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-: અખફાયી માદી:- 

આઝાદી કા અમતૃ ભશોત્વલ અંતગગત નાનાભલા વકગર 
સ્થથત ICCC ખાતે ફ્રીડભ થ્ર ુટેકનોરોજી (Freedom 

Through Technology) અંગે વેભીનાય મોજામો 
 

તાયીખ: ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ 

 



આઝાદી કા અમતૃ ભશોત્વલ અંતગગત તા. ૦૧/૧ ૦/૨૦૨૧ના યોજ યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકાના નાનાભલા વકગર ય આલેર ICCC (Integrated Command And Control Center) 

ખાતે "ફ્રીડભ થ્ર ુટેકનોરોજી" ( Freedom Through Technology) અંગે એક વેભીનાય મોજામો શતો. આ 

વેમભનાયભાાં યાજકોટ ળશયેનાાં જુદી જુદી કોરેજનાાં પ્રોપેવયો / રેકચયય તથા મલદ્યાથીઓએ ફશોી 

વાંખ્માભાાં બાગ રીધો શતો. આ વેમભનાયભાાં યાજકોટ થભાટગ  મવટી ડેલરોભેન્ટ રી.નાાં CEO તેભજ 

ભશાનગયાલરકાના ડેપ્યટુી કમભશ્નય શ્રી ચેતન નાંદાણી, ડાઈયેક્ટય (આઈ.ટી. મલબાગ) શ્રી વાંજમ 

ગોશરે તથા આવીથટન્ટ ભેનેજય શ્રી લત્વર ટેર તેભજ કભગચાયીશ્રીઓ ણ શાજય યશરે શતા.  

 

આ વેભીનાયભાાં ટેકનોરોજીનાાં ઉમોગ લડે રોકોની સખુાકાયી તેભજ વરાભતી લધે તે અંગે 

એક પે્રઝન્ટેળનનુાં મનદળગન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. આ પે્રઝન્ટેળનભાાં ICCCનાાં જુદા જુદા કમ્ોનન્ટ જેલા 

કે વી.વી.ટી.લી. કેભેયાનુાં વાંચારન/ લોટય થકાડા, ડ્રેનેજ થકાડા, ઓટોભેટટક ટટકીટ કરેકળન મવથટભ 

(ATCS), ઈન્ટીગે્રટેડ ટ્રાન્ઝીથટ ભેનેજભેન્ટ વીથટભ (ITMS), જુદા જુદા ઈન્ટયનેટ ઓપ મથિંગ્વ (IOT) 

ડીલાઈવ, ડેટા વેન્ટય ( DC)ની મલગતલાય ભાટશતી આલાભાાં આલી શતી. આ ઉયાાંત ઉસ્થથત 

રોકોને ICCC નાાં જુદા જુદા પાંક્ળનથી લાકેપ કયલાભાાં આલેર.  

આ ઉયાાંત આ વેમભનાયભાાં ઉસ્થથત વમદુામને આ પ્રોજેક્ટની ઉમોગીતા અંગે ભાટશતી 

આતા નામફ કમભળનય શ્રી ચેતન નાંદાણીએ જણાવયુાં શત ુાં કે, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કેન્ર 

અને યાજ્મ વયકાયશ્રીનાાં વશમોગ વાથે થભાટગ  મવટી મભળનનાાં પ્રોજેક્ટ શઠે "આઈ-લે પ્રોજેક્ટ´શઠે 

વભગ્ર યાજકોટ ળશયેભાાં ૧૦૦૦ જેટરા વીવીટીલી કેભેયાનુાં મલળા નેટલકગ ઇન્થટોર કયલાભાાં આલેર 

છે. વેઈપ એન્ડ મવક્યોય યાજકોટનાાં કન્વેપ્ટ વાથેનાાં આ પ્રોજેક્ટ શઠે ઇન્ટીગે્રટેડ કભાન્ડ એન્ડ કન્ટ્રોર 

વેન્ટય - ICCC (Integrated Command And Control Center) ફનાલલાભાાં આલેર છે.  

 

નામફ કમભળનયશ્રીએ મલળેભાાં એભ ણ ઉભેયુું શત ુાં કે, આઈ-લે પ્રોજેક્ટ ળશયેભાાં ઇન્વીડન્ટ 

ભેનેજભેન્ટભાાં ખફુ જ ભદદરૂ યૂલાય થઇ યશરે છે. ઉદાશયણ તયીકે લાલાઝોડા અને બાયે 

લયવાદના ડકાયરૂ વાંજોગોભાાં વભગ્ર ળશયેની સ્થથમત ય વતત નજય યાખી આલશ્મકતા અનવુાય 

ત્લટયત ગરાાં રઈ ળકામ છે. યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ળશયેભાાં મલમલધ થથોએ ોતાના વાંકુર 

અને પ્રોટ ધયાલે છે. આ વાંજોગોભાાં એથટેટ ભેનેજભેન્ટની કાભગીયીભાાં ણ આઈ-લે પ્રોજેક્ટ ઉમોગી 



થઇ યશમો છે. વાથોવાથ ળશયે ોરીવને ગનુ્શાની તાવભાાં તેભજ ળશયેભાાં ટ્રાટપક ભેનેજભેન્ટ અને 

કામદો વમલથથાની ટયસ્થથમત જાલલાભાાં ણ આ પ્રોજેક્ટ એટરો જ ભદદરૂ થઇ યશમો છે. 
 

થભાટગ  મવટી પ્રોજેક્ટ શઠે શાર પેઇઝ-૨ ભાાં ળશયેભાાં મલમલધ થથોએ થભાટગ  ફવ થટો 

ફનાલલાભાાં આલેર છે. ભનાની આ શરેને નાગટયકો દ્વાયા ખફુ વાયો પ્રમતવાદ વાાંડી યશમો છે. 

વાથોવાથ ફી.આય.ટી.એવ. ફવ થટો ખાતે ટનગથટાઈર ગેઈટ ફનાલલાભાાં આવમા છે. તો ળશયેભાાં 

મલમલધ થથોએ એર.ઈ.ડી. થરીન અને બ્લરક એનાઉન્વભેન્ટ મવથટભ ણ કામગયત છે. શાર યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશયેભાાં ટડજજટર શાઈ-લે અંગેની કાભગીયી આગ ધાલલાભાાં આલી યશી છે. 
 

આ વેમભનાયભાાં ઉસ્થથત વૌ પ્રોપેવય, રેક્ચયય અને છાત્રોએ ભશાનગયાલરકાની ઉયોક્ત 

કાભગીયી અને આધમુનક જભાનાને અનરુૂ મલકાવરક્ષી કાભગીયીની ભાટશતી ભેલી લશીલટી તાંત્રને 

અલબનાંદન ાઠવમા શતાાં. 
 

 

  

(જન વાંકગ  અમધકાયી) 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 


