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દદ”. જ 

પાટીદાર ણિદાર્થી (કન, જપ 

સમાજ, સનાતન સંસ્કૃતિ અને શિક્ષાણ 

માટે આયખું અર્પનાર 
વિધા અંજલિ અર્પીએ. 

આપણી સમાજના તેજસ્વી જરૂરિયાતમંદ વિઘાર્થીઓને 

અમ્યાસ, રમતગમત કૅ અન્ય ક્ષેબમાં કારકિર્દી બનાવવા 

માટે સ્યેરિછક આયિક યોગદાન આપવા માટૅની 

શ્રી સમાજની મેઘાવી વિઘા લક્ષ્મી અમૃતકુભ યોજના 

સમાજ, સનાતન સસ્કૃતિ અતે વિદ્યાપ્રેમી ઉત્સાહી યુવા-વડીલ શ્રી સ્વ. પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી 
તે વિદ્યા અજલે અપીને તેઓના કાર્યોની સુવાસ પ્રસરાવીએ ॥11://011.1//ત11011111011110211 
ઉપરોક્ત લીક પર અનુકમ્પા તી લાગણીપ્રદશીત કરે છે. 
અજુબેન હર્ષદ ધોળુ ૧૧૦૦૦/- 
પોફેસર ભરતભાઈ પોકાર, ૫૦૦૦/- 
દિલીપભાઈ સેંઘાણી ગાધીનગર ૨૧૦૦૦/- 

આવો, કોરોના કાળમા સાદાઈથી ઉજવાયેલા શુભ પ્રસગ, શુભારભ વગેરેને યાદગાર અને 
દિવગત ને શ્રદ્ધા સુમત અર્પી ચિર: સ્મરણીય બનાવીએ.. 

ઊ110://011.1॥/તા111111111111211 

ફેમ ઈન્ડિયા-એશિયા પોસ્ટે જાહેર કરેલ ૨પ શ્રેષ્ઠ સાસદોમાં 
કચ્છ સાસદ વિનોદ ચાવડાને સ્થાન 

જનસેવા, સમાજસેવા અને જનજાગૃતિની સાથે લોકતાંત્રિક મુલ્યોના જતન માટે સદેવ કાર્યરત 

રહેતા રપ સાંસદો માં કચ્છના સાંસદ [વિનોદભાઈ ચાવડાની ગણના શ્રેઠ રપ સાંસદોની યાદીમાં 
એશિયા પોસ્ટદ્વારા કરવામાં આવી છે ત્યારે કચછ અને ગુજરાત માટે ગૌરવની બાબત છેઉ 

ભારત દુનિયાનું સૌથી મોટું લોકતંત્ર છે જેના લોકતંત્રના મુલ્યો, મર્યાદા અને પરૅપરાઓના 
દ્રષ્ટાંત વિશ્વ આપે છે સંસદીય પરંપરા એ લોક્તંત્રનો આત્મા છે મજબુત સંસદીય લોક્તત્ર માટે 
સાંસદોની સક્રિયતા અને ઈમાનદારીની નોંધ એક જવાબદાર મીડિયા ફ્રેમ ઇન્ડિયા મેગેઝીને લઇ શ્રેષ્ઠ 
રપ સાંસદોના નામ જાહેર કર્યા છે જેમાં કચ્છના યુવા અને જાગૃત સાંસદ વિનોદભાઈ ચાવડાના 
નામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કચ9ના સાંસદનો જનતા સાથેનું જોડાણ, પ્રભાવ સેવાકીય 
છબી, કાર્યશૈલી, સદનમાં ઉપસ્થિતિ, ડીબેટમાં ભાગ લેવો, સદનમાં પ્રશ્ચોતરીના મુખ્ય માપદડ 
સાથે તેમની થયેલ પસદગી કચ્છ મોરબીની જનતા માટે ગર્વને પાત્ર છે 

ફેમ ઇન્ડિયા મેગેજીન એશિયા પોસ્ટ ર૦૨૧ માં પોતાની પસંદગી બાબતે સાંસદે જણાવ્યું હતું 
કે રપ સાંસદોમાં શ્રેષ્તા સાથેની પસંદગી તેમના માટે પ્રેરણાદાયક છે તેઓ વધુ ઉદેશપુર્ણ અતે 
જવાબદારીપૂર્વક જાગૃત રહીને લોક પ્રશ્નોને વાચા આપશે તેમ જણાવ્યું હતું 

સુરતથી માડવી , કડલા અને દ્વારકાને જોડતી ., _ 
સી પ્લેન સેવા શરૂ કરવા કેન્દ્રનુ આયોજન 

ક્૩9 માંડવી - મુંદરાને સાંકળતી રો સૌ 
ફેરી સેવા શરૂ થવાની વિચારણા વચ્ચે કેન્દ્રના 
શિપાંગ મત્રાલયે હવે સુરતથી માંડવી, કડલા 
અને દ્વારકાને જોડતી સી પ્લેન સર્વિસ શરૂ 
કરવા આયોજન હાથ ધર્યું છે. સાગરમાલા 
પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગુજરાતની જેમ મુબઈ, દિલ્હી, 
આંદામાન [િકોબાર અને લક્ષદ્દીપ જેવા 
હબને સી પ્લેનથી અલગ અલગ પ્રખ્યાત 
ધર્મસ્થાનોથી સાકળવાનુ આયોજન 
છ. સાગરમાલાની વેબસાઈટ 
( 0/0//0/.ડલતુતા1લાંત.લુ૦૫.11 ) પર સી પ્લેન 
સેવા શરૂ કરવા મંત્રાલયે એક્સપ્રેશન ઓફ 
ઈન્ટરેસ્ટના નામે એક દરખાસ્ત જારી કરી છે . 
રસ ધરાવતી એજન્સીઓને રર જાન્યુઆરી 

સુધીમાં પ્રતિભાવ આપવા જણાવાયું છે. પ્રોજેક્ટમાં જોડાનાર એજન્સી અને સાગરમાલા 
ડેવલોપમેન્ટ કપની લિમિટેડ વચ્ચે એક સ્પેશિયલ પરપઝ વેહિક્લ 5121/ મારફતે સી પ્લેન સર્વિસ 
શરૂ કરાશે . ૭[21/દ્વારાસી પ્લેનની લીઝ અને ઓપરેશન્સ, લેન્ડસાઈડ અને વોટરસાઈડ પર નિર્મિત 
થનાર ફ્લોટીંગ જેટી, સી પ્લેન પાર્કિંગ સ્પેસ, સી પ્લેનના મેઈન્ટેનન્સ માટેની જગ્યા, વેઈટીંગ રૂમ, 
સિક્યોરીટી, સુરક્ષા ઉપકરણો વગેરે પાયાગત માળખું - સુવિધા વિક્સાવાશે. ઉડે દેશ કા 
આમઆદમી [ઉડાન ) પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સબ્સીડાઈઝ રેટપર સી પ્લેન સર્વિસ શરૂ કરવાનું આયોજન 
છે. પ્રારંભિક તબક્કે દિલ્હી હબથી ટીહરી, શ્રીનગર (ઉત્તરાખંડ) , કેદારનાથ -બદરીનાથ, ચંદીગઢ 
-ડેલહાઉસી તેમજ પંજાબ હરિયાણાના અન્ય ટૂરિસ્ટ પ્લેસને સાંકળતા રૂટ, મુંબઈ હબથી લોનાવાલા 
અને અન્ય ટૂરિસ્ટ સ્પોટને સાંકળતા રૂટ, ગણપતિપુલ, શિરડી, સુરત હબથી દ્વારકા, માંડવી અને 
કંડલા, આંદામાન એન્ડ સિકોબાર હબથી નજીકના અન્ય ટાપુઓને સાંકળતી સેવા તેમજ લક્ષઠ્દીપથી 
નજીકના અન્ય ટાપુને સાંકળતી સેવા શરૂ કરવા આયોજન હોવાનું જણાવાયું છે . 

ર ॥011॥ 101 11131125 ॥010૫0 811110 [£ દ ર લોકપિ અમેરિકાની રિસર્ચ કર્મના 

॥[01₹911॥0101॥(01.0110019 સરવેમાં ૧૩ દેશના પપ ટકા લોકોએ ૩10 મોદી 
સુ વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય રાજનેતા હોવાનો મત વ્યક્ત 

ણ 559% ક્યો નવી દિલ્હી ૪ કલાક પહેલાં ઉ શેર અમેરિકાની 
ધ” ક રિસર્ચ ફ્મે આ સરવે અમેરિકા, બ્રાઝીલ, જાપાન 

વરણ કે. મ સહિત વિશ્વના ૧૩ દેશમાં કર્યો [ફાઈલ ફોટો) 
૯:22 2/7. ત્8-: અમેરિકાની રિસર્ચ ફર્મ “મોર્નિંગ કન્સલ્ટન્ટ'ના સરવે 

ક્ટ, પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય 
દિ ર ન્ન જાજનેતા છે. આ સરવે વિશ્વતા ૧૩ જેટલા દેશોમાં 

ન્ કા કરવામાં આવ્યો હતો. આ સરવેમાં ભાગ લેનારા લોકો 
પૈકી પપ ટકા લોકોએ એવો મત વ્યક્ત કર્યો હતો કે 
ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સૌથી લોકપ્રિય 
રાજનેતા છે. 

. -ક્ક્ઝદન્ન ન ઝૂ 

નુ રઃ 

ક કદ છા ઈળદ કા કકથ ૬15111 કામા 

૧. જભ ક્વ 

110ની રજૂઆત બાદ અધડાસા-લખપત, નખત્રાણા, મોરબીના ર્તા માટે 99.36 કરોડ મજૂર 
સાત વર્ષથી વધુ સમયથી રીકાર્પેટ ના થયેલાં હોય તેવા રાજ્ય સરકાર હસ્તકના વિવિધ માર્ગોને 

રીકાપેટકરવા સરકારે ૯૯.૯૬ કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરી જોબ નંબર ફાળવ્યાં છે . 

સાંસદ વિનોદ ચાવડાની રજૂઆતને ધ્યાને લઈ માર્ગ મકાન મંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે રોડ 
રીકાર્પેટને કામગીરીને મજૂરી આપી છે . રીકાર્પેટ થનારાં રોડ અને મંજૂર થયેલ ખર્ચ અંતગત ભુજ - 
લખપત 1 ૪૩ કિલોમીટર ) અને તેરા - ભાચુંડા 1 ૧૦ કિલોમીટર ) રોડ માટે ર૯૯૭ કરોડ , 
અબડાસા - લખપત અતે નખત્રાણા તાલુકાઓના પચાયત હસ્તકના રસ્તાઓ માટે ૨૦ કરોડ , 
મોરબી જિલ્લાના રાજ્ય હસ્તકના ર૯.ર૦ કિલોમીટરના સેડ માટે ૧૮.૭૦ કરોડ અને મોરબી - 
માળિયા પંચાયત હસ્તકના રોડ માટે ૩૧.ર૯ કરોડનો સમાવેશ થાય છે તેમ સાંસદ ચાવડાએ 
જણાવ્યુ છે . રોડ રીકાર્પેટ માટે અબડાસા અને મોરબીના ધારાસભ્યોએ કરેલી રજૂઆતોને પણ 
નીતિન પટેલે ધ્યાને રાખી આ મંજૂરી આપી હોવાનું જણાવી ચાવડાએ પટેલનો આભાર માન્યો છે . 

ડ્રિપ. 

સ્વ. રોનકભાઈ દયારામભાઈ સાંખલા, ઉમર : ૩૪ વર્ષ, 
કચ્છ મા ગામ : ઉગેડી, હાલે : અધેરી, (મુબઈ). 

પં તે 

સ્વ. તાનુબેન ખીમજીભાઈ છાભૈયા, ઉમર : ૯૪ વર્ષ, 
કચ્છ મા ગામ : લક્ષ્મીપર (નેત્રા), હાલે : તિરૂપુર, (તમિલનાડુ). 

સ્વ. જમનાબેન વસ્તાભાઈ ભગત, ઉમર : ૮૩ વર્ષ, 
કચ્છ મા ગામ - વિથોણ, હાલે : જામરેલાકપા - ઈડર (સાબરકાઠા). 


