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શ્રી શ�ક્તિર�હ િો�હલરું ાંો  

રાષ્ટ્ર�ય પા,રએ.આઈ.સી.સીરઅનેરધારાસભ્,રઅબડાસા 
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• નમાદંર હોનંન્ર૪૩૦૦૦રુ�.મ્.ન્ર �ુનંો�હલરુંમરનરુ�હ�રિહવંથ્ર�હોરં�નેરનરુલ્્રીું ર�ેેહલર

�હુ ીંન.ર 

�ં.ર૧૫/૦૯/૨૦૧૭ રર  

 રર     

• નમાદંનંરદરવંાનંરનંમેર ંો્�હલર હલં ટ્રોલ્રનંંુ.ર 

• દરવંારબલધરું ારવ�રર�હોરં�નંર િહ્ં�હલર૯રએુરરકમો નરફ�ંર્ંટ્રઉ્ોબધર ેર્રલં હર

�ુનંોનંરુંમહરનરુ ાંરિહવંથ્ર્ંટ્રદ ર ંમંલરા ર ે.ર 

• વ્ોળ�નંરઉત્ંદનમંલર�હોરં�નહર િહ્હરન િવ�ર ે.ર 

• ૧૯૬૧મંલરી્ોંન ં્રબંદરનમાદંરા�મ�હલરુંમર૧૯૮૭ર�હધ્રખહરલ  ેર્ા�હલરિં હલરુંરટર �ુર્ ાંવરટન્ર

મલ�હર�રનિહ�્રમળ�્.ર 

• ૧૯૮૭મંલરરં�વર�ંલધ્�એર્ ાંવરટન્રમલ�હર�ર ્્રઅનેર૪૧૬૫.૯૧રિ�ુ ંરરો લ�ોન્રોમ્નર

�ં�રુર�ર�ેથ્ર હોનંરી�રબન્.ર 

• ુ�ગે્ન્ર્રુંરહએરમંમર્ં�રવાામંલરનમાદંર હોનંનંરા�મનંરઅક�નહ �ુોરુંમહરુર�ર ો ંરિ�ંર

� ંર�ર ંો્ન્ર્રુંરર૨૨રવાાર્ �ર્ટર �ુનંોરનથ્રબનંવ્રીુ�.ર 

• ુ�ગે્ન્ર્રુંર�રમંમર્ં�રવાામંલરા�મ�હલરમંં�રુંમર૧૦૦%,રનહખ ર �ુનંો�હલરુંમર૯૦%રઅનેર

ા�મનંર્ં ંથ્રોઈનેરફ્હઈઈર�ેેંરબલધરુરવં�હલરઅક�નહ �ુોરુંમર્ટરુર�ો.ર 

• નમાદંર લુંહોરોથહર�ં�રું દંથ્રબનેો્રહવ�લમર ે.રવાંરપધંનશ્ર�ેમંલર્ા ર�હ્ ધંરનથ્.ર�ેમર

 �ંલરદરવંાન્રમલ�હર�રવાંરપધંનએર ્્ર�ેર�હ�ંઠહલર ે.ર 

• મિંરંષંન્રુ�ગે્ન્ર્રુંર�રકવહથંક્�હરમં �ંરોમ્નર ્્ર�ેથ્ર હન:વ્નરી�રબન�હલરઅનેર

દરવંાન્રમલ�હર�રમળ�.ર 

• અનેુરખે�ૂ�હન્રોંખહરિ�શંરરોમ્નરનમાદંનંરક્ �રુમંનારએ ર ંમંલથ્ર ંો્ર્રુંર�રબંદર

ુર�રનંખ્.ર 

• �ુનંોહ�હલરુંમર ટૂારનિ�રુર�રીુનંરર ંો્ર્રુંરનેરપાનંર ા્્ેર હલં ટ્રોલ્ર�ં ફંરુરવંનહર

અકધુંરરનથ્.ર 

• નમાદંરરથ,ર્મંરલ ર�થંર�ં ફંનહર્લ હટારખખાર ંો્રઉ�ંવે.ર 

•   હોનર્લખર�થંર �ુ�ેરુહંર �ંલર(વહર��નંો)ર્મંલ�રરર��ેર �ુનંો�હલરુંમરનરુ�હ�રિહવંથ્ર

ખે�ૂ�હનેર્ંટ્રમળં હલરનથ્.રદરરક્ઈનમંલરખે�ૂ�હનેર૧૮૦૦રુરહાથ્રવધંર��હલર�હુ ીંન.ર 
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નમર્ ાર્યોનાનાર્રયાાનારનામેર ાોજનીરસરરારરમાારના રરરર રરે.રનમર્ ાર્યોનામાાં ીર �ોરાપનાર

 ાગેરઆયનારર૯રએરરરિમ�લ્નરફટ રજાણીરયષ�ંીરઉજલબધરરે.રજરા� �ર ાોજરસરરારનીર �ન્ાા્પર

બે્રરારટનારરારણેર૪૩૦૦૦રરટ.મી.નીરનમર્ ાનીરર નાલ,રમાઈનયર,રસબરમાઈનયરરપંારાફલડર ેનલરબનીરનંીર

જારણામેરનમર્ ાા�ારજાણીર્ાર્ામાારા્રરેરઅનેર �ોરાપનાર ેે�પયનેરનમર્ ાા�ારજાણીરમ ��ારનંી.ર્રયાારબાધર

રરયાંીર�રયીો ટરજે્ારંશેરપેરપયરજાડયશીરરા�્યનેરઆજયાનીરરે.ર �ોરાપનયરયીો ટનયરા્સસયરન્ટયપરરે.ર

 �ોરાપનેરસા યરફા્્યરજાણીનયરરે.રર નાલનાારરામયરમા  રરયઈનીરમા��રટનીરો�રરનર્યયારરપાારર નાલનારરામર

૨૨રયષરર �ધીરર મર �ણરરનરર્ાર?ર ાોજરપેનયરોયાબરઆજેર ��ીમરરય રનારન�રમરપંારો િયયા્રાાસનાર

રા્્ાનીરોયગયાઈર��ોબનીર્ટબ��નલરનારારબનેલીરપ સંરરિમ ટરનમર્ ારરા્યલર ંયરટ ટરબાધા�ારરામરઆગ ર

યધારયારમા��રટરઆજેરરે.રઆરરિમ ટમાારયડા�ધાનરસભ્ર � ધારનંી.રઆમરરપાારનમર્ ાનાર્રયાારબાધર

રરયાનીરમા��રટરયડા�ધાનાીએરઆજીરપેી�ાર��ંા��ાર ાોજર લાયેરરે.ર્રટરપમાારનમર્ ાનાર્રયાાનીરમા��રટર

મ ટરપેનયર્શરર�ગેસનેરરે.રિયસંાિજપયરમ ્�  ્શમાાં ીરપયરોર સયારપવ્ ારર્પારર રોયરપેમનેરમ્ારાષ્ર

સરરારરોમીનરઆજે.ર �ોરાપરર�ગેસનાર�્પનયનાારરારણેર�રપેરય પનારમ્ારાષ્નાાર��્ ્માાીાીર યમયીરાોર

 ૌ્ાણેરિયસંાિજપયનેરમફપરોમીનરઆજયારિનણર્ રર્�રપેંીરિયસંાિજપયા�ારસં ાાપરરંતરશથ�ારઅને રNCAરએર

્રયાારબાધરરરયાનીરમા��રટરઆજી.રનમર્ારરા્યલર ંયરટ ટનીર૮૫રમીરમી �ગનીરમીની સમાારઆર�ગેનયર

સજષ રઉલલે રરે.ર

નમર્ ાનાારઉજરયાસમાારમ ્�  ્શમાારઆયેલરજાા રડ મયરયીો ટરજે્ારરર રરેરપેંીરપેમનેરફરે્ાપર

જાણીરરયડી�ારજડ રરેર�રસર્ારરસરયયરરડ મમાારઆયેરરે.ર�ંીર્રયાારબાધરનરંા્રપયરજણર �ોરાપનાર

ા્સસાા�ાર૯રએરરરિમ�લ્નરફટ રજાણીરમ ેરોરરે.રર નાલનારરામયરનરં્ાર્યયાંીરઆરજાણીર ેે�પયનેરમ યાનાર

બ્લેર્ાર્ામાારા્રરે.ર

જાાડપરોયા્રલાલરન્ ��ેએરસર્ારરસરયયરરબાધનયરિશલાન્ાસરપા:ર૦૫.૦૪.૧૯૬૧નાારરયોરરર લર

જરા� �રજ્ારયરણનીરમા��રટરનરમ યાંીર૧૯૮૭ર �ધીર્યોનારઅ યાઈરજડ લી.રરયનગેસનાારયડા�ધાનરાીર

રાેયગાાધીેએરપા:૨૪.૦૬.૧૯૮૭રનાારરયોરજ્ારયરણનીરમા��રટરજાર્માાર:ર૩/૮૭/૮૦રઆઈ.એ.ંીરઆજીર

અનેરપા:૦૮.૦૯.૧૯૮૭નારરયોર્યોનારમા  ર૪૧૬૫.૯૧ર્   રરો ાગલનીરોમીનનેરફયર સ રએ  ર૧૯૮૦રપ ેર

ો ાગલનીરોમીનમાાં ીર�� પરરરટરપેંીરનમર્ ાર્યોનાા�ારરામરશ��રંતરશથ�ા.ર

નમર્ ાર્યોનાર �ોરાપનીરેયા્યરટરરે.રનમર્ ાર્યોનાનારઅિપમ્પયનાારઅનેર���ર લરરામયરર�ગેસનીર

સરરારયનારસમ્માારં્ાર્યયારરપાારરયનગેસરજસેરનમર્ ાર્યોનાનારનામેર ાર ્રજણરરાોનીિપરરરટરનંીરર ર

નમર્ ારિનગમનયરએરરજણર�િજ્યરસમારા ય,રોલસારર રમે ાયડા રજાર રયાજ્�રનંી.રપા.ર૦૮.૦૯.૧૯૮૭નાર

રયોરજ્ારયરણનીરમા��રટરમમ્ારબા્રમાારસાપરયષરમાારોરર�ગેસનીરસરરાર રનમર્ ારડ મા�ાર૧૦૦%રમા ટરરામર

ર���,ર��્ ્રર નાલા�ાર૯૦%રરામરર���રઅનેરનમર્ ાનારાસમસપારબારમાસીર �રરયવ ેરન્ટનાર�યા્માારજા્ારંીર

લઈનેરફ્�ઈઈરગેત રબાધરરરયાા�ારરામરર���ર્� �ા.રપ્ારરબા્રરેલલાર૨૨રયષરં ીર �ોરાપમાાર ાોજનીરસરરારરરેર

પેનાર્યારારર નાલા�ાર૪૩૦૦૦રાર.મીા�ારરામરનંીરં��ા.રપેંીરનમર્ ાા�ારજાણીર્ાર્ામાારા્રરે.રનમર્ ાર

્યોનામાાં ીર૧૯રલા ર્ ર રરોમીનનેરિસ� ાઈરમા  રજાણીરઆજયાા�ારઆ્યોનર્� �ારપેર ાોજનીરસરરાર રશાર

મા  રા ાડટરના્��ા?ર આ્યોનરજા રપંારર ગેરરહારરપાાર(યયરટ�ન લ)રસમાાપરરરટપેરર નાલા�ારરામરનરર���ર

્યયાંીર ેે�પયનેરજાણીરમ ��ારનંી.ર્રરિસઈનમાાર ેે�પયનેર૧૮૦૦રરરયડંીરયધાર ા �ારા �રશાન.ર
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 ાલરિયસપારનાર ેે�પયરમા  નારનમર્ ારરમાનડા�ારએાર્ામાાં ીર૨૮૦૦૦ર્ ર રરોમીનરડટનય ટફાઈડરરરટર

ના યામાારઆયીરરેર�્ાર રસાણા્ રિયસપારમાાર ેે�પયનેરનમર્ ાનારરમાનડરએાર્ામાારજાણીરમ યાા�ાર્� �ારપેમાાં ીર

૧૩૦૦૦ર્ ર રરોમીનર ેે�પયનીરિસ� ાઈમાાં ીરડટનય ટફાઈડર ાોજરસરરાર રરરટરના ીનેરજયપાનારમાનીપાર

ઉદયગજિપ નેરજાણીરઆજીર્ટદ�ારરે.રઆોરરટપેરયાગરારપા્�રાનાર૩૩રગામય,ર � રપા્�રાનાર૧૧રગામય,ર

અ�લ્ાબે રિયસપાર,રસાાપલ �રરપા્�રાનાર૨૦રગામય,રરાાધન �રરપા્�રાનાર૩રગામયરઉજરાાપરબાય ા,ર�ાર,ર

  ાઉ,ર��ો,રમા ટ્ા,રમાાડલ,રસમી,રડ યત,રબન� રાે,રિપલરયાડા,રિયગેર નારઅનેરર ેે�પયનીર્ારયર્ ર રર

ોમીનરર ર�નેરનમર્ ાા�ારજાણીરમ યાા�ાર્� �ારપેનરેરમાનડમાાં ીરડટનય ટફાઈડરરરટરના યામાારઆયેલરરેર�ંીર

 ેે�પયરનમર્ ાનારજાણીંીરયા� પરબનીરગ્ારરે.રબીેરપરફરનમર્ ાનીરમેઈનરર નાલમાાં ીરરાોસંાનનેરમાાર૦.૫ર

મીલી્નરએરરરફટ રજાણીરમમ��ારઅનેરપેમાાં ીર૭૫૦૦૦ર્ ર રરોમીનનેરલા રમ યાનયર્પયરજરા� �રાીરઅશયરર

ગે્લયપનીરર�ગેસરસરરાર રઅ ્પનર  રનયલયેરઅનેરરા્યલરઈરટગેશનનયરઉજ્યગરરરટનેરિસ� ાઈનયર૨.૨૫રલા ર

્ ર રનયરરમાનડરએરટ્ારયધાર રરરટરના્્યર્પયર�નેરઆ�રલા રમ ેરરે.ર 

નમર્ ારડ મનીરની ેરગ��ડ �રરિય્રર(બાધ)રબનાયીનેર � રઅનેરનમર્ ારેલલારસ્ટપરની ાણનાર

િયસપારનારગામયનેરજાણીરજ્� ાડયાા�ાર્� �ા.રઆરરામરમા  રરયઈનીરજણરમા��રટનીરો�રરનર્પી.રઆમરરપાાર૨૨ર

યષરં ીરસસામાારર્ લીર ાોજરસરરાર રઆરરામર �ણરરરર લરનંી.રર 

નમર્ ાર્યોનારમા  રિય�રબેનર રસ્ા્રઆજયાનીર ાપરટરઆજીર્પીરજરા� �રર્ યાપાર

જ્ારયરણયા્ટ નાર્બાણરની ેરઅનેરમય ારરરિમશનનારઅ્ યાલનારજગલેરસર્ારરસરયયરર્યોનામાાં ીર

જયપાનયર્ાંરજારયર � ીરલીધય.રરપાારર�ગેસનીરસરરાર રા્�મપર્ા્ારરયગરરઅન્રરામરાોમાારરરરસરરઅનેર

નમર્ ારબયનડનારમા ્મંીરનાણાારઉ ારરરટર્યોનારઆગ રધજાયીર્પી.રઆ�ર ાોજનીરસરરારરનમર્ ાર

િનગમનારનાણાાનયરબેફામર�� રઉજ્યગરરર રરે.ર ાોજનયરિયરાસરગાાડયરં્યરરેરપેરસજષ ર  ્ ા્રરેરપ્ાર રનમર્ ાનાર

નામેરના રરરરટનેર�ર�ાનારજવસાનયર�� રઉજ્યગરં્યરરેરપેનયરસા �ણરર  રર ાોજર રજાઈરરર રપેયીરમાાગણીર

ર�ગેસરજસેરરરટરરે.ર૪૩૦૦૦રરટ.મીરનીરર નાલા�ારરામર૨૨રયષરરસસામાારરહારજરટરન્ટરરરયારબ્લર ાોજેર

 �ોરાપનીરોનપાનીરમાફટરમાાગયીરોયઈએ.ર 

નમર્ ાર�ગેનીર�ેસરરયનફરનસમાાર�  ્શરર�ગેસરસિમિપનાર��� રાીર રપ ાઈરસયલારટરપંારરાષ્ટ્ર

�ય પારશા પિસ�્ રગયા્લેરિયસ� યપરમાા્પીરઆજીર્પી.ર 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ર
�િપ,ર

પાાીાી,ર

સ્રન�ર�ેસનય રઆજનાર�િપ્ષિપરઅ બારમાાર�િસ ધરરરયારમાન.રશા પિસ�્ રગયા્લરેિયનાપીરરર લરરે.ર
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