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14 કરોડના ખર્ચે વનવ મ્િત ભાદ્ોઇ 
સકાય ફિડરનું લોકારમિણ કરાયું

ભાસ્કર ન્યૂઝ . ભુજ

ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ, પવચિમ 
ગુજરાત િીજ કંપિી  અિે ગુજરાત 
એિર્જી ટ્ાનસમીશિ કોપપોરેશિિા 
(ગેટકો)િા સંયુકત ઉપક્રમે .14.45 
કરોડિા ખર્ચે વિવમજાત કચ્છિું દસમું 
ભાદ્ોઇ સકાય (સૂયજા શકકત કકશાિ 
યોજિા) ફીડરિું   રાજયમંત્ીિા 
હસતે  લોકાપજાણ કરાયું હતું.

કફડરિે લોકાવપજાત કરતાં 
રાજયમંત્ી િાસણભાઇ આવહરે 
જણાવયું હતું કે, ‘‘સકાય યોજિા 
હેઠળ 2020 સુધી ખેડૂતો બમણી 
આિક મેળિતા થશે તેિો આ 
પ્ારંભ ્છે. સકાય ફીડરથી ખેડૂતોિે 
વિજ વબલમાંથી મુકકત મળશે તેમજ 

વિધુત વિભાગ તેમિી િીજળી 
ખરીદશે જેથી ખેડૂતોિે બમણી 
આિક મળશે. કચ્છિાં દસમા પૈકી 
આ ફીડરિો લાભ અંર્ર અિે 
સાપેડા ગામિે મળશે. ભાદ્ોઇ સકાય 
યોજિાિો હાલ 31  લાભાથીથીઓિે 
ફાયદો મેળિી રહયા ્છે. સકાય 
ફીડરિી યોજિાિે વબરદાિતાં 
ઉર્જામંત્ી સૌરભ પટેલે ટેવલફોવિક 
િધામણીમાં જણાવયું કે, કેનદ્ અિે 
રાજય સરકારિા પ્યતિો અિે 
સથાવિકોિી સહયોગથી યોજિાિો 
લાભ લોકોિે આપી શકયા ્છીએ 
જેમાં રાજયમંત્ીિું મોટું યોગદાિ 
્છે. પીર્િીસીએલિા સુવપ્. ઈજિેર 
એ.એસ.ગુરિાએ જણાવયું હતું કે, 
આ સીસટમ દ્ારા ઉતપાવદત િીજળી 

રૂ.૨.૨૫ યુવિટિા ભાિે ખરીદાશે. 
જેટકો અવધક્ષક ઈજિેર િામર્એ 
કહું હતું કે,  900 જુ.આસી. 
અિે 900 હેલપરો થકી સથાવિક 
પકરિારોિે રોજગારી તો મળશે જ 
સાથે િહીિટી સુગમતા પણ િધશે.  
એર્િીકેએસિા ઉપપ્મુખ ગોપાલ 
માતાએ  સથાવિક રોજગારી ભરતી 
બાબતે ઘણા પ્યતિો બાદ મોટી 
સફળતા મળી ્છે  તેમ કહું હતું.  
આ પ્સંગે કચ્છ એર્િીકેએસિા 
હોદેદારો, પીર્િીસીએલિા 
અવધકારી ગાવમત, એમ.એમ.
ગોહેલ, જે.એમ.કાસતા તેમજ 
કમજાર્ારીઓ  સકાયિા લાભાથીથીઓ 
ખત્ી યાકુબભાઇ, કમલ રાણા 
આવહર િગેરે ઉપસસથત રહયા હતા.

અંજારમાં રાજ્મંત્રીના હસ્તે સયૂ્્ય શક્્ ક્કસાન ્ોજના કિડરનતે ખુલ્ું મુ્કા્ું

સોમિારથી કચ્છિા તમામ ધાવમજાક સથળો શરતોિે આવધિ ખોલિાિી ્છૂટ મળિાિી ્છે, જેિે લઇિે ભુજ 
સિાવમિારાયણ મંવદરિા દેિાલયો, દરગાહ અિે મસસજદમાં ધમધમાટ શરૂ કરી દેિાયો ્છે. સરકારિી ગાઇડલાઇિિા 
ર્ુસત પાલિ સાથે ભુજ સિામીિારાયણ મંવદર સોમિારથી દશજાિાથચે ખુલશે. િરિારાયણ દેિ તાબા હેઠળિું ભુજ 
િૂતિ સિાવમિારાયણ મંવદર દશજાિાથચે  સિારે 7 થી 10 જયારે સાંજે 4 થી 7 િાગયા સુધી ખુલલું રાખિામાં આિશે. 
હકરભકતો આરતીિા દશજાિ હજુ પણ ઓિલાઈિ કરી શકશે એમ મંવદરિા સુખદેિસિામીએ જણાવયું હતું.  પૂિઁ 
તૈયારીઓમા સિામી વદવયસિરુપદાસર્, સિામી ધમઁસિરુપદાસર્, સિામી િરિારાયણસિરુપદાસર્ જહેમત ઉઠાિી 
રહયા ્છે. તો િળી ભુજિા શરાફ બર્રમાં આિેલી મસસજદ સવહત વજલલાિી તમામ મસસજદોમાં તૈયારીઓ ર્ાલી 
રહી ્છે. તો િળી િમાજિે લઇિે મસસજદ જમાત અિે ઇસલાવમક સંગઠિોએ શરતો િક્ી કરી ્છે, જે મુજબ 
મસસજદિા કાપચેટિો ઉપયોગ િ કરિો, મસસજદિા માળિે વિયવમત સાફ કરિો, શકય હોય તયાં સુધી મસસજદિા 
શૌર્ાલયિો ઉપયોગ ટાળિો, શરદી, તાિ, કફ જેિા લક્ષણો િાળી વયસકતએ મસસજદમાં પ્િેશ િ કરિો, મસસજદમાં 
માસક સાથે સામાવજક અંતરિું પાલિ િગેરેિો સમાિેશ થાય ્છે.

સોમવારથરી ધારમ્ય્ક સથળો ખો્વા ્કચ્છમાં ધમધમાટ િેરા્ાિી હેઠળ કચ્છના ટ્રક ્ાવલકોને રાહત
ભજુ | કોરોિા મહામારીિ ેલઇિ ેસરકાર દ્ારા વિવિધ રાહત પકેજેો ર્હરે કરાઇ 
રહયા ્છ ેઅિ ેતાજતેરમા ંગજુરાતિા ભાર ેમાલિાહક િાહિોિ ેિરેામાંથી મસુકત 
આપતાં કચ્છિા ટ્ક માવલકોિ ેરાહત મળી ્છ.ે ગત એવપ્લ અિ ેમ ેએમ બે 
મવહિાિો સપંણૂજા િરેો માફ કરિાિી ર્હરેાત કરાઇ ્છે.ે આ િરેા માફીિ ેકારણ ેટ્ક 
ટ્ાનસપોટજી ઉધોગિ ેઅંદાજ ે280 કરોડ જટેલી રકમિી રાહત ભારિાહક િાહિોિા 
માવલકોિ ેથશ.ે ઉપરાતં િાહિિા તમામ પ્કારિા ટકે્ષ ભરિાિી મદુતિી ્છલેલી 
તા.૩૦મી જિુ-૨૦૨૦ રાખિામાં આિી ્છ.ે જિેો લાભ લિેા કચ્છ વજલલા ટ્ક 
ઓિસજા એસો.િા પ્મખુ ડો.િિઘણભાઇ િી.આહીર દ્ારા જણાિાયુ ં્છ.ે
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