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17 સ ટ બર-2020                      સમાચાર સં યા...1111 
ધાનમં ી ી નર ભાઇ મોદ ના 70મા જ મ દવસે ીન-કલીન એનજ ના િવિનયોગથી 

જુરાત કલાયમેટ ચે જના પડકારોને પાર પાડવા સકં પબ  બ ુ ં 
...... 

નગરો-શહરોમા ંવાહનોથી ફલા ુ ંવા  ુ ૂષણ અટકાવવા ઇલેક ક વાહનોના ઉપયોગને 
વ  ુ ો સાહન અપાશે:- ુ યમં ી ી  

...... 

બેટર  સચંા લત  ૂ હ લર- ી હ લરના ઉપયોગ માટ સહાય યોજના હર કરતા  
ુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણી  

..... 

ઇલેક ક -ૂ હ લર ખર દવા િવ ાથ ઓને . 1ર હ રની સહાય  
...... 

ઇલેક ક ર ા માટ . 48000ની સહાય  
....... 

કલાયમેટ ચે જ િવભાગના 10 વ અુલ MoU ુ યમં ી ીની E ઉપ થતીમા ંસપં   
...... 

કલાયમે ટ ચે જ િવભાગની એક દશકની કામગીર -ભાિવ રોડ મેપના દ તાવેજ ુ તક-
કો પોડ યમ ુ ંE લોકાપણ ુ યમં ી ીએ ક  ુ 

....... 

 મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઇ પાણીએ રા યના નગરો-શહરેોમા ં વાહનોથી ફેલાતા વાય ુ
પ્રદૂષણને અટકાવવા બેટરી સચંાિલત ટુ હીલર-થ્રી હીલરના ઉપયોગને પે્રિરત કરતી સહાય 
યોજના જાહરે કરી છે.  
 આ સહાય યોજના અ વયે રા યના ધોરણ-૯થી લઇને કોલેજ સધુીનો અ યાસ કરતા 
િવ ાથીર્ઓને બેટરી સચંાિલત ટુ હીલર ખરીદવા સરકાર ૧ર હજાર િપયાની સહાય આપશ.ે આ 
સહાય-સબિસડી ૧૦ હજાર વાહનોને આપવાનો લ યાકં છે.  



 

 

 એટલુ ંજ નિહ, યિકતગત અને સં થાકીય લાભાથીર્ઓ માટે બટેરી સચંાિલત ઇ-િરક્ષા થ્રી 
હીલર ખરીદીમા ં પણ ૪૮ હજાર િપયાની સહાય રા ય સરકાર આપશે અને પાચં હજાર ઇ-
િરક્ષાઓને તેનો લાભ અપાશે.  
 મખુ્યમતં્રી ીએ પ્રધાનમતં્રી ી નરે દ્રભાઇ મોદીના ૭૦મા જ મિદવસની ઉજવણી પે 
રા યમા ંપાચં િવકાસ યોજનાઓની પચંશીલ ભેટ તરીકે આ પયાર્વરણિપ્રય ભેટ રા યના નાગિરકોને 
આપી હતી.  
 સાથોસાથ બેટરી સચંાિલત વાહનોના ચાિજ ર્ંગની માળખાકીય સિુવધાઓ ઊભી કરવા િપયા 
૫૦ લાખની યોજના પણ રા યમા ંઅમલમા ંમકુવામા ંઆવી છે. 
 ી નરે દ્રભાઈ મોદી ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી હતા યારે 11 વષર્ પહલેા ંઆજના િદવસે તમેણે 
ક્લાઈમેટ ચે જ િવભાગની થાપના કરી હતી. આ િવભાગના થાપના િદવસની ઉજવણી અંતગર્ત 
ેણીબ  કાયર્ક્રમો યોજાયા હતા.  

િવિડયો કો ફરિ સંગના મા યમથી યોજાયેલા આ સમારોહને સબંોધન કરતા ંમખુ્યમતં્રી ી 
િવજયભાઈ પાણીએ જણા યુ ંહત ુ ં કે, ગ્રીન એનજીર્ ક્લીન એનજીર્ સાથે ગજુરાત આગળ વધી ર ુ ં
છે. આ  યારે સમગ્ર િવ  સમક્ષ ક્લાયમેટ ચે જની અસરો પડકાર પ બની છે યારે વષ  પહલેા ં
ત કાલીન મખુ્યમતં્રી ી નરે દ્રભાઇ મોદીએ ભિવ યમા ં ઉભા થનારા પડકારોને લક્ષમા ં રાખીને 
દેશમા ંપહલેીવાર સમયસર ક્લાયમેટ ચે જ િવભાગની રચના કરી હતી.  
 મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીએ જણા યુ ં હતુ ં કે, દેશમા ં સોલાર િસ ટમમા ં ગજુરાત 
અગે્રસર છે. ગજુરાત બારેય માસ મહ મ સયૂર્ પ્રકાશ મેળવતુ ં રા ય છે. સયૂર્ પ્રકાશથી વીજળી 
ઉ પન કરી નાગિરકોને સ તી વીજળી આપવાનો આપણો યેય છે. સાથે જ પોતાના ઘરના ફટોપ 
પર વીજળી ઉ પ  કરી વધારાની વીજળી વેચીને આવક પણ મેળવી શકે છે. એ માટે સોલાર 
ફટોપ યોજના ગજુરાતની આગવી ઓળખ બની છે.  

 ગજુરાત રહણેાકંના મકાનો પર સોલાર િસ ટમ લગાડવામા ંદેશમા ંપ્રથમ ક્રમે છે. છે લા ત્રણ 
વષર્મા ંસરકારની સબિસડી સહાયથી 1 લાખ 38 હજારથી વધ ુઘરોમા ંકુલ 510 મેગાવોટ ક્ષમતાની 
સોલાર િસ ટમ લગાડવામા ંઆવી છે. ચાલ ુવષેર્ પણ . 912 કરોડની જોગવાઇથી  2 લાખ રહણેાકં 
મકાનો પર સોલાર િસ ટમ લગાવવાની નેમ છે તેમ તેમણે ઉમેયુર્ હતુ.ં  
 તેમણ ે ક ુ ં હત ુ ં કે, ગજુરાત પનૂ:પ્રા ય ઉજાર્મા ંપણ અગે્રસર છે. રા યમા ં િવજળીની કુલ 
થાિપત ક્ષમતા 35,500 મેગાવૉટ છે. ગજુરાતની કુલ થાિપત ક્ષમતામા ંપનુ:પ્રા ય ઉજાર્નો ફાળો 

30 ટકા છે,  નેશનલ એવરેજ 23 ટકા કરતા ંવધ ુછે.  



 

 

િબનપરંપરાગત ઉજાર્ના અસરકારક અમલને કારણે વષર્ દરિમયાન અંદા  2 લાખ ટન 
કાબર્નડાયોક્સાઇડ વાય ુ વાતાવરણમા ં ભળતો અટકે છે અને વીજ ઉ પાદન માટે 1 કરોડ ટન 
કોલસાની બચત થાય છે. વાતાવરણની શુ તા પણ જળવાય છે તેમ તેમણ ેજણા યુ ંહત ુ.ં  
 મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીએ આ  પ્રધાનમતં્રી ીના 70મા જ મિદવસે ગ્રીન ક્લીન 
એનજીર્ અને એ વાયરમે ટ ફે્ર ડલી ગજુરાત માટે ક્લાયમેટ ચે જ િવભાગે તેની થાપનાના પ્રથમ 
દસકમા ં  કામ કયુર્ં છે અને ભિવ ય માટે  રોડમેપ કંડાય  છે તેના દ તાવેજ એવા પુ તક- 
‘‘િબ ડીંગ એ ક્લાયમટે રેસીલીય સ ગજુરાત: એ ડીકેડ ઑફ કલાયમેટ એક્શન એ ડ એ રોડમેપ 
ફોર ધી ફ ચુર’’નુ ંઈ-લોકાપર્ણ પણ કયુર્ં હત ુ.ં  
 ક્લાયમેટ ચે જ ક્ષેતે્ર ક્રાિ ત લાવવા રા ય સરકારના ક્લાયમેટ ચે જ િવભાગે મખુ્યમતં્રી ી 
િવજયભાઈ પાણીની ઉપિ થિતમા ંિવિવધ 10 સં થાઓ સાથે વ યુર્અલ એમ.ઓ.ય.ુ પણ કયાર્ હતા. 
 િવભાગના અગ્ર સિચવ ી એસ. . હૈદરની ઉપિ થિતમા ંભા કરાચાયર્ નેશનલ ઈિ ટટ ટૂ 
ઓફ પેસ એિ લકેશન એ ડ જીઓ ઈ ફોમેર્િટકસ સાથે પેશ ટેક્નોલોજી અને જીઓ ઈ ફોમેર્િટક્સના 
ઉપયોગ ારા ક્લાઈમેટ ચે જની અસરો ઘટાડવા તથા પનુઃપ્રા ય ઊજાર્નો ઉપયોગ વધારવા અંગેની 
કામગીરી માટે એમ.ઓ.ય.ુ કરાયા હતા.  
 ઈિ ડયન ઈિ ટટ ટૂ ઓફ મેનેજમે ટ અમદાવાદ સાથે ક્લાઈમેટ ચે જ રી ક એસેસમે ટ ઓફ 
િમિટગેશન ક્લાઈમેટ ફાયના સ અને ક્લાઈમટે પોિલસીની બાબતો માટે, ઈિ ડયન ઈિ ટટ ટૂ ઓફ 
ટેક્નોલોજી, ગાધંીનગર સાથે ક્લાઈમેટ ચે જ અને પયાર્વરણ િવષયમા ંક્ષમતા િનમાર્ણ, સશંોધન 
અને વૈજ્ઞાિનક માિહતીની લોકઉપયોગીતા વધારવા બાબતે, ગજુરાત ટેટ રોડ ટ્રા સપોટર્ કોપ રેશન 
અને ગજુરાત ગેસ સાથે સીએનજી વા વ છ ઇંધણનો વાહન યવહારમા ં ઉપયોગ વધારવા 
બાબતે અને મખુ્ય નગર િનયોજક સાથે મકાનોમા ંઊજાર્ બચત અંગેનો િબિ ડંગ કોડ બનાવવા 
બાબતે એમ.ઓ.ય.ુ કરાયા હતા. ગજુરાત કાઉિ સલ ઓફ સાય સ એ ડ ટેક્નોલોજી સાથે કો યિુનટી 
સાય સ સે ટર ારા ક્લાઈમેટ ચે જ િવષયની જન જાગિૃત વધારવા અંગે, ગજુરાત લાઈવલીહડુ 
પ્રમોશન કંપની સાથે સખી મડંળો ારા ઘન કચરા યવ થાપન તથા પયાર્વરણ ક્ષેત્રમા ંઆજીિવકા 
મળે તેવા પ્રો ક્ટો હાથ ધરવા બાબતે તેમજ આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટી સાથે ગોબરમાથંી બાયોગેસ 
મેળવવા તથા ખેતીમા ં ઉ પ  થતા કચરાનો િનકાલ કરી િબન પરંપરાગત ઊજાર્ મેળવવાની 
તકિનકોમા ંસશંોધન કરવા અંગે Mou થયા હતા. ગજુરાત ટેટ બાયો ટેક્નોલોજી િમશન સાથે બાયો 
ટેક્નોલોજીના વપરાશ ારા ક્લાઈમેટ ચે જ શમન અને પનુઃપ્રા ય બળતણના સશંોધન અંગે અને 
િશક્ષણ િવભાગ હ તકના નોલેજ કો સોિટર્યમ સાથે ક્લાઈમેટ ચે જ સશંોધનોનો યાપ ઉ ચ 
િશક્ષણમા ંવધારવા માટે એમ. ઓ.ય.ુ કરાયા હતા.  
 ગજુરાત ઊજાર્ િવકાસ એજ સીના િનયામક ી બીજલ શાહ ેઆભાર િવિધ કરી હતી. 
સી.એમ-પીઆરઓ/અ ણ      ....... 


