
અખબાર �હેરાત (�પરેખા)

નવી �દ�હી, તારીખ : ૨૬મી નવે�બર ૨૦૨૦.

 MAHSR સંરેખણના ૪૭% બાંધકામ અને �ડઝાઈન માટેના દેશના સૌથી મોટા ઈ��ા���ચર માટેના કરાર પર 

NHSRCLએ હ�તા�ર કયા�, જેમાં ૪ �ટેશનો અને ડેપોનો સમાવેશ છે. 

નેશનલ હાઈ�પીડ રેલ કોપ�રેશન િલિમટેડ �વારા આજે લાસ�ન અને ટુ�ો િલિમટેડ સાથ,ે મુંબઈ- અમદાવાદ હાઇ 

�પીડ રેલ કો�રડોરના ૫૦૮ �કલોમીટર માટે, ગુજરાત રા�યના વાપી (મહારા�-ગુજરાત બોડ�ર પર ઝારોલી ગામ) 

અને વડોદરા વ�ચેના વાય�ડ�ટની ૨૩૭ �કમી લંબાઈના �ડઝાઇન અને બાંધકામ માટેના કરાર પર હ�તા�ર કયા�. 

આ કરારમાં ૪ �ટેશનો વાપી, બીલીમોરા, સુરત અને ભ�ચ, સુરત ડેપો, ૧૪ નદી �ો�સગ, ૪૨ માગ� �ો�સગ અને 

૩૫૦ મીટરની એક પવ�તની ટનલ સિહતના ૬ રે�વે �ો�સ�સ �ટેશનો પણ શામેલ છે.

મહામાનવ �ી સતોશી સુઝુકી, �પાનના ભારતમાં રાજદૂત, �ી વી.કે. યાદવ, ચીફ એિ�ઝ�યુ�ટવ ઓ�ફસર અને 

ચેરમેન રે�વે બોડ�, �ી અચલ ખરે, મેને�જગ �ડરે�ટર, �ો.અશોકકુમાર ચાવલા �, સલાહકાર �પાન, પૂવ� એિશયા 

િવભાગ, િવદેશ મં�ાલય, NHSRCLનું િનયામક મંડળ, �ી એસ.એન. સુ���યમ, CEO અને MD, લાસ�ન અને 

ટુ�ો િલિમટેડ અને NITI આયોગ, રે�વે મં�ાલય, JICA, JICC અને NHSRCLના અ�ય વ�ર� અિધકારીઓ, 
�દ�હીમાં NHSRCLની કોપ�રેટ ઓ�ફસમાં કરાર હ�તા�ર સમારોહમાં ભાગ લીધો હતો. (જો જ�રી હોય તો તેમાં 

સુધારો કરવામાં આવશે) 

આ ટે�ડર માટેનું તકનીકી િબડ ૨૩ સ�ટે�બર ૨૦૨૦ના રોજ ખોલવામાં આ�યુ હતું અને એક મિહનાથી ઓછા 

સમયમાં એટલે કે ૧૯ ઓ�ટોબર ૨૦૨૦ના રોજ, તકનીકી િબડના મૂ�યાંકન પછી, નાણાકીય િબડ ખોલવામાં આ�યા 

હતા. �વીકૃિત પ� ૨૮ ઓ�ટોબર ૨૦૨૦ના રોજ �રી કરવામાં આ�યો હતો. 

કામો પૂરા થવા માટેનો સમયગાળો કરાર શ� થયાની તારીખથી ચાર (૪) વષ�નો છે. 

આ િવભાગના બાંધકામના તબ�કા દરિમયાન, બાંધકામની આજુબાજુના િવ�તારોમાં સામાિજક અને આ�થક િવકાસ 

થશે. ફ�ત એિ�જિનયર, ટેકિનિશયન, �ડઝાઇનસ�, આ�કટે�ટ વગેરે જેવા �યવસાિયકો માટે જ નહ�, પણ કુશળ અને 

અધ�-કુશળ કાય�બળ અને બાંધકામ કામદારો માટે પણ રોજગાર ઊભો થશે. બાંધકામ સામ�ી અને મશીનરી જેવી કે 

િસમે�ટ, �ટીલ, ભારે બાંધકામ મશીનરી, �ે�સ, �ેઇલર વગેરેની માંગમાં વધારો થશે. બાંધકામ દરિમયાન આિત�ય, 
મનોરંજન, આરો�ય, પય�ટન, �થાવર િમલકત અને આવાસ અને િશ�ણ જેવા આનુષંિગક ઉ�ોગોનો પણ િવકાસ 

થશે.

જોડાણો:

નામો સાથે સિહત સહી સમારોહનો સમૂહ ફોટો�ાફ.
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