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-: અખફાયી માદી:-

માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે રૂ.
૧૧૮ કરોડના “ાઈટ હાઉસ” પ્રોજેક્ટન ં ઈ-ખાતમહત
ૂ ત કરાય ં
દે ળભાાં શાઉસવિંગ કન્સ્ટ્રકળન ક્ષેત્રે નલી દદળા ફતાલતા પ્રકાળ ્તાંબ વભી નલી
ટે કનોરોજીના ઉમોગથી યાજકોટ વદશત દે ળના કુ ર છ ળશેયોભાાં  ૂયાટ ઝડે
અત્માધસુ નક આલાવ મોજનાઓન ાંુ થળે સનભાાણ:ભાન. પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયે ન્સ્ટરબાઈ ભોદી

યાજકોટભાાં રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ એલી યીતે અભરભાાં
આલળે કે તે દે ળના અન્સ્ટમ યાજ્મો ભાટે નવ ાંુ ભોડેર ફને :
ભાનનીમ મખ્ુ મભાંત્રી શ્રી સલજમબાઈ રૂાણી
ુ યાતને
પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના ળશેયી ક્ષેત્ર અંતગાત ગજ
ોલરવી ઈનીળીએટીલ એલોડા પ્રાપ્ત થમો
તાયીખ: ૧-૧-૨૦૨૧

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા યૈ મા ્ભાટા સવટી એદયમા ખાતે રૂ. ૧૧૮ કયોડના ખર્ચે
ુ ત
સનભાાણ ાભનાય “રાઈટ શાઉવ ” પ્રોજેક્ટ આલાવ મોજનાન ાંુ ઈ-ખાતમહ
ૂ ા

ભાન. પ્રધાનભાંત્રીશ્રી

ુ અલવયે યાજ્મના ભાન. મખ્
ુ મભાંત્રીશ્રી
નયે ન્સ્ટરબાઈ ભોદીના લયદ શ્તે કયલાભાાં આવય ાંુ શત.ાંુ આ શબ
સલજમબાઈ રૂાણી ઉસ્્થત યશમા શતાાં.
આ ઐસતશાસવક અલવયે ભાનનીમ પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયે ન્સ્ટરબાઈ ભોદીએ તેભના પ્રાવાંલગક
ઉદફોધનભાાં એભ કહ્ાં ુ શત ાંુ કે, દે ળભાાં શાઉસવિંગ કન્સ્ટ્રકળન ક્ષેત્રે નલી દદળા ફતાલતા પ્રકાળ ્તાંબ
વભી નલી ટેકનોરોજીના ઉમોગથી યાજકોટ વદશત દે ળના કુ ર છ ળશેયોભાાં  ૂયાટ ઝડે
અત્માધસુ નક આલાવ મોજનાઓન ાંુ સનભાા ણ કયી ળકાળે. દે ળભાાં ઝડી સલકાવ ભાટે કામા
પ્રણારીઓભાાં આમ ૂર દયલતાન રાલલાભાાં આલી યશય ાંુ છે . જે અંતગા ત આણે જયી ૂયાણી

શાઉસવિંગ કન્સ્ટ્રકળન ટે કનોરોજી ફદરીને શલે નલી ટે કનોરોજીના વશાયે માા લયણ વાથે તાર
સભરાલતા, આસિ પ્રસતયોધક, આલશ્મક સસુ લધાઓથી વજ્જ શાઉસવિંગ પ્રોજેક્ટ વાકાય થળે.
ુ ાાં એભ જણાવય ાંુ શત ાંુ કે, અગાઉના વભમભાાં કેન્સ્ટર વયકાયભાાં આલાવ સનભાા ણને
તેભણે લધભ
પ્રાથસભકતા આલાભાાં આલતી ન્સ્ટશોતી, યાં ત ુ એ અલબગભભાાં પેયપાય કયલાભાાં આવમો છે . કોઈ ણ
ગયીફ કે ભધ્મભલગીમ વમસ્ક્તન ાંુ ્લપ્ન શોમ છે ઘયન ાંુ ઘય. જે તેના આત્ભવન્સ્ટભાન વાથે જોડામેર
ુ ીભાાં દે ળભાાં વૌને ઘયન ાંુ ઘય ભી યશે તે ભાટે કેન્સ્ટર વયકાયે એક સભળનના રૂભાાં
છે . વને :૨૦૨૨ સધ
શાઉવીંગ ક્ષેત્રને પ્રાધાન્સ્ટમ આપ્ય.ાંુ

ગ્રોફર શાઉસવિંગ ટે કનોરોજી ર્ચેરેન્સ્ટજ

શેઠ સલશ્વબયની

કાં નીઓને આભાંત્રણ આપ્ય ાંુ અને તેભની નલી નલી ટે કનોરોજીનો અભ્માવ ળરૂ કયામો શતો. જે
ૈકી બાયતને અનકુ ુ  આલે તેલી ૫૪ જેટરી નલી ટે કનોરોજીની ભદદથી દે ળભાાં આજથી કુ ર ૬
ળશેયોભાાં રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ નો પ્રાયાં બ થમો છે . જેની ભદદથી ઝડથી અત્માધસુ નક, એપોડે ફર
અને આદા પ્રસતયોધક ભકાનોન ાંુ સનભાા ણ થળે. આ નલા ફાાંધકાભોન ાંુ જીઓ ટે ગીંગ ણ થળે. આ
નલી ટેકનોરોજી વભગ્ર દે ળભાાં સલ્તયી ળકે છે . ગયીફોને પ્રાપ્ત થતા નલા ળાનદાય આલાવના
દયલાજાની ર્ચાલી તેભના ભગજની ર્ચાલી ણ  ૂયલાય થામ છે . આત્ભવન્સ્ટભાન વાથે રાબાથી
ોતાના બાલી સલકાવ અને પ્રગસતની દદળાભાાં સલર્ચાયતા થમા છે . વૌ વન્સ્ટભાનથી જીલે એ તેભનો
અસધકાય છે .
ભાનનીમ પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયે ન્સ્ટરબાઈ ભોદીએ દે ળબયની યસુ નલસવિટીઓ, કોરેજો અને અન્સ્ટમ
વાંફસાં ધત વાં્થાઓને આ રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટભાાં ઉમોગભાાં રેલાભાાં આલી યશેરી નલી નલી
ટેકનોરોજીનો અભ્માવ કયલા અને આ ટે કનોરોજી લધ ુ અવયકાયક કઈ યીતે થઇ ળકે અને તેભાાં
નવ ાંુ શાંુ ઉભેયી ળકામ તે દદળાભાાં કામા કયલા બાય ૂલાક અનયુ ોધ કમો શતો. શાઉસવિંગ વેક્ટયભાાં આલી
યશેરી પ્રગસતથી તેની વાથે જોડામેરા સલસલધ વેક્ટયભાાં ણ પ્રગસત આલે છે અને નલી યોજગાયીની
તકો પ્રાપ્ત થામ છે .
ુ ાાં એભ ણ ઉભેયું ુ શત ાંુ કે, આજે દે ળભાાં "યે યા" શેઠ કુ ર ૬૦,૦૦૦ થી લધ ુ
તેભણે લધભ
ુ ા છે . રાબાથી કે ગ્રાશકને શલે કડક કાન ૂનનો વાથ ભળ્મો છે . અગાઉ આલી
પ્રોજેક્ટ નોંધાઈ શક્ય
દયસ્્થસત ન્સ્ટશોતી. ગ્રાશકને ોતાના ૈવાની વરાભતીની લર્ચિંતા યશેતી શતી. આજે સ્્થસત ફદરાઈ
ગઈ છે . "યે યા" કાન ૂને તેઓભાાં આત્ભસલશ્વાવ જગાવમો છે અને તેભના યોકાણને સયુ ક્ષા આી છે .
કેન્સ્ટર વયકાયે લર્ચેદટમાની ભ ૂસભકાઓ વભાપ્ત કયી રાબાથીઓના ફેંક ખાતાભાાં વીધી જ યકભ જભા
કયાલલાની પ્રણારી અનાલી છે . કોયોના કાભાાં વયકાયે શોભ રોનના વમાજભાાં છૂટ અાલી શતી.
ભાત્ર એટલ ાં ુ જ નશી વયકાયે ાછરા લાભાાં દયપોર્મવા અનાવમા અને વ્તા દયે કયજ ભે તેલી
દયસ્્થસતન ાંુ સનભાા ણ કયું ુ છે . જી.એવ.ટી. દયભાાં ણ ઘટાડો કમો છે . કન્સ્ટ્રકળન યભીટ ઓનરાઈન
કયી છે . જેભાાં ૨૦૦૦ થી લધ ુ ળશેયોને આલયી રીધા છે ને ફાકી યશેરા ળશેયોને ક્રભળ: આલયી
રેલાભાાં આલી યશમા છે .

ભાન. પ્રધાનભાંત્રીશ્રીએ અન્સ્ટમ એક ભશત્લ ૂણા ફાફત જાશેય કયતા એભ કહ્ાં ુ શત ાંુ કે, એક
યાજ્મભાાંથી ફીજા યાજ્મભાાં કાભે જતા શ્રસભકોને યલડે તેલા દયથી બાડાના ભકાન ભી યશે એ
ભાટે એપોડે ફર યે ન્સ્ટટર શાઉસવિંગ મોજના ણ ળરૂ કયી છે . અગાઉ શ્રસભકોને આળયો ન્સ્ટશોતો ભતો
ણ શલે એ પ્રશ્નન ાંુ સનયાકયણ ણ રાલલાભાાં આલેર છે .
ુ યાતના મખ્
ુ મભાંત્રી શ્રી સલજમબાઈ રૂાણીએ રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ
આ અલવયે ગજ
ુ યાતને પાલલા ફદર ભાન. પ્રધાનભાંત્રીશ્રી પ્રત્મે આબાય પ્રગટ કયતા એભ જણાવય ાંુ શત ાંુ કે,
ગજ
યાજકોટભાાં રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ શેઠ નલી ટે કનોરોજીના વશાયે રૂ. ૧૧૮ કયોડના ખર્ચે ૧૧૪૪
આલાવોન ાંુ સનભાાણ થળે. આજથી થોડા લયવો  ૂલે વાભાન્સ્ટમ ભાનલી ભાટે ોતાન ાંુ ભકાન ખયીદ
કયવ ાંુ એક લર્ચિંતાનો સલમ શતો. ગયીફોની તો કોઈ લાત જ ન્સ્ટશોત ાંુ કયત ાંુ યાં ત ુ ભાનનીમ
ુ ાકાયીભાાં વ ૃદ્ધિ ય બાય
પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયે ન્સ્ટરબાઈ ભોદીએ ગયીફો અને ભધ્મભ લગા ના રોકોની સખ
ુ ો છે . તેભણે યલડે તેલા વ્તા ભકાનો આલા એક જફયદ્ત વેલા મજ્ઞ શાથ ધયે રો છે .
મક્ય
યાજકોટભાાં રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ એલી યીતે અભરભાાં આલળે કે તે દે ળના અન્સ્ટમ યાજ્મો ભાટે નવ ાંુ
ભોડેર ફને.
ુ મભાંત્રી શ્રી રૂાણીએ લધભ
ુ ાાં એભ કહ્ાં ુ શત ાંુ કે, આજે ગજ
ુ યાતને અરગ અરગ
ભાન. મખ્
ુ યાત ભાટે વન્સ્ટભાનની લાત છે . પ્રધાનભાંત્રી
કેટેગયીભાાં કુ ર ત્રણ એલોડા પ્રાપ્ત થમા છે તે ગજ
ુ યાતને ોલરવી ઈનીળીએટીલ એલોડા પ્રાપ્ત થમો છે .
આલાવ મોજના ળશેયી ક્ષેત્ર અંતગા ત ગજ
ુ યાતે આ ભાટે એપોડે ફર શાઉસવિંગ ોલરવી ફનાલેરી છે . ફીજો એલોડા ખાનગી જભીન ય
ગજ
ફે્ટ એપોડે ફર શાઉસવિંગ પ્રોજેક્ટ ભાટે છે , જેભાાં યાજ્મભાાં ૪૨૦૦૦ થી લધ ુ આલાવો ભાટે ભાંજુયી
આલાભાાં આલેરી છે . જ્માયે ત્રીજો એલોડા ઇન-વીટુ ્રમ ્ યીશેફીરીટે ળન ભાટે છે જેભાાં ૬૦૦૦૦થી
ુ સત આલાભાાં આલેરી છે . પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના શેઠ અત્માય
લધ ુ નલા ભકાનો ભાટે અનભ
ુ ીભાાં ૭૨૯૦૦૦ ભકાનોના સનભાા ણની ભાંજુયી આલાભાાં આલેરી છે .આ ઉયાાંત ક્રેદડટ લરિંક
સધ
વફસવડી અંતગાત ૨૭૫૦૦૦ થી લધ ુ રાબાથીઓને ઘય ખયીદ કયલા રોન ય વફસવડી આી છે .
ુ યાતને પ્રથભ ્થાન ય વન્સ્ટભાસનત કયે ર છે .જે આણા ભાટે ગૌયલની
જે ભાટે કેન્સ્ટર વયકાયશ્રીએ ગજ
લાત છે .
ુ ી,
આ પ્રવાંગે કેન્સ્ટરના આલાવ અને ળશેયી ફાફતોના સલબાગના ભાન. ભાંત્રીશ્રી શયદીસવિંશ ય
ુ યાતના નભાદા અને ળશેયી ગૃશ સનભાા ણ સલબાગના ભાંત્રી શ્રી મોગે ળબાઈ ટે ર
ગજ

, વાાંવદ શ્રી

ુ યાત ર્મયસુ નસવર પાઇનાન્સ્ટવ ફોડા ર્ચેયભેનશ્રી ધનસખ
ુ બાઈ બાંડેયી
ભોશનબાઈ કુાં ડાયીમા , ગજ

,

ધાયાવભ્મ શ્રી ગોસલિંદબાઈ ટે ર , શ્રી અયસલિંદબાઈ યૈ માણી, શ્રી રાખાબાઈ વાગઠીમા, ળશેય બાજ
ુ શ્રી કભરેળબાઈ ભીયાણી , પ્રદે ળ બાજ અગ્રણીશ્રી નીસતનબાઈ બાયદ્વાજ
પ્રમખ

,  ૂલા ભેમયશ્રી

લફનાફેન આર્ચામા , જજલ્રા કરેકટયશ્રી યે ર્મમા ભોશન અને ોરીવ કસભળનયશ્રી ભનોજ અગ્રલાર

,

ુ યાત, ળશેયી સલકાવ અને ળશેયી ગૃશ સનભાા ણ સલબાગના વેક્રેટયીશ્રી રોર્ચન
શાઈસવિંગ અને સનભા ગજ
વશેયા અને ર્મયસુ ન. કસભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર ઉસ્્થત યશમા શતાાં.

ગ્રોફર શાઉસવિંગ ટેકનોરોજી ર્ચેરેન્સ્ટજ -રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ
ુ ીભાાં વૌને ઘયન ાંુ ઘય ભી યશે તે ભાટે વને ૨૦૧૫ ભાાં
બાયત દે ળના પ્રધાનભાંત્રીશ્રી દ્વાયા વને ૨૦૨૨ સધ
પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના જાશેય કયલાભાાં આલેર છે . વયકાયશ્રી દ્વાયા પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના અંતગાત
ુ ીભાાં વૌને ઘયન ાંુ ઘય ભી યશે તે ભાટે
સલસલધ ઘટકો અંતગાત રાબાથી આલાવ ભેલી ળકે છે . વને ૨૦૨૨ સધ
ઝડથી આલાવો ફનાલલા જરૂયી છે . જે ધ્માને રેતા દે ળબયભાાં નલીનતભ ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયીને
ુ ન કયલાભાાં
એકીવાથે ઓછા વભમભાાં લધ ુ પ્રભાણભાાં આલાવો ફનાલલાભાાં આલે તેવ ાંુ કેન્સ્ટર વયકાય દ્વાયા સર્ચ
આલેર છે .
કેન્સ્ટર વયકાયશ્રી ના ભીની્રી ઓપ શાઉસવિંગ એન્સ્ટડ અફાન અપેવા સલબાગ દ્વાયા સલશ્વબયભાાં પ્રર્ચલરત જુદીજુદી ટેકનોરોજી સલળે અભ્માવ કયલાભાાં આલેર તેભજ બાયતભા અનકુ ુ  એલી ૫૪ ટેકનોરોજીને અરગ
તાયલલાભાાં આલેર. આ અદ્યતન ટેકનોરોજીથી આલાવો ફનાલલા ભાટે ગ્રોફર શાઉસવિંગ ટેકનોરોજી ર્ચેરેન્સ્ટજુ યાત)
રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ અંતગાત વભગ્ર દે ળભાાં પક્ત ૬ ળશેયો યાજકોટ (ગજ

, રખનઉ (ઉિયપ્રદે ળ) , યાાંર્ચી

ુ ા), ઇન્સ્ટદોય (ભધ્મપ્રદે ળ) અને ર્ચેન્નાઈ (તસભરનાડુ) ની વાંદગી કયલાભાાં આલેર છે .
(ઝાયખાંડ), અગ્રતરા (સત્રય
ગ્રોફર શાઉસવિંગ ટેકનોરોજી ર્ચેરેન્સ્ટજ-રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ અંતગાત ઉયોક્ત ૬ ળશેયોભાાં ૬ જુદી-જુદી
ુ
ટેકનોરોજીના આધાયે આલાવો ફનાલલા ભાટે કેન્સ્ટર વયકાય દ્વાયા ટેન્સ્ટડય પ્રદક્રમા  ૂણા કયીને એજન્સ્ટવીની સનભણક
કયલાભાાં આલેર છે . વભગ્ર કાભગીયી MoUHA (સભસન્રી ઓપ અફાન એન્સ્ટડ શાઉસવિંગ અપેવા) ના લડણ શેઠ
ુ યાત
BMTPC (લફલ્ડીંગ ભટીયીમલ્વ એન્સ્ટડ ટેકનોરોજી પ્રભોળન કાઉસ્ન્સ્ટવર) દ્વાયા કયલાભાાં આલનાય છે . જેભાાં ગજ
વયકાય તયપથી એપોડે ફર શાઉસવિંગ સભળનના કામાક્ષેત્ર શેઠ કાભગીયી કયલાભાાં આલનાય છે
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ્ભાટા વીટી સલ્તાયભાાં ગ્રોફર શાઉસવિંગ ટેકનોરોજી ર્ચેરેન્સ્ટજ-રાઈટ શાઉવ
પ્રોજેક્ટ આલાવ મોજનાન ાંુ ભોનોરીથીક પ્રકાયન ાંુ ફાાંધકાભ ટનર પોભલકા ટેકનોરોજીના આધાયે કયલાભાાં આલળે.
જેથી આલાવ મોજનાની કાભગીયી વાયી અને ઝડી ફનળે. આ ભાટે કેન્સ્ટર વયકાય દ્વાયા પ્રસત આલાવ રૂ. ૧.૫
રાખ તેભજ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા પ્રસત આલાવ રૂ. ૧.૫ રાખ ની વશામ આલાભાાં આલનાય છે . આ ઉયાાંત નલી
ટેકનોરોજીના ઉમોગ ભાટે કેન્સ્ટર વયકાય દ્વાયા પ્રસત આલાવ રૂ. ૪.૦૦ રાખની સલળે ટેકનોરોજી ઇનોલેળન ગ્રાન્સ્ટટ
આલાભાાં આલનાય છે . ્ભાટા વીટી એદયમાભાાં ગ્રોફર શાઉસવિંગ ટેકનોરોજી ર્ચેરેન્સ્ટજ-રાઈટ શાઉવ પ્રોજેક્ટ ભાટે રૂ.
૧૧૮ કયોડના ખર્ચે EWS-II (૪૦.૦૦ ર્ચો.ભી.) પ્રકાયના ૧૧૪૪ આલાવો (G+૧૩) ન ાંુ સનભાાણ કયલાભાાં આલનાય છે .
યૈ મા ્ભાટા વીટીના ટી.ી. ્કીભ નાં ૩૨ ભાાં ૪૫ ભી. યોડ ય આ પ્રોજેક્ટ વાકાય થલા જઈ યશેર છે . આ
આલાવ મોજના ્ભાટા સવટી સલ્તાયભાાં આલેર ૩ તાલો ૈકી એક તાલ ાવે આલેર શોમ , આલાવ મોજનાના
રાબાથીઓ ભાટે એક નવ ાંુ નજયાણ ાંુ ફની યશેળે. દયે ક આલાવભાાં ૨ રૂભ

, રીલીંગ રૂભ , યવોડુાં, ટોઇરેટ-ફાથરૂભ,

લોસળિંગ એદયમાની સસુ લધા આલાભાાં આલનાય છે . તેભજ યવોડાભાાં પ્રેટપોભાની નીર્ચે કેફીનેટ અને એક
ફેડરૂભભાાં કફાટ જેલી સસુ લધાઓ ઉયાાંત ાંખા

, LED રાઈટ જેલી સસુ લધાઓ ણ આલાભાાં આલનાય છે .

ુ ીટી શોર , કર્માઉન્સ્ટડ લોર , વોરાય ્રીટ
આલાવોભાાં ાદકિંગ , કોભળીમર કોર્મપ્રેક્ષ , આંગણલાડી, ગાડા ન, કોર્મયન
રાઈટ, યે ઇન લોટય શાલેસ્ટિંગ જેલી વદશમાયી સસુ લધાઓ ણ આલાભાાં આલનાય છે .
(જનવાંકા અસધકાયી)
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

