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કચ્છ

સોમવારથી ધાર્મિક સ્થળો ખોલવા કચ્છમાં ધમધમાટ

સોમવારથી કચ્છના તમામ ધાર્મિક સ્થળો શરતોને આધિન ખોલવાની છૂટ મળવાની છે, જેને લઇને ભુજ
સ્વામિનારાયણ મંદિરના દેવાલયો, દરગાહ અને મસ્જિદમાં ધમધમાટ શરૂ કરી દેવાયો છે. સરકારની ગાઇડલાઇનના
ચુસ્ત પાલન સાથે ભુજ સ્વામીનારાયણ મંદિર સોમવારથી દર્શનાર્થે ખુલશે. નરનારાયણ દેવ તાબા હેઠળનું ભુજ
નૂતન સ્વામિનારાયણ મંદિર દર્શનાર્થે સવારે 7 થી 10 જયારે સાંજે 4 થી 7 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રાખવામાં આવશે.
હરિભક્તો આરતીના દર્શન હજુ પણ ઓનલાઈન કરી શકશે એમ મંદિરના સુખદેવસ્વામીએ જણાવ્યું હતું. પૂવઁ
તૈયારીઓમા સ્વામી દિવ્યસ્વરુપદાસજી, સ્વામી ધમઁસ્વરુપદાસજી, સ્વામી નરનારાયણસ્વરુપદાસજી જહેમત ઉઠાવી
રહયા છે. તો વળી ભુજના શરાફ બજારમાં આવેલી મસ્જિદ સહિત જિલ્લાની તમામ મસ્જિદોમાં તૈયારીઓ ચાલી
રહી છે. તો વળી નમાજને લઇને મસ્જિદ જમાત અને ઇસ્લામિક સંગઠનોએ શરતો નક્કી કરી છે, જે મુજબ
મસ્જિદના કાર્પેટનો ઉપયોગ ન કરવો, મસ્જિદના માળને નિયમિત સાફ કરવો, શક્ય હોય ત્યાં સુધી મસ્જિદના
શૌચાલયનો ઉપયોગ ટાળવો, શરદી, તાવ, કફ જેવા લક્ષણો વાળી વ્યક્તિએ મસ્જિદમાં પ્રવેશ ન કરવો, મસ્જિદમાં
માસ્ક સાથે સામાજિક અંતરનું પાલન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

14 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત ભાદ્રોઇ
સ્કાય ફિડરનું લોકાર્પણ કરાયું

અંજારમાં રાજ્યમંત્રીના હસ્તે સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજના ફિડરને ખુલ્લું મુકાયું
ભાસ્કર ન્યૂઝ . ભુજ

ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ, પશ્ચિમ
ગુજરાત વીજ કંપની અને ગુજરાત
એનર્જી ટ્રાન્સમીશન કોર્પોરેશનના
(ગેટકો)ના સંયુકત ઉપક્રમે .14.45
કરોડના ખર્ચે નિર્મિત કચ્છનું દસમું
ભાદ્રોઇ સ્કાય (સૂર્ય શકિત કિશાન
યોજના) ફીડરનું રાજયમંત્રીના
હસ્તે લોકાર્પણ કરાયું હતું.
ફિડરને લોકાર્પિત કરતાં
રાજયમંત્રી વાસણભાઇ આહિરે
જણાવ્યું હતું કે, ‘‘સ્કાય યોજના
હેઠળ 2020 સુધી ખેડૂતો બમણી
આવક મેળવતા થશે તેનો આ
પ્રારંભ છે. સ્કાય ફીડરથી ખેડૂતોને
વિજ બિલમાંથી મુકિત મળશે તેમજ
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વિધુત વિભાગ તેમની વીજળી
ખરીદશે જેથી ખેડૂતોને બમણી
આવક મળશે. કચ્છનાં દસમા પૈકી
આ ફીડરનો લાભ અંજાર અને
સાપેડા ગામને મળશે. ભાદ્રોઇ સ્કાય
યોજનાનો હાલ 31 લાભાર્થીઓને
ફાયદો મેળવી રહયા છે. સ્કાય
ફીડરની યોજનાને બિરદાવતાં
ઉર્જામંત્રી સૌરભ પટેલે ટેલિફોનિક
વધામણીમાં જણાવ્યું કે, કેન્દ્ર અને
રાજય સરકારના પ્રયત્નો અને
સ્થાનિકોની સહયોગથી યોજનાનો
લાભ લોકોને આપી શકયા છીએ
જેમાં રાજ્યમંત્રીનું મોટું યોગદાન
છે. પીજીવીસીએલના સુપ્રિ. ઈજનેર
એ.એસ.ગુરવાએ જણાવ્યું હતું કે,
આ સીસ્ટમ દ્વારા ઉત્પાદિત વીજળી

રૂ.૨.૨૫ યુનિટના ભાવે ખરીદાશે.
જેટકો અધિક્ષક ઈજનેર વામજાએ
કહ્યું હતું કે, 900 જુ.આસી.
અને 900 હેલ્પરો થકી સ્થાનિક
પરિવારોને રોજગારી તો મળશે જ
સાથે વહીવટી સુગમતા પણ વધશે.
એજીવીકેએસના ઉપપ્રમુખ ગોપાલ
માતાએ સ્થાનિક રોજગારી ભરતી
બાબતે ઘણા પ્રયત્નો બાદ મોટી
સફળતા મળી છે તેમ કહ્યું હતું.
આ પ્રસંગે કચ્છ એજીવીકેએસના
હોદેદારો,
પીજીવીસીએલના
અધિકારી ગામિત, એમ.એમ.
ગોહેલ, જે.એમ.કાસ્તા તેમજ
કર્મચારીઓ સ્કાયના લાભાર્થીઓ
ખત્રી યાકુબભાઇ, કમલ રાણા
આહિર વગેરે ઉપસ્થિત રહયા હતા.

વેરામાફી હેઠળ કચ્છના ટ્રક માલિકોને રાહત

ભુજ | કોરોના મહામારીને લઇને સરકાર દ્વારા વિવિધ રાહત પેકજો
ે જાહેર કરાઇ
રહયા છે અને તાજેતરમાં ગુજરાતના ભારે માલવાહક વાહનોને વેરામાંથી મુક્તિ
આપતાં કચ્છના ટ્રક માલિકોને રાહત મળી છે. ગત એપ્રિલ અને મે એમ બે
મહિનાનો સંપર્ણૂ વેરો માફ કરવાની જાહેરાત કરાઇ છે.ે આ વેરા માફીને કારણે ટ્રક
ટ્રાન્સપોર્ટ ઉધોગને અંદાજે 280 કરોડ જેટલી રકમની રાહત ભારવાહક વાહનોના
માલિકોને થશે. ઉપરાંત વાહનના તમામ પ્રકારના ટેક્ષ ભરવાની મુદતની છેલ્લી
તા.૩૦મી જુન-૨૦૨૦ રાખવામાં આવી છે. જેનો લાભ લેવા કચ્છ જિલ્લા ટ્રક
ઓનર્સ એસો.ના પ્રમુખ ડો.નવઘણભાઇ વી.આહીર દ્વારા જણાવાયું છે.
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