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આણંદ %ુજરાત, તાર+ખ: 06 માચ/ 2021 

 

0ોજે3ટથી 0ભાiવત થયેલા પiરવારોની ?ીઓને આAમiનભ/ર બનાવવા માટે 

એનએચએસઆરસીએલ 21 iસલાઇ મiશનોIંુ iવતરણ કરે છે 

‘Lૃધી’ નામIંુ Oવયં-મદદ જૂથ તેઓને આવક iનમા/ણ કરવા મદદ કરવા રQOટર કરવામાં 
આRSંુ 

 

વેગશi-ત મiહલા ક4યાણ સંગઠન (વીએમકેએસ) (નેશનલ હાઇ Oપીડ રેલ કોપoરેશન iલiમટેડની 
છWછાંયા હેઠળની ?ીઓની સંOથા) Zારા આજે %ુજરાતમાં આણંદ Q[લામાં 0ોજે3ટથી 0ભાiવત થયેલા 
પiરવારોની ?ીઓને 21 iસલાઇ મiશનો iવતર+ત કરવામાં આRયા છે.  

0ોજે3ટથી 0ભાiવત થયેલા પiરવારો માટેનાં આવક \ુનઃOથાપન 0ો^ામ અંતગ/ત, ^ાiમણ Oવ રોજગાર 
તાiલમ સંOથાઓ (આરએસઇટ+આઇ) મારફત નેશનલ હાઇ Oપીડ રેલ કોપoરેશન iલiમટેડ Zારા આણંદ 
Q[લાનાં બોiરયાવી અને સમરખા ગામની ?ીઓ માટે એક મiહનાનો, મફત ‘iસવણ અને દરQકામ’ તાiલમ 
0ો^ામ આયોQત કયo હતો. આ કોસ/ની રચના ?ીઓમાં કૌશ[યોIંુ વધ/ન કરવા માટે અને તેઓને આવકIંુ 
iનમા/ણ કરવા સdમ બનાવી અન આAમiનભ/ર બનાવવા માટે કરવામાં આવી રહ+ છે. 

આ ?ીઓન આવકIંુ iનમા/ણ કરવામાં મદદ કરવા માટે, દ+નદયાળ અંAયોદય યોજના-નેશનલ અબ/લ 
લાઇવiલહૂeસ iમશન (ડ+એવાય-એનSુએલએમ) અંતગ/ત ;ૃધી (Lુલટ fરલ એgડ અબ/ન ડેવલપમેgટ 
બાય હોiલiOટક એgટર0ોgSુરલ એiSુકેશન) નામIંુ એક Oવ-મદદ jુપ પણ આણદં Q[લામાં રQOટર 
કરવામાં આRSું છે.  

એનએચએસઆરસીએલ Zારા !ોજે-ટથી !ભાiવત થયેલા પiરવારો માટે બાંધકામ કૌશ4ય તાiલમ સંIથા 
(સીએસટ%આઇ) સાથે સહયોગમાં બાંધકામ સંબંiધત તાiલમ 0ો^ામો પણ યોજવામાં આવી રkા છે. 34 
કરતા વધારે તાiલમાથlઓ સીએસટ+આઇમાં બાંધકામ સંબંiધત તાiલમમાંથી પસાર થઇ રkા છે અને 
તેઓનાં કૌશ[યો અને નોકર+ની યોmયતાઓ વધાર+ રkા છે. 

Event was attended by MD/NHSRCL Shri Achal Khare, President/Vegshakti Mahila 
Kalyan Sangathan (VMKS) Smt. Sarita Khare, Land Acquition officer – Anand 
District,  CPM/NHSRCL/Vadodara 

આ 0સંગે વ3તRય આપતા, એનએચએસઆરસીએલનાં મેનેQંગ ડાયરે3ટર nી અચલ ખરેએ કoંુ હpંુ કે, 
“એનએચએસઆરસીએલની જમીનની અiધ^હણની 0iqયા માW વળતર, આર એgડ આર સહાયતા વગેરે 
\ૂરતી મયા/iદત નથી, પરંpુ 0ોજે3ટથી 0ભાiવત થતા લોકો માટે કૌશ[ય iવકાસ, આવક \ુનઃOથાપન માટે 



તાiલમ rુધારણા અને રોજગાર+નાં \ુનઃOથાપનનો iવકાસ અને આવક iનમા/ણની તકોનો પણ સમાવેશ કરે 
છે. 0ોજે3ટથી અસર^Oત થતા લોકો ઉપલtધ iવક[પોથી સાર+ ર+તે rૂiચત હોય અને ભાગ લેવા માટેની 
પયા/uત તકો આપવામાં આવે તે rુiનiwત કરવા માટે Rયાપક જોડાણો હાથ ધરવામાં આવી રkા છે.” 

xુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ Oપીડ રેલ 0ોજે3ટનાં 300 કરતા વધારે 0ોજે3ટથી 0ભાiવત લોકોને (%ુજરાતમાંથી 
269 0ોજે3ટથી 0ભાiવત લોકો) આવક \ુનઃOથાપન uલાન અંતગ/ત આ તાiલમ 0ો^ામોથી ળાભો મyા છે 
અને 100 કરતા વધારે લોકોને નોકર+ પર રાખી લેવામાં આRયા છે અથવા તો તેઓનો પોતાનો iબઝનેસ શf 
કયo છે. 

બાંધકામ કૌશ[યો, હોટેલ મેનેજમેgટ, પાયથોનનો ઉપયોગ કરતા ડેટા એનેiલiટ3સ, મોબાઇલ ર+પેiર|ગ, 
બાઇક ર+પેiર|ગ, ઇલેi3}iશયન વગેરે સiહત મોટ+ સં~યામાં તેનાં જેવા તાiલમ 0ો^ામો એમએએચએસઆર 
કોiરડોરમાં iવiવધ ગામોમાં હાથ ધરવામાં આવી રkા છે કોiરડોરમાં iવiવધ Q[લાઓમાં તાiલમ સંOથાઓ 
અને તાiલમ 0ો^ામોની યાદ+, આ તાiલમોમાં ભાગ લેવા માટેની અરQ પWકો અને જવાબદાર 
એનએચએસઆરસીએલ અiધકાર+ઓની સંપક/ની iવગતો અમાર+ આ અiધકૃત વેબસાઇટ પર ઉપલtધ છે: 
www.nhsrcl.in. 

 

વધારાની માiહતી: 

સંOથાનાં મiહલા અiધકાર+ઓ અને એનએચએસઆરસીએલમાં કામ કરતા અiધકાર+ઓનાં પiAનઓની 
બનેલી અને નેશનલ હાઇ Oપીડ રેલ કોપoરેશન iલiમટેડ (એનએચએસઆરસીએલ) ની છWછાંયા હેઠળ 

રQOટર કરવામાં આવેલી વેગશi3ત મiહલા ક[યાણ સંગઠન (વીએમકેએસ) Zારા આઇઆઇટ+Qએનની 
બે પસંદ થયેલી ?ી iવ�ાથlનીઓમાંથી દરેકને તેઓનાં બીટેકનાં અ�યાસનાં તમામ ચાર વષo માટે fiપયા 
75,000/- ની iશ�ય�ૃi� 0દાન કર+ છે. 

આરએસઇટ+ એ ^ાiમણ Oવ રોજગાર તાiલમ આપતી સંOથાઓ છે, તે ઉ�ોગસાહiસકતા iવકસાવવા 
^ાiમણ Sુવાઓને તાiલમ આપવા અને કૌશ[ય વધારવા માટે દેશનાં દરેક Q[લામાં સમiપ|ત આંતરમાળ�ુ 
ધરાવતી ^ાiમણ iવકાસ મંWાલયની એક પહેલ છે. આરએસઇટ+Iંુ RયવOથાપન ભારત સરકાર અને રાiય 
સરકારોનાં સiqય સહયોગ સાથે બeકો Zારા કરવામાં આવે છે. 

LુNમા ગૌર 
!વ-તા/ 
એiડશનલ જનરલ મેનેજર (કોપP કiમટ%) 
એનએચએસઆરસીએલ 
ફોન 9810296813 
 


