યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ડો. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ,યાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧

-: અખફાયી માદી:-

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા તથા યાજકોટ ળશેયી વલકાવ ભંડ વત્તાભંડ
ુ મભંત્રીશ્રી
દ્વાયા આજે તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૧ના યોજ યાજ્મના ભાન.મખ્
વલજમબાઈ ફૃાણીના લયદ શસ્તે ફૃ. ૧૧૨.૩૧ કયોડના જુદા જુદા
ુ ત
વલવલધ પ્રોજેક્ટન ુ રોકાપણ-ખાતમહ
ૂ પ કયલાભાં આવય ંુ
તાયીખ: ૦૧-૦૧-૨૦૨૧

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા તથા યાજકોટ ળશેયી વલકાવ ભંડ વત્તાભંડ દ્વાયા આજે
ુ ાભ ભંદદયધાભ ાવે, યૈ માગાભ ાછ, યૈ મા યોડ યાજકોટ ખાતે
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ યશય

ુ મભંત્રીશ્રી વલજમબાઈ ફૃાણી ના લયદ શસ્તે ફૃ. ૧૧૨.૩૧ કયોડના
મોજામેર કામપક્રભભાં યાજ્મના ભાન.મખ્
ુ ત
જુદા જુદા વલવલધ પ્રોજેક્ટન ુ રોકાપણ-ખાતમહ
ૂ પ કયલાભાં આવય ંુ શત.ંુ
ુ મભંત્રીશ્રી વલજમબાઈ ફૃાણીએ
આ અલવયે ભાન. મખ્

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા અને

યાજકોટ ળશેયી વલકાવ વત્તાભંડ (ફૃડા)ના ૧૧૨ કયોડના વલવલધ પ્રોજેક્ટના રોકાપણ અને
ુ ત
ખાતમહ
ૂ પ ભાટે અલબનંદન ાઠલતા જણાવય ંુ શત ંુ કે, કોયોનાકાભાં લપ ૨૦૨૦ભાં કોયોનાન ંુ
વંક્રભણ યોકલા કોયોના ોઝીટીલ દદીની દદીને વાયલાય આલાની અંગે ની ઉત્તભ વમલસ્થા
કયલાભાં આલી શતી. પ્રજાના વાથ વશકાયથી વયકાયે કોયોનાની સ્સ્થવતભાં કાભગીયી કયી છે .
આવત્તને અલવય ફનાવમો છે . આણી ઇકો વવસ્ટભ શેભખેભ યાખી કોયોનાકાભાંથી ફશાય
આવમા છીએ. વભગ્ર દે ળ ભાટે ૨૦૨૦ન ંુ લપ લ િંતાનો વલમ શતો. બાયતભાં ભાન.
પ્રધાનભંત્રીશ્રી નયે ન્દ્રબાઈ ભોદીના ભાગપ દળપન શેઠ રડત કયી દે ળનો વલકાવ અટકાલલા નથી
ુ યાતે વલશ્વકક્ષાએ
દીધો. નવ ંુ લપ ૨૦૨૧ વલકાવન ંુ શયણપા બયનારં ુ લપ શળે. ફે ભાવભાં ગજ
ુ ર ઉજાપ
ગૌયલ પ્રાપ્ત કયાતા પ્રોજેક્ટ વાકાય કમાપ છે . ભાન. પ્રધાનભંત્રીશ્રી દ્વાયા કચ્છ યીન્દ્યઅ
ાકપ , એવળમાનો વૌથી ભોટો યો-લે, વભગ્ર દે ળભાં દકળાન સ ૂમોદમ મોજના આત ંુ પ્રથભ યાજ્મ
ુ યાત ફન્દ્ય.ંુ ખેડત
ૂ ોના દશત ભાટે ભાન. પ્રધાનભંત્રીશ્રી દ્વાયા ૧૦૫૫ ગાભોભાં દદલવે રાઈટ
ગજ
ૂ ો યાત્રે આયાભ કયી ળકે. શલે ૨૫૦૦ ગાભોભાં દદલવે
આલાની વમલસ્થા કયી જેનાથી ખેડત
રાઈટ આલાનો પ્રોજેક્ટ કામપયત કયે ર છે જે જ્મોવતગ્રાભ છીની વૌથી ભોટી મોજના છે .
આણા દે ળના ભાન. પ્રધાનભંત્રી શ્રીએ બાયતભાં પ્રથભ યો-યો પેયી સયુ ત થી બાલનગય લચ્ ે
ુ યાત વભગ્ર દે ળભાં પ્રથભ ફન્દ્ય ંુ શત.ંુ
ળફૃ કયાલી તેભજ વી-પ્રેન ળફૃ કયત ુ યાજ્મ ગજ
ુ ત
શારભાં ૧૨૦૦ કયોડના ખ ે પ્રધાનભંત્રીશ્રીએ AIIMSન ંુ ખાતમહ
ૂ પ કયું ુ જે કાભગીયી ૨૨
ુ યાતભાં વાયી વેલા ભી ળકળે. આલી
ભાવભાં  ૂણપ થળે. AIIMS ફનલાથી આયોગ્મ ફાફતે ગજ
જ યીતે વલવલધ ક્ષત્રે બાઈઓ-ફશેનોની લ િંતા કયી અનેક મોજનાઓ અભરી કયી છે . આ ઉયાંત
છે લ્રા ૩ લપભાં ટેકાના બાલે ૧૭૦૦૦ કયોડ ફૃવમાની કવૃ  ાકોની ખયી ખયીદી કયી છે . ખેતી
ુ ી, ખેડત
ુ ી તો ગાભડું સખ
ુ ી અને ગાભડું સખ
ુ ી તો ળશેયો સખ
ુ ી. યાજ્મ
ૂ સખ
ૂ સખ
વાયી તો ખેડત
વયકાયે ઇઝ ઓપ ડૂઇંગ લફઝનેવ અને ઇઝ ઓપ રીલીંગનો અલબગભ અનાલેર છે . ય
ુ યાતભાં યશેલા ઇચ્ુક ફનલા રાગ્મા છે . ગજ
ુ યાત યશેલારામક અને
પ્રાંતના રોકો ગજ
ુ ા છે . રેન્દ્ડ ગ્રેલફિંગ વાભે
જીલલારામક યાજ્મ ફની યશે તે ભાટે કડક કામદાઓ અભરભાં મક્ય
કડક કામદો, દાફૃફંધીનો કડક અભર અને કામદાનો બંગ કયનાય વાભે કડક ગરા, વાભાજજક
સયુ ક્ષા, ગડ
ં ુ ા વાભે કામપલાશી લગેયે જેલા પ્રમાવો વતત થઇ યહ્યા છે . તો ગૌ લંળ શત્મા
અટકાલલા ભાટે ણ કડક કાન ૂન રાગ ુ કયલાભાં આલેર છે .તેથી ગૌલંળ શત્મા અટકી છે .
ુ યાત શલે ગાંધી અને વયદાયન ંુ યાજ્મ ફન્દ્ય ંુ છે .અત્માયે વભગ્ર યાજ્મભાં ૧૦,૦૦૦ જેટરા
ગજ

વીવીટીલી કેભેયા સ્થાી અવાભાજજક તત્લો ય રગાભ મ ૂકી છે . ભ્રસ્ટા ાય ય ણ રગાભ
રગાલલા એન્દ્ટી કયપ્ળન યવુ નટને લધ ુ વાધનો અને સવુ લધાઓથી વજ્જ કયલાભાં આલેર છે .
અગાઉ ગડ
ંુ ાઓથી ઓખાત ંુ યાજ્મ આજે શલે ગાંધી અને વયદાયના યાજ્મ તયીકે ઓખામ
ુ ાવન લગય વલકાવ વભબાલ ફની ળકે નદશ.
છે .સળ
ુ ાં ભાન. મખ્
ુ મભંત્રીશ્રીઈ કહ્ં ુ શત ંુ કે, ગજ
ુ યાતના ૮૦૦૦ જેટરા ગાભો ઇ-વેલાથી
લધભ
ુ ીભાં ઓનરાઈન થઇ
જોડાઈ ઓનરાઈન વદક્રમ થમા છે ને ફાકીના ગાભો શલે ૩૧-ભા પ સધ
જળે. યાજ્મ વયકાયે વલકાવને તેજ યપતાય આલા ૩ લપભાં જ ૩૦૦ જેટરી ટીી સ્કીભને
ભંજુયી આેરી છે . જેના વાયા દયણાભો આગાભી ાં

લપભાં જ દે ખાળે.

ુ યાતના નભપદા અને ળશેયી ગૃશ વનભાપ ણ વલબાગના ભંત્રી શ્રી મોગે ળબાઈ ટેરે એભ કહ્ ં ુ શત ંુ
ગજ
કે, છે લ્રા ાં

લપભાં શ્રેણીફદ્ધ વલકાવ કામો કમાપ છે . વાથોવાથ વયકાયે રોકોને વાભાજજક સયુ ક્ષા પ્રદાન

કયલા કડક કામદાઓ ણ અભરી ફનાલેર છે . આ ઉયાંત કોયોના ભશાભાયીભાં ણ રોકોને વંક્રભણથી
ફ ાલલા અને વંક્રવભત રોકોને ત્લદયત વાયલાય ભે તે ભાટે વયકાયે દદલવ યાત જોમા લગય કામો
કયે ર છે . વયકાય ફાંધકાભ શ્રવભકોને ફાંધકાભ સ્થે જલા આલલા યાશતદયના ાવ ની મોજના
અભરભાં મ ૂકી છે .
ઈન્દ્ડીમા જી.ફી.વી. દ્વાયા વભગ્ર દે ળભાં ભાત્ર યાજકોટને

ેસ્પમન એલોડપ પ્રાપ્ત થમેર છે .

આ તકે પયવુ નવવર કવભળનય શ્રી ઉદદત અગ્રલારે સ્લાગત પ્રલ ન કયું ુ શત.ંુ
ુ યાતના નભપદા અને ળશેયી ગૃશ વનભાપ ણ વલબાગના ભંત્રી શ્રી મોગે ળબાઈ ટેર,
આ પ્રવંગે ગજ
ુ યાત પયવુ નવવર પાઇનાન્દ્વ ફોડપ
વાંવદ શ્રી ભોશનબાઈ કું ડાયીમા, ગજ

ુ બાઈ બંડય
ેયભેનશ્રી ધનસખ
ે ી,

ધાયાવભ્મ શ્રી ગોવલિંદબાઈ ટેર, શ્રી અયવલિંદબાઈ યૈ માણી, શ્રી રાખાબાઈ વાગઠીમા, ળશેય બાજ
ુ શ્રી કભરેળબાઈ ભીયાણી, પ્રદે ળ બાજ અગ્રણીશ્રી નીવતનબાઈ બાયદ્વાજ,  ૂલપ ભેમયશ્રી લફનાફેન
પ્રમખ
આ ામપ, જજલ્રા કરેકટયશ્રી યે પમા ભોશન અને ોરીવ કવભળનયશ્રી ભનોજ અગ્રલાર, શાઈવવિંગ અને
ુ યાત, ળશેયી વલકાવ અને ળશેયી ગૃશ વનભાપ ણ વલબાગના વેક્રેટયીશ્રી રો ન વશેયા અને પયવુ ન.
વનભપ ગજ
કવભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના વલવલધ પ્રોજેક્ટન ંુ રોકાપણ
આ ઉયાંત આ કામપક્રભભાં યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના લોડપ નં.૧૫ભાં અમ ૃત મોજના અંતગપ ત
આજી ડેભ વલસ્તાયના શીર ગાડપ ન ાવેની ખલ્ુ રી જગ્માભાં રેન્દ્ડ સ્કેીંગ તથા ગાડપ ન

, લોડપ નં.૦૩ ભાં

યે રનગય વલસ્તાયોભાં ાણીની ડી.આઇ. ાઇ રાઇન , જકું બી (ગાંડી લેર) લનસ્તી દુય કયલા ભાટે
Aquatic Weed Harvester Cum Weed Removal ભળીન અને લોડપ નં.૧૪ ભાં કોઠાયીમા યોડ ય આલેર
લોડપ ઓદપવ – ૧૪ (અ) ભાં નલી લોડપ ઓદપવન ંુ રોકાપણ કયલાભાં આવય.ંુ

ુ ત
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના વલવલધ પ્રોજેક્ટન ંુ ખાતમહ
ૂ પ
જમાયે લોડપ નં. ૪ભાં બગલતીયા વલસ્તાયભાં TP ૩૧ ના FP ૩૧/૪ ની ૨૬૨૦૧
નલી ળાા ફનાલલાન ંુ કાભ , કોઠાદયમા વલે નં. ૩ય ૈકીની જભીન ઉય

ો.ભી. જગ્માભાં

‘‘સ્લચ્છ બાયત વભળન ’’

ુ ડ ટ્રાન્દ્વપય સ્ટેળન જફૃયી આનવ
ુ લં ગક સવુ લધા વાથે ફનાલલાન ંુ
અંતગપ ત નવ ંુ વેભી ક્રોઝડ ટાઇ યીપયઝ
ુ વકપ ર નજીક આલેર આજી ડેો ખાતે નલા ઈરેક્ટ્રીક ફવ
વીલીર કાભ, ળશેયભાં બાલનગય યોડ અમર
ડેોન ંુ વનભાપ ણ , લોડપ નં.- ૧૦ કારાલડ યોડ , આત્ભીમ કોરેજની ફાજુભાં , શૈમાત ઈ.એવ.આય.ની ફાજુભાં ,
નલાં ૩૦ રાખ લરટય ક્ષભતાંનો , ૨૪ ભીટય સ્ટેજીંગ શાઈટ ધયાલતો , ઈ.એવ.આય. તથા ન્દ્માયી દપલ્ટય
ુ ી , ૯૧૪ ભી.ભી. વમાવની ૬૫૦ ભીટય રંફાઈ ની એભ.એવ. ાઈ
પ્રાન્દ્ટ થી ન્દ્માયી ઈ.એવ.આય. સધ
રાઈનન ંુ વવવલર એન્દ્જીનીમયીંગ ફાંધકાભ પ્રોજેક્ટ કયલાન ંુ કાભ
કોરવાલાડી વલસ્તાયને ડાભય યીકાેટ કયલાન ંુ કાભ

, લોડપ નં.૩ ભાં જ ંકળન પ્રોટ તેભજ

, વોખડા ખાતે આલેર વલે ન.-૧૦ અને ૧૧ની

જભીન પયતે કપાઉન્દ્ડ લોર કયલાન ંુ તથા ઓપીવ કાભ , લોડપ નં૪ ભા ટીી ૩૧ ભા ટીી યોડ ભેટરીંગ
કયલાન ંુ કાભ, લોડપ નં.૩ ભાં ભશવિ દમાનંદ વયસ્લતી ટાઉનળી ાવેનો ટી.ી. યોડ તથા યે રનગયભાં
અન્દ્મ ભેટરીંગ થમેર ટી.ી. યોડને ડાભય કયલાન ંુ કાભ , લોડપ .ન.૧૮ ભા ફોરફારા યોડની ફન્ને ફાજુ
ફૂટાથ કયલા અને યસ્તાની ફન્ને ફાજુ વાઈડ વોલ્ડય અને ભેટરીંગ કયલાન ંુ કાભ

, લોડપ .ન.૧૮ ભા

વાઈફાફા વકપ રથી ૨૪.૦૦ ભી. ટી.ી. યોડ ય ઉતય ફાજુ આલેર વોવામટીઓભા ભેટરીંગ કયલાન ંુ
ુ ી ૯૦૦ એભ.એભ. ડામા સ્ટ્રોભ લોટય
કાભ, લોડપ નં.-૯ભાં નાગયીક ફેંક થી વાધ ુ લાવલાણી ભેઇન યોડ સધ
ુ ી લોકી તથા
ાઇ રાઇન નાંખલાન ંુ કાભ , લોડપ નં.૧૪ ભાં આલેર કેનાર યોડ ય આલેર રલડ
જીનપ્રેવ તયપ જલાના યસ્તા ય આલેર જુનલાણી નાલ ુ શોફૄ/નવ ંુ કયલા અંગે

, ભોયફી યોડ ય

લેરનાથ યાભાં ભેટરીંગ કયલાન ંુ કાભ , લોડપ નં ૪ ભા ટીી સ્કીભ નં ૧૭ભા આલેર ગણેળ ાકપ તથા
રાગ ુ ૧૫ ભીટય તથા ૧૨ ભીટય ટીી યોડ ય ૨૫૦

,૧૫૦ તથા ૧૦૦ ભીભી ડામા ડી.આઈ.ાઈ

રાઈન નાખી જફૃયી જોડાણ કયલાન ંુ કાભ , લોડપ નં.-૯ભાં યૈ મા લોંકાભાં વલન એાટપ ભેન્દ્ટ થી યૈ મા
ુ ી યીટેઇનીંગ લોર કયલાન ંુ કાભ
સ્ભનળાન સધ
, લોડપ નં ૪ ભા બગલતીયા ળેયી નં ૫ભા RMC સ્કુ રની ાવે
આલેર જુના આયોગ્મ કેન્દ્ર ડીવભેન્દ્ટર કયી નવ ુ આયોગ્મ કેન્દ્ર ફનાલલાન ંુ કાભ

, લોડપ નં ૪ ભા ટીી

સ્કીભ નં ૧૫ભા દક્રષ્ના વોવા.ફી તથા તેને રાગ ુ ૧૮ભીટય ૧૨ભીટય તથા ૯ભીટય ટીી યોડ ય
૩૦૦,૨૦૦,૧૫૦ તથા ૧૦૦ ભીભી ડામા ડી.આઈ ાઇ રાઈન નાખી જફૃયી જોડાણ કયલાન ંુ કાભ , લોડપ
ુ ય અને પ્રમખ
ુ
નં.૨ ભાં યે વકોપ ખાતે વામન્દ્વ બલન , શ્રી અયવલિંદબાઇ ભલણમાય ઇન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ કોપપ્યટ
સ્લાભી પ્રેનેટોયીમભને ઇરેકટ્રીપીકેળન લકપ વદશત યીનોલેળન કયલાન ંુ કાભ

, લોડપ નં.-૧યભાં આલેર

ય૪.૦૦ ભી. ટી.ી. યોડ ય ળનૈશ્વય ાકપ ની ાછનાં બાગે ફોકવ કરલટપ કયલાન ંુ કાભ, લોડપ નં.૦૭ ભાં
યાભનાથયા ઇન્દ્દીયાબ્રીજ ાવે યા.પય.ુ કો. નાં પ્રોટભાં ફુર ફજાય ફનાલલાન ંુ કાભ
કયલાભાં આવય.ંુ

ુ ત
ન ંુ ખાતમહ
ૂ પ

યાજકોટ ળશેયી વલકાવ વત્તાભંડ (ફૃડા) ના વલવલધ પ્રોજેક્ટન ંુ રોકાપણ
વાથોવાથ યાજકોટ ળશેયી વલકાવ વત્તા ભંડ (ફૃડા) ના

ુ બપ
ફૃડા વલસ્તાયના ભાધાય ગાભે ભગ

ુ ા વોવામટીના યસ્તાન ંુ ડાભય કાભ, યીંગયોડ-૨,
ગટય, ટી.ી.-૯, ટી.ી-૧૭ અલધ યોડ અને ગોકુ ર-ભથય
પેઝ-૨

ુ કી ળોફૃભ) ભોયફી ફામાવને
ે.૬૨૦૦ ય બ્રીજ, વળલારમ એાટપ ભેન્દ્ટ થી યીંગયોડ (ભાફૃતી સઝુ

જોડતાં યસ્તાન ંુ ડાભય કાભ, કારાલડ યોડ થી શયીય (ા) ગાભને જોડતા યસ્તાન ંુ ડાભય કાભ , ટી.ી.૧૦ અને ટી.ી.-૧૭ નાં યીઝલેળન પ્રોટભાં કપાઉન્દ્ડ લોર

, ફૃડા વલસ્તાયનાં વલવલધ ગાભોભાં વી.વી.

યોડ(પેઝ-૨)ન ંુ રોકાપણ કયાય ંુ શત.ંુ

ુ ત
યાજકોટ ળશેયી વલકાવ વત્તાભંડ (ફૃડા) ના વલવલધ પ્રોજેક્ટન ંુ ખાતમહ
ૂ પ
જમાયે નાયણકા અને લાજડીગઢ ગાભના યસ્તાન ંુ ડાભય કાભ, ફૃડા ટ્રાન્દ્વોટપ નગય અને ગદ
ંુ ા થી
ુ ીના યસ્તાન ંુ ડાભય કાભ , આણંદય ફવ સ્ટેન્દ્ડ થી અભદાલાદ
કુ ીમાદડ (કુ લાડલા વયધાય યોડ) સધ
ુ ત
નેળનર શાઈલેને જોડતો વી.વી. યોડન ંુ ખાતમહ
ૂ પ કયલાભાં આલેર.
(જનવંકપ અવધકાયી)
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

