર સૌથી આગળ રહેવાની,
ાની સુસ જ
રહેવાની પરંપરા બનાવી છે જે આજે મુ યમં ી ી ભુપે ભાઈ પટેલ અને ગૃહરા યમં ી ી હષભાઈ સંઘવી આજે આગળ
વધારી ર ા છે .
ી અિમતભાઇ શાહે જણા યું હતું કે, ગુજરાત પોલીસ વારા િવ વાસ ોજે કટ અંતગત આજે રા યના ૩૪
લાના ૭,૦૦૦
૦૦૦ સી.
સી.સી.
સી.ટીવી તેમજ ૧૦ હ ર બોડીવોન કેમરે ાના એ સેસ ધરાવતા કમા ડ એ ડ ક ોલ સે ટર 'િિ ને '
તેમજ એ ટી મ
ુ ન ા ફ કગ યુિનટ માટે નવા ૮૦ વાહનો સિહતના ક પોની શ આત કરવામાં આવી છે જે નાથી કોઈપણ
અઘ ટત ઘટના ઘટે યારે વ રત એ શન તેમજ ગુનગ
ે ારોને પકડવામાં ઝડપ મળશે, પોલીસની કામગીરી વધુ સુ ઢ અને
પ રણામલ ી બનશે, માતાઓમાતાઓ- બહેનો,
ો બાળકો,
બાળકો દ યાંગો,
ો વૃ ધોની સુર ા વધુ સુિનિ ચત થશે, ઈ-FIR થી મોબાઈલમોબાઈલ-વાહન
ચોરીની ઘટનાની ફ રયાદમાં સુગમતા રહેશ.ે ગુજરાત પોલીસનું સુર ાચ સુદશનચ માં પ રવ તત થઈ ગુજરાતની સુર ા
કરશે.

ી અિમતભાઇ શાહે વધુમાં જણા યું હતું કે, ૨૦૦૭માં
૨૦૦૭માં ઈઈ-કોપ થી ગુજરાત પોલીસને અ તન ટે નોલો યુ ત
બનાવવાં શ થયેલી યા ાથી આજે ' ીને 'ના
ના ઉ ઘાટન સુધીની યા ા ી નરે ભાઇ મોદીની સુરિ ત દેશની સંક પના
સાકાર કરતી યા ા છે . આજે ભારત સરકાર વારા સી.
સી.સી.
સી.ટી.
ટી.એન.
એન.એલ ોજે કટ વારા દેશના ૯૬%
૯૬% પોલીસ ટેશનોને
ડિજટલ યવ થા સાથે જોડવાનું કાય કરવામાં આ યું છે , તેમજ ઇિ ડયન સાયબર કોકો-ઓરડીનેશન સે ટર કાયરત કરવામાં
આ યું છે . ૮૦ ના દાયકાની પ રિ થિતથી આજે ૨૦૨૨ સુધી ગુજરાતના કાયદા યવ થાની પ રિ થિતમાં ભાજપના શાસન
બાદ ધરમૂળથી પ રવતન આ યું છે . ભૂતકાળમાં એક એવો સમય હતો કે રા યના િવિવધ િવ તારો અસામાિજક ત વોના
નામથી ઓળખાતા,
ઓળખાતા સરહદી ઘૂસણખોરી થતી,
થતી વષમાં ૨૦૦ દવસ કર યુની પ રિ થિત રહેતી,
ી રથયા ા પર હુ મલા થતા અને
આજે રા યના ત ણને કર યુ શું કહેવાય એ ખબર નથી એ કારની િ થિતનું િનમાણ ભાજપાએ રા યમાં કયુ છે . આજે
રા યમાં કોમી તોફાનો કરવાની કોઈની હમત નથી.
નથી. ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી યારે રા યના મુ યમં ી હતા તે સમયે
અસામાિજક ત વોએ પોતાની વૃિતઓ બંધ કરવી પડી હતી,
હતી તેમને જે લના સિળયા પાછળ ધકેલવામાં આ યા તેમજ આવા
ત વોના રા ય બદ યાના અનેક દાખલાઓ છે અને ી નરે ભાઇ મોદી દેશના ધાનમં ી છે યારે દેશિવરોધી તેમજ
અસામાિજક ત વોએ પોતાની વૃિતઓ પર સમ દેશમાં અંકશ
ુ મુકવાની ફરજ પડી છે .
આ કાય મમાં રા યના મુ યમં ી ી ભુપે ભાઈ પટેલે સંબોધન કરતા જણા યું હતું કે, ગુજરાતની બે દાયકાની
ઉજળી િવકાસયા ા પાછળ પોલીસ િવભાગની સુસ જતા અને કાયદો
કાયદો યવ થાની ઉ મ િ થિત જવાબદાર છે .
ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદી તેમજ ગૃહ અને સહકાર મં ી ી અિમતભાઇ શાહે ગુજરાતને શાંત-સલામત દેશ બનાવી
દેશનું ોથ એ ન અને મોડલ ટેટ બના યું છે . ભાજપા સરકારની માટ અને પીપલ ે ડલી પોિલસીએ ગુજરાતને
િવકિસત બના યુ.ં આજે ગુજરાત ડબલ એ નની સરકારથી તમામ ે ે નવા આયામો સર કરી રહી છે તેના ઉપલ યમાં
આજે રા યના નાગ રકોની ર ાા-સુર ા સુ ઢ કરતા ક પો કાયરત થયા છે . આજરોજ શ થયેલ કમા ડ એ ડ કં ોલ સે ટર
'િિ ને ' ટેકનોલો એડવાંસમે ટનું ગુજરાત પોલીસનું ાંિતકારી પગલું છે . ગુજરાત આજે ધાનમં ી ી નરે ભાઈ મોદીના
ડિજટલ ા સફોમશનના સૂ ને આ મસાત કરી ર ું છે .
આ સંગે રા યના ગૃહરા યમં ી ી હષભાઈ સંઘવી તેમજ રા ય પોલીસ વડા ી આશીષ ભા ટયા એ ાસંિગક
ઉદબોધન કયુ હતુ.ં
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ે દવે
ડૉ ય શ
( દેશ િમ ડયા ક વીનર)
વીનર

