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-: અખફાયી માદી:-  

આજી રયલય ફ્રન્ટની મોજના શઠેન ું ઇન્ટયવેપ્ટય રાઈનન ું કામય ઝડબયે પણૂય 

કયલા અધીકાયીઓને મ્ય નન. કનભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલારની કડક સચૂના  

તા.૪-૮-૨૦૨૦ 

 



 

શાર કોયોના લામયવના વુંક્રભણના પ્રવાયને યોકલાના પ્રમાવોના બાગરૂે યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ગરાુંઓ આલી યશમા છે અને તુંત્ર રદલવ યાત જોમા લગય આ ભશાભાયી 

વાભે કામય કયી યશમા છે ત્માયે તેની વાથોવાથ ળશયેભાું ચારી યશરેા અન્મ નલકાવ કામો ણ 

ઝડબેય રયપણૂય થતા યશ ેતે ભાટે ણ મ્ય નન. કનભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલાર વતત લચિંનતનત યશી 

અનધકાયીઓ કામયની પ્રગનતની વભીક્ષા કયે છે. અજેના બાગરૂે આજે તા.૪-૫-૨૦૨૦ના યોજ મ્ય નન. 

કનભળનયશ્રીએ આજી રયલય ફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ અંતગયત આજી નદીભાું ફુંને કાઠે થઇ યશરેી ઇન્ટયવેપ્ટય 

રાઈન ફીછાલલાની કાભગીયીની વભીક્ષા કયલા સ્થ મ રાકાત કયી શતી. આ કાભગીયી ઝડબેય 

પણૂય કયલા કનભળનયશ્રીએ અનધકાયીઓને કડક સચૂના આી શતી. આજી રયલય ફ્રન્ટના આ કામયની 

વાથોવાથ કનભળનયશ્રીએ વયકાયશ્રી "અમતૃ" મોજના શઠે થઇ યશરેી ોટયા ડ્રેનેજ મમ્િંગ 

સ્ટેળનની ભળીનયી અગે્રડ કયલાની શાર ચારી યશરેી કાભગીયી ણ નનશાી શતી અને વભમવય 

કાભ પણૂય થામ તે સ નનનિત કયલા નલળે ધ્માન આલા અનધકાયીઓને સચૂના આી શતી. 

નલળેભાું આજે લશરેે વલાયથી જ કોયોના ભશાભાયી અંતગયત થઇ યશરેી કાભગીયીની 

વભીક્ષા કયલા લશરેી વલાયે ૮.૦૦ લાગ્મે લોડય પ્રબાયીશ્રીઓ, શલે્થ વેન્ટયોના ભેરડકર ઓરપવયો 

વાથે ફેઠક મોજી લોડય લાઈઝ અને શલે્થ વેન્ટય લાઈઝ કાભોની વભીક્ષા કમાય ફાદ ત  તય જ મ્ય નન. 

કનભળનયશ્રીએ ળશયેના નલનલધ પ્રોજેક્ટના શાર ચાલ  કાભોની વભીક્ષા કયલા ભાટે વાઈટ નલલઝટ ળરૂ 

કયી શતી. જેભાું આજે તેઓએ ભાધાય ખાતે કામયયત્ત સ એઝ ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ કેમ્વની નલલઝટ રઇ 



ત્માું ૮૦ એભ.એર.ડી. અને ૪૪.૫ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાના ફે સ એઝ ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટન ું કામય 

નનશાળય ું શત  ું. ૮૦ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાનો ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ નલી ટેકનોરોજી આધારયત કાભ કયે છે. 

કનભળનયશ્રીએ નલી અને જ ની ટેકનોરોજી આધારયત ફુંને ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટની કાભગીયી નનશાી 

શતી. ઉયાુંત અનધકાયીઓ ાવેથી ફુંને પ્રાન્ટની કામય ક્ષભતાની જાણકાયી ણ ભેલી શતી.  

કનભળનયશ્રીની વાઈટ નલલઝટ દયમ્માન નવટી એન્જી. શ્રી એચ.ય . દોરઢમા, ઇન્ચાર્જ નવટી 

એન્જી. શ્રી કે.એવ.ગોશરે. , ી.એ.(ટેક)ટ  કનભળનય શ્રી યનવક યૈમાણી, ડેપ્ય ટી એક્ઝી. એન્જી. શ્રી 

એચ.એન.ળેઠ, શ્રી આઈ. ય . લવાલા અને શ્રી એ.જી.યભાય લગેયે અનધકાયીઓ અને કભયચાયીઓ 

શાજય શતાું. 

(જન વુંકય અનધકાયી) 
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