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અખબારી યાદી 
નવી ,દ-હી, તારીખ: 22.02.2019 

 

NHSRCL તનેી હાઈ ?પીડ Bઈેન (બલુટે Bઈેન)ન ેનામ આપવા અન ેતનેા મા?કોટની ,ડઝાઈન તયૈાર કરવા એOBીઓ આમિંSત 
કર ેછે 

 

નેશનલ હાઈ-?પીડ રેલ કોપWરેશન િલિમટડે (NHSRCL) એ ભારતની સૌ [થમ બુલેટ Bનેન ેઆપવાના નામની શોધ કરવા 
અને તનેા મા?કોટ(જે રીત ેએર ઈિOડયા માટ ે મહારા_ અથવા ભારતીય રેલવ ેમાટે ભોલંુ છે)ની ,ડઝાઈન તૈયાર કરવા માટ ે
એOBીઓ આમંિSત કરે છે. આ માટનેુ ંમા?કોટ અિનવાય`પણ ેસારી રીતે ,ડઝાઈન કરેલ કોઈ કેરેbટર (પાSાકિૃત કે િસકલ) હોવુ ં
જોઈએ જે NHSRCL ની મૂ-ય [ણાિલને મૂeત`મંત કરી શકે અને અસરકારક રીત ેલોકો સુધી પહfચી શકવા માટ ેત ેસhમ હોવુ ં
જોઈએ.  
 

બુલેટ Bેનનુ ંઆ નામાિભધાન લોકોન ે Bેન િવશે એક એવી અલગ ઓળખ આપશે જે લોકોન ેબુલેટ Bેન સાથે પોતાનો સંબંધ 
?થાિપત કરવામાં મદદ કરી શક.ે 
 

આમ જનતાની સહભાગીદારીતાન ે[ોkસાહન આપવા www.mygov.in પર આ માટ ેએક ઓપન ઓનલાઈન [િતયોિગતાનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે જેમા ં?પધ`કો 25મી માચ ̀2019 સુધીમાં તેમની એOBીઓ સબિમટ કરી શકશે. રસ ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપર જણાવેલ વબેસાઈટમા ંલોગ ઈન કરીન ેઆ અંગનેી વધ ુિવગતો મેળવી શકશે.   
 

Bેનનુ ં નામ અને મા?કોટ અગંેની એOBીઓ અિધકતૃ રીત ે િનયુbત કરેલ એક કિમટી vવારા શોટ`િલ?ટ કરવામા ં આવશે અન ે
િવજેતાઓન ેઆ [િતયોિગતામા ંતેમના ભાગ લેવાની પુિw કરતા [માણપS સિહત રોકડ રકમના ઈનામ આપવામાં આવશે. આ 
ઉપરાંત જેમની એOBીઓ િવજેતા એOBી જેટલી જ સારી હશે છતા ં કેટલીક નxવી બાબતન ેકારણ ે િવજેતા બની શકે નિહ 
તેમના માટે [kયેક કટેેગરીમાં પાચં આyવાસન ઈનામો પણ રહેશે.  
 

આ સગંઠનનો લોગો વષ̀ 2017મા ંઅપનાવવામા ંઆ}યો હતો જે ગિતન ેઅિભ}યbત કરે  છે અન ેતનેે “ચી~ા” ના [તીક vવારા 
તેન ેરજૂ કરવામાં આવલે છે, �યારે લાલ અને �-ય ુકલરની રેખાઓ શાંિત અન ેિવyવિનયતાન ેઅિભ}યકત કરે છે.  
 

નેશનલ હાઈ-(પીડ રેલ કોપoરેશન iલiમટેડ (NHSRCL) એ ભારત સરકાર તેમજ 8ંુબઈ અન ેઅમદાવાદ વ?ચે હાઈ 
(પીડ Aેઈન કોરBડૉર DોજેFટના અમલીકરણ માટે સહભાગી રાHય સરકારોએ બનાવેલ જોઈOટ સેbટર કંપની છે.   
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