અખબારીયાદી :
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સુરત શહે રન ાં ‘રીંગરોડ’ નુાં નનર્ ાણ કરવ ભ રત સરક ર કરી રહી છે આયોજન : કે ન્દ્રીય
ર્ાંત્રીશ્રી ર્નસુખભ ઇ ર્ ાંડનવય
************
સુરત શહે નાાં ‘રીંગરોડ’ માાં ખૂટતો ગોથાણ થી સચિનનો ૨૭ કીમી માગગ અાંદાજીત રૂ.૬૦૦ કરોડનાાં ખિે
ચિકસાિિામાાં આિશે.

************
ભારત સરકાર દ્વારા ‘ભારતમાલા’ પરરયોજના હે ઠળ સુરત શહે ર માટે અન્ય એક નિો ગ્રીનફીલ્ડ રીંગરોડ પણ
બનાિાશે.
*********
સુરત ખાતે પદાચિકારીઓ અને અચિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી કરી િિાગ
*****
સુરત શહે રનાાં ચિકાસને િેગ આપિા તથા હાલ જે ટરાફીકનુાં ભારણ છે તેમા ઘટાડો કરિા સુરત શહે રનો
રીંગરોડ બનાિિાનુાં આયોજન ભારત સરકાર દ્ધારા કરિામા આિી રહ્ુાં હોિાની મારહતી ભારત સરકારનાાં માનનીય
કે ન્રીય માગગ પરરિહન અને રાજમાગગ, શીપીંગ, કે ચમકલ્સ એન્ડ ફરટગ લાઇઝસગ માંત્રીશ્રી મનસુખભાઈ માાંડચિયાએ
આપી હતી.
સુરત કલેકટર કિેરી ખાતે આ અાંગે એક મીટીંગ રાખિામાાં આિેલી હતી. જેમાાં સુરત શહે રનાાં પદાચિકારી
ઉપરાાંત ભારત સરકાર તથા ગુજરાત સરકારનાાં ઉચ્િ અચિકારીઓ ઉપચથથત રહે લા હતા. આ બેઠકમાાં સુરત શહે રનો
રીંગરોડ બનાિિા સાંદભે ચિથતૃત િિાગ કરિામાાં આિેલ હતી. સુરત શહે રનો રીંગરોડ બનાિિા માટે હાલ હયાત
રથતા સચિન થી ઇચ્છાપોર અને ઇચ્છાપોર થી ગોથાણ ઉપલબ્િ છે , જયારે ગોથાણ થી સચિનનો નિો માગગ
અાંદાજીત રૂ. ૬૦૦ કરોડના ખિે ભારત સરકાર દ્વારા બનાિિામાાં આિશે. જેથી સુરત શહે રનો રીંગ રોડ પૂણગ થશે.
આ ઉપરાાંત સુરત શહે રથી અાંદાજીત ૧૫ કી.મી. દુર એક નિો ‘ગ્રીનફીલ’ રીંગરોડ બનાિિા માટે ભારત
સરકાર દ્વારા ‘ભારતમાલા’ પરરયોજના હે ઠળ સુરત શહે રની પસાંદગી પણ કરે લ છે , આ કામ અાંગે ડી.પી.આર
બનાિિાનુાં કામ ટુ ાં ક સમયમાાં હાથ િરિામાાં આિશે. ‘ભારતમાલા’ પરરયોજના હે ઠળ ‘રીંગરોડ’ બનાિિા માટે
ગુજરાતમાાંથી એકમાત્ર સુરત શહે રની પસાંદગી કરિામાાં આિેલ છે .

આ અાંગે પ્રચતરિયા આપતા માનનીય કે ન્રીય માંત્રીશ્રી મનસુખભાઈ માાંડચિયાએ જણાિેલ હતુ કે , “આ
બાંને રીંગ રોડનુાં ચનમાગણ થતાાં સુરત શહે રનાાં ચિથતાર ચિકાસને ખૂબ મોટો િેગ મળશે તથા શહે રનાાં ટરાફીકનુાં ભારણ
પણ િટાડી શકાશે. આગામી ૪૦ થી ૫૦ િર્ગની જરૂરીયાતને ધ્યાને રાખીને ભારત સરકાર દ્વારા આ રીંગ રોડનુાં
ચનમાગણ કરિામાાં આિી રહ્ુ છે . આ રીંગ રોડના ચનમાગણથી સુરત શહે રની માળખાકીય સુચિિામાાં ખૂબ મોટો ઉમેરો
થશે તથા ઔિોચગક ચિકાસની એક નિી રદશા ખુલશે.
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