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વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના વરદ હસ્તે ઈન્દ્ટરનેશનલ ફાઈનાન્ન્દ્સયલ
ુ યાલયન ુંુ ર્શલાન્દ્યાસ તેમજ GIFTસર્વિસીસ સેન્દ્ટર ઓથોરરટી (IFSCA) ના મખ્
IFSCમાું ભારતન ુંુ પ્રથમ ઈન્દ્ટરનેશનલ બલુ લયન એક્સચેન્દ્જ, ઇન્ન્દ્ડયા
ઇન્દ્ટરનેશનલ બલુ લયન એક્સચેન્દ્જ (IIBX) લોન્દ્ચ કર્.ું ુ
---

ભારત આઝાદી કા અમ ૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે ભારત આજે આધર્ુ નક્તા
તરફ આગળવધી રહ્ ું ુ છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
----

ગીફટ ર્સટી સાથે ભારતના ભર્વષ્યન ુંુ ર્વઝન જોડાયેલ ું ુ છે .વર્ષ 2008માું વૈર્િક મુંદી
હતી ત્યારે ભારતમાું પણ દુરભાગ્યથી એ સમય પોલલસી પેરાલલસીસનો હતો –
શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
----

ુ ષ
ગીફ્ટ ર્સટી ભારત સાથે ગ્લોબલ ઓપોર્ચર્ર્ષ ુ નટી સાથે જોડાવાન ુંુ એક મહત્વપણ
ગે ટવે છે .આજે ભારત દુર્નયાન ુંુ સૌથી મોટુ અથષતત્ર
ું માન ુંુ એક છે . –
શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
-----

ુ કેન્દ્ર છે , ભારત માટે સફળતા અને સેવા એક
ગીફટ ર્સટી એ અથષતત્ર
ું ન ુંુ પ્રમખ
લબજાના પયાષય છે જન કલ્યાણથી જગ કલ્યાણ એ ભારતની ભાવના છે . –
શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
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---ુ રાતને આપેલ રકિંમતી ભેટ
ગીફટ ર્સટીએ વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ગજ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલ
છે . – શ્રી ભપ
----

આવનાર સમયમાું આ ગીફટ ર્સટી રાજયને ટ્રેડ,લબઝનેસ,ફાઇનાન્ન્દ્શયલ સર્વિસન ુંુ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલ
ગ્લોબલ સેન્દ્ટર બનાવશે. – શ્રી ભપ
---ુ રાત પ્રદે શ મીરડયા ર્વભાગ એક અખબારી યાદીમાું જણાવે છે કે, આજે
ભારતીય જનતા પાટી ગજ
ુ રાતના લોકલાડીલા પનોતા પત્ર
ુ અને દે શના યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ ગાુંઘીનગર
ગજ
ુ ાકાત કરી. વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના વરદ હસ્તે ઈન્દ્ટરનેશનલ
ગીફટ ર્સટીનીની મલ
ુ યાલયન ુ ર્શલાન્દ્યાસ કરવામાું આવર્ ુંુ તેમજ GIFTફાઈનાન્ન્દ્સયલ સર્વિસીસ સેન્દ્ટર ઓથોરરટી (IFSCA) ના મખ્
IFSCમાું ભારતન ુંુ પ્રથમ ઈન્દ્ટરનેશનલ બલુ લયન એક્સચેન્દ્જ, ઇન્ન્દ્ડયા ઇન્દ્ટરનેશનલ બલુ લયન એક્સચેન્દ્જ (IIBX)
લોન્દ્ચ કર્.ું ુ આ કાયષક્રમમાું NSE ઇન્ન્દ્ડયાના સીઇઓ અને એમડીએ વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબન ુંુ
સ્વાગત કર્.ષ ુ કાયષક્રમમાું શ્રી ર્વતરાજયમુંત્રીશ્રી પુંકજભાઇ ચૌધરી,કેન્દ્રીય મુંત્રીશ્રી ર્નમષલા ર્સતારમણજી પ્રાસુંગીક
સુંબોધન કર્.ષ ુ
આ કાયષક્રમમાું દે શના વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે માગષદશષક સુંબોધન કરતા જણાવર્ ુંુ કે. આજે
ભારતન ુંુ વધત ુ આર્થિક સામ્રાજય,ભારતની વધતી ટેન્ક્નકલ ન્સ્કલ તેમજ ભારત પર ર્વિવના દે શોનો વધતો
ૃ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે ભારત આજે
ર્વિાસ માટે આ રદવસ ખ ૂબ મહત્વનો છે . ભારત આઝાદી કા અમત
આધર્ુ નક્તા તરફ આગળ વધી રહ્ ુ છે તે દે શવાસીઓ માટે ગૌરવની વાત છે . આજે ગીફટ ર્સટીમાું ઇન્દ્ટરનેશલ
ફાઇનાન્ન્દ્સયલ સર્વિસીસ સેન્દ્ટર,ઓથોરરટી IFSCAના હેડક્વોટર લબલ્ડીગન ુંુ ર્શલાન્દ્યાસ કરવામાું આવર્.ુંુ આ
ભવન ભારતને આર્થિક મહાશન્ક્ત બનાવવા માટે પરુ તી તકો ઉભી કરશે. IFSCAએ એક એન્દ્બલર
બનશે,ઇનોવેશનને સપોટષ કરશે.
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શ્રી મોદી સાહેબે જણાવર્ ુંુ કે, આજે ઇન્ન્દ્ડયા ઇન્દ્ટરનેશલ બલુ લયન એક્સચેન્દ્જ ન ુંુ પણ લોકાપષણ કરવામાું
આવર્.ુંુ ન્દ્ર્ ુ ડેવલોપમેન્દ્ટ બેંકના ઇન્ન્દ્ડયન ઓરીજ્નલ

ઓરફસ,ત્રણ ર્વદે શ બેંક,ચાર ઇન્દ્ટરનેશનલ ટ્રે ડ

ુ સએ,ર્કુ ે
ફાઇનાન્ન્દ્સયલ સર્વિસ પ્લેટફોમષ સાથે ઘણા મહત્વના પડકારો આજે આપણે પાર કયાષ . ભારત હવે ર્એ
અને ર્સિંગાપરુ જેવા દે શો સાથે ઉભ ુ છે જ્યાથી ગ્લોબલ ફાઇનાન્દ્સને રદશા આપવામાું આવે છે .ર્સિંગાપરુ અને ભારત
માટે લબઝનેસની અનેક નવી તકો ઉભી થશે.
ુ રાતમાું લગફટ ર્સટીની કલ્પના કરી ત્યારે તે માત્ર ધુંધાકીય અને આર્થિક
શ્રી મોદી સાહેબે જણાવર્ ુંુ કે, ગજ
ગતીર્વધી માટે ર્સર્મત નહોત ુંુ પરું ત ુ ગીફટ ર્સટી સાથે સામાન્દ્ય માણસની મહત્વકાુંક્ષા જોડાયેલી છે . ગીફટ ર્સટી
સાથે ભારતના ભર્વષ્યન ુંુ ર્વઝન જોડાયેલ ું ુ છે .વર્ષ 2008માું વૈર્િક મુંદી હતી ત્યારે ભારતમાું પણ દુરભાગ્યથી એ
ુ રાત રફન્દ્ટેકના ક્ષેત્રમાું નવા અને મોટ ડગલા માુંડી રહ્ ુ હત.ુંુ
સમય પોલલસ પેરાલલસીસનો હતો તે સમયે ગજ
ગીફટર્સટીના માધ્યમથી ભારત ર્વિ સ્તર પર સર્વિસ સેક્ટરમાું મજબ ૂત દાવેદારી સાથે આગળ વધી રહ્ું ુ છે .
ુ ય સ્તુંભ છે . અમદાવાદ,ગાુંઘીનગર અને
ગીફટ ર્સટી માું એક વધ ુ ખાસ વાત એ છે કે તે ક્રાઇર્સટી એપ્રોચન ુંુ મખ્
ગીફટર્સટી આ ત્રણેય ખ ૂબ નજીક છે અને ત્રણેયની અલગ ઓળખ છે . અમદાવાદ ગૌરવશાળી ઇર્તહાસ સાથે
ુ ય મથક છે અને ગીફટ ર્સટી એ અથષતત્ર
જોડાયેલ ુ છે , ગાુંઘીનગર વરહવટન ુંુ કેન્દ્ર અને ર્નતી અને ર્નણષયન ુંુ મખ્
ું ન ુંુ
ુ કેન્દ્ર છે . વાઇબ્રેન્દ્ટ રફન્દ્ટેક સેન્દ્ટરનો અથષ માત્ર ઇઝયર લબઝનેસ ક્લાયમેટ,રરફોમષસ અને રે ગ્ર્લ
ુ ેશન સઘ
ુ ી
પ્રમખ
ુ ષ
સર્મત નથી.આજે નવ ુ ભારત જૂના ર્વચારોને બદલી રહ્ ુ છે . આજે ઇન્દ્ટીગ્રેશન અમારા માટે સૌથી મહત્વ પણ
ુ ષ ગે ટવે છે .આજે ભારત
એજેન્દ્ડા છે . ગીફ્ટ ર્સટી ભારત સાથે ગ્લોબલ ઓપોર્ચર્ર્ષ ુ નટી સાથે જોડાવાન ુંુ એક મહત્વપણ
દુર્નયાની સૌથી મોટુ અથષતત્ર
ું માન ુંુ એક છે .ભારતમાું સોન ુ મરહલાઓની આર્થિક શન્ક્તન ુંુ મોટુ માધ્યમ છે . સોન ુ
અમારા સમાજ અને સાુંસ્કૃર્તકન ુંુ મહત્વનો ભાગ છે . ભારત આજે સોના-ચાુંદીન ુંુ ખ ૂબ મોટુ માકે ટ છે .
ુ ાું જણાવર્ ુંુ કે, ગોલ્ડ સાથે જોડાયેલી ઇન્દ્ડસ્ટ્રી, જ્વેલસષને ર્વસ્તાર કરવામાું મદદ
શ્રી મોદી સાહેબે વધમ
મળશે. નવી તકો ઉભી થશે તેઓ સીધાજ બલુ લયન ખરીદી શકશે અને ઇન્દ્ટનરનેશનલ પ્રાઇસ રડસ્કવરીમાું ભાગ
લઇ શકશે. સીધા ગોલ્ડમાું ટ્રે ડ કરવાની તક મળશે. ભારત માટે સફળતા અને સેવા એક લબજાના પયાષય છે જન
કલ્યાણથી જગ કલ્યાણ એ ભારતની ભાવના છે . આજે દે શનો મોટા ભાગની જનસુંખ્યા ફાઇનાન્દ્સ સાથે જોડાઇ
છે .
ુ યમુંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલે સુંબોધન કરતા જણાવર્ ુંુ કે, ગીફટ ર્સટીએ
આ કાયષક્રમમાું રાજયના મખ્
વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબનો રિમ પ્રોજેક્ટ છે . આજે અંહી ઇન્દ્ટરનેશનલ ફાઇનાન્ન્દ્શયલ સેવાઓ ન ુંુ
ુ રાતને આપેલ રકિંમતી ભેટ છે .
હબ બનાવા જઇ રહ્ું ુ છે . ગીફટ ર્સટીએ વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ગજ
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ુ રાતમાું વલ્ડષ કલાસ ફાઇનાન્ન્દ્શયલ ટેકનોલોજી સર્વિસીસ તેમજ અબષન
વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ગજ
ઇન્દ્ફાસ્ટ્રકચર ના ર્નમાષણ માટે વર્ષ 2007માું ગીફટ ર્સટીનો ર્વચાર પસ્થાર્પત કયો હતો. આવનાર સમયમાું આ
ગીફટ ર્સટી રાજયને ટ્રે ડ,લબઝનેસ,ફાઇનાન્ન્દ્શયલ સર્વિસન ુંુ ગ્લોબલ સેન્દ્ટર બનાવશે તેવો ર્વિાસ છે . આજે
ભારતન ુંુ પ્રથમ ઇન્દ્ટરનેશલ બલુ લયન એક્સેન્દ્જ શરૂ થર્ ુંુ છે . વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના નેત ૃત્વમાું
કેન્દ્રની સરકાર અને રાજય સરકાર ભારતને પાુંચ ટ્રીલયન ડોલર ઇકોનોમી બનાવવા માટે સતત પ્રયત્ન કરી
રહ્યા છીએ. 700 એકરમાું ફેલાયેલ આ ગીફટ ર્સટી ને આપણે ગ્રીન,સ્માટષ અને હોલેસ્ટીક ર્સટીના રૂપમાું ડેવલોપ
કરી રહ્યા છીએ.ગીફટ ર્સટીમાું કેર્પટલ માકે ટ ઇકોર્સસ્ટમ ને વધારવા માટે સ્ટોક એક્સેચેન્દ્જ પર સ્ટે મ્પ ડયટુ ીમાું
100 ટકા રરફું ડની સર્ુ વઘા પણ આપવાના છીએ.
આ કાયષક્રમમાું કેન્દ્રીય નાણામુંત્રીશ્રી ર્નમષલા ર્સતારમણ, કેન્દ્રીય રાજયનાણામુંત્રીશ્રી ડો.ભાગવત કરડ,
ુ યમુંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઇ પટેલ,પ્રદે શ પ્રમખ
ુ શ્રી સી.આર.પાટીલ
કેન્દ્રીય ર્વતમુંત્રીશ્રી પકું જભાઇ ચૌધરી,રાજયના મખ્
ુ ાઇ દે સાઇ સરહત રાજયના મુંત્રીશ્રીઓ,ધારાસભ્યશ્રીઓ,સાસુંદશ્રીઓ
સાહેબ અને રાજયના નાણામુંત્રીશ્રી કનભ
ઉપન્સ્થત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીરડયા કન્દ્વીનર)
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