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સમગ્ર રાજયની ટાઉનશીપોને GNFC નાાં ૧૦૦ % કેશલેસ
ટાઉનશીપ મોડેલ આધારરત કેશલેસ બનાવવામાાં આવશે.
GNFC દ્વારા તારીખ ૨૫ ફેબ્રઆ
ુ રી-૨૦૧૭ના રોજ સ્વર્ણિમ સાંકલ
ુ -ર,
સચિવાલય, ગાાંધીનગર ખાતે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી ચવજય રૂપાિીની અધ્યક્ષતામાાં ‘‘કેશલેસ
ટાઉનશીપ’’ ચવષય ઉપર એક વકકશોપનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ. આ વકકશોપમાાં નીચત
આયોગ, રિલ્હી ખાતેનાાં ચસચનયર અચધકારીઓ, મુખ્ય સચિવ ડાક. જે .એન.સસધ તથા ગુજરાત
સરકારનાાં અન્ય ચસચનયર અચધકારીઓ હાજર રહેલ. આ વકકશોપનુાં આયોજન ગુજરાતની
૧૮૦ ટાઉનશીપોના પિાચધકારીઓ માટે કરવામાાં આવેલ. આ પ્રસાંગે જે તે ચજલ્લાઓ કે
જયાાં આ ટાઉનશીપો આવેલી છે તેનાાં કલેકટરશ્રીઓ પિ હાજર રહેલ.

તાજે તરમાાં તા.૧૩ ફેબ્રઆ
ુ રીના રોજ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી દ્વારા
GNFCની ભરૂિ ટાઉનશીપને િેશની સવક પ્રથમ ૧૦૦ % કેશલેસ ટાઉનશીપ
તરીકે જાહેર કરવામાાં આવેલ. ગુજરાત સરકારે રાજયની ૧૮૦ જે ટલી સાંકચલત
ટાઉનશીપોને GNFC ટાઉનશીપનાાં મોડેલ ઉપર ૧૦૦ % કેશલેસ કરવાનુાં નકકી કરેલ છે .

GNFC નાાં ૧૦૦ % કેશલેસ ટાઉનશીપ મોડેલનો તાજે તરમાાં નીચત આયોગ
દ્વારા સરળ અને અમલમાાં મૂકી શકાય તેવા મોડેલ તરીકે સ્વીકાર કરી િેશની
આવી અન્ય ટાઉનશીપોમાાં અમલમાાં મૂકવાનો ચનિકય કરેલ છે . સમગ્ર િેશમાાં આવી
હજારો ટાઉનશીપો આવેલી છે . જે નાાં કેન્ટોનમેન્ટ, ઓઇલ રીફાઇનરીઓ, મોટા બાંિરો, સ્ટીલ
કાંપનીઓ, ઓટોમોબાઇલ વાહન ઉત્પાિક કાંપનીઓ તેમજ ખાતર કાંપનીઓ વગેરન
ે ો
સમાવેશ થાય છે . જો આ બધી ટાઉનશીપોને ૧૦૦ % કેશલેસ કરવામાાં આવે તો ખૂબજ
ટૂાંકાગાળામાાં કરોડોની સાંખ્યામાાં રડચજટલ વ્યવહારો શકય થશે.

વકકશોપને સાંબોધતા માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી ચવજય રૂપાિીએ જિાવેલ કે માનનીય
વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઇ મોિીનાાં કેશલેસ ઇકોનોમીનાાં આહવાન બાિ GNFC એ આ
રિશામાાં અભૂતપૂવક પહેલ કરેલ છે અને ૧૦૦ % કેશલેસ ટાઉનશીપ સવકપ્રથમ

GNFCની ટાઉનશીપ છે . તેમિે આ પ્રસાંગે GNFCની સમગ્ર ટીમને અચભનાંિન
આપતા જિાવેલ છે કે GNFC નાાં ટાઉનશીપ મોડેલને અનુસરીને રાજય સરકારે રાજયની
૧૮૦ ટાઉનશીપોને કેશલેસ કરવાનુાં લક્ષયાાંક નકકી કરેલ છે . તેમિે જિાવેલ છે કે આવી
ટાઉનશીપોમાાં ભિેલા લોકો રહે છે તેમજ બધાજ સ્માટક ફોન ધરાવે છે તેમજ આવી
ટાઉનશીપો જે તે સાંસ્થાનાાં વહીવટી અાંકુશ હેઠળ હોવાથી, ખૂબજ સહેલાઇથી કેશલેસ
બનાવી શકાય તેમ છે .
આ પ્રસાંગે ઉપચસ્થત માનનીય મુખ્ય સચિવ ડાક. જે .એન.સસધે સવે કલેકટરોને GNFC નાાં
૧૦૦ % કેશલેસ મોડેલનો તેમનાાં ચજલ્લામાાં આવેલી ટાઉનશીપમાાં સ્વીકાર કરી અમલ
કરવાાં અનુરોધ કરેલ.
શ્રી યજુ વેન્ર માથુર, એડીશનલ સેક્રટે રી, નીચત આયોગે આ પ્રસાંગે જિાવેલ છે કે નીચત
આયોગ સરકાર - નાગરરકોનાાં નાિાાંકીય વ્યવહારો ૧૦૦ % કેશલેસ બનાવવાાં ઘિાાં બધાાં
પ્રોગ્રામ લોંિ કરેલ છે . અત્યાર સુધી ૬૦ જે ટલાાં ડીજી-ધન મેલાનુાં સમગ્ર િેશમાાં ડીસેમ્બર૨૦૧૬થી આયોજન કરવામાાં આવેલ છે અને કુલ ૧૦૦ થી વધુ ડીજી-ધન મેલાનુાં આયોજન
છે . GNFC નાાં કેશલેસ ટાઉનશીપ મોડેલનો નીચત આયોગ સમગ્ર િેશની ટાઉનશીપની
અમલવારી કરવા જઇ રહેલ છે . તેમિે આ પ્રસાંગે ગુજરાત સરકાર અને GNFC ને આ
રિશામાાં પહેલ કરવા બિલ અચભનાંિન પાઠવેલ.
આ પ્રસાંગે GNFC નાાં મેનેજીંગ ડીરેકટર ડાક. રાજીવ કુમાર ગુપ્તાએ જિાવેલ કે
રાજયમાાં કચ્છ, ભરૂિ, સુરત, વલસાડ, જામનગર વગેરે ચજલ્લાઓમાાં મહત્તમ ઔદ્યોચગક
સાંકચલત ટાઉનશીપો આવેલ છે . ડાક. ગુપ્તાએ આ પ્રસાંગે હાજર રહેલ ટાઉનશીપોનાાં
પિાચધકારીઓને GNFC ટાઉનશીપની મુલાકાત લઇ કેશલેસ બનાવવામાાં GNFC નાાં
સાંપૂિક સાથ-સહકારની ખાત્રી આપેલ.

