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-: અખફાયી માદી :-

કયના વંક્રભણની કડી તડલા ભના દ્વાયા યુધ્ધના ધયણે રડત :

તમામ ૧૮ વોર્ડ માાં વવવવધ સોસાયટી, કોમ્ેક્ષ,
ઓફપસોમાાં ૬૯૨ કોવવર્ કો-ઓર્ીનેટરોની વનમણક
ાં
કરાઈ: મ્યવન. કવમશનરશ્રી ઉફિત અગ્રવા
તા.૧૪-૯-૨૦૨૦

કયનાની લૈશ્વિક ભશાભાયી અનુવધ
ં ાને લામયવના વંક્રભણને પ્રવયત અટકાલલાના
પ્રમાવ લધુ વતેજ કયલા યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા અનેકશ્વલધ ગરાંઓ જુદાજુદા
ભયચે યુધ્ધના ધયણે અરગઅરગ પ્રકાયની કાભગીયી શાથ ધયલાભાં આલી છે . ળશેયની
જુદીજુદી વવામટીઓ , ઓફપવ, કભશ્વળિમર કમ્રેક્ષ લગેયેભાં વશ્વળમર ફડસ્ટન્વ , ભાસ્ક ,
થભમર ગનથી ટેમ્યે ચય ભાવુ,ં કઈને તાલ કે ળયદી દે ખામ ત તયત જ આલશ્મક ગરાં
રઇ ળકામ તે

ભાટે ત્લફયત જાણકાયી ભેલલા

ઓડીનેટયની શ્વનયુક્તત કયલાભાં આલી છે

ળશેયના ૧૮ લડમ ભાં કુર ૬૯૨ ક-

, તેભ મ્યુશ્વન. કશ્વભળનય શ્રી ઉફદત અગ્રલારે

જણાવયુ ં શત.ું
લતમભાન વભમભાં નાગફયક જેટરી લધુ કાજી યાખે એટલું કયના લામયવનુ ં
વંક્રભણ પેરાત ું અટકાલી ળકામ. આ ફાફતને ધ્માનભાં યાખી કશ્વલડ કફડિનેટયની વમલસ્થા

કયલાભાં આલેર છે તેભ જણાલી મ્યુશ્વન. કશ્વભળનયશ્રીએ લધુભાં એભ જણાવયુ ં શત ું કે

, જે તે

વવામટીઓ, ઓફપવ, કભશ્વળિમર કમ્રેક્ષ કે અન્મ ઈભાયતભાં યશેતા કે વમલવામ કયતા
રકભાં જ કઈને ણ ળયદી કે તાલ શમ ત ત ુતમ જ કશ્વલડ કફડિનેટય દ્વાયા
ભશાનગયાલરકાના લડમ ઓફપવયને જાણ કયી ળકામ . જેના ભાધ્મભથી શેલ્થ શેલ્રાઈન
૧૦૪ ભાયપત જરૂયી કામમલાશી કયળે. આ ઉયાંત જે કઈ દદીને કયનાના લઝફટલ રક્ષણ
દે ખામ ત તેની છે લ્રા ૧૪ ફદલવની ફશસ્રીની તાવ કયી આલશ્મક એલા તભાભ ગરાં
રઇ ળકામ.
ળશેયના લડમ લાઈઝ ક-ઓડીનેટયની શ્વનભણુકં કયલાભાં આલી છે જેભાં લડમ નં. ૧
ભાંથી ૨૦ , લડમ નં. ૨ ભાંથી ૩૭ , લડમ નં. ૩ ભાંથી ૨૧ , લડમ નં. ૪ ભાંથી ૧૮ , લડમ નં. ૫
ભાંથી ૦૨ , લડમ નં. ૬ ભાંથી ૪૭ , લડમ નં. ૭ ભાંથી ૫૧ , લડમ નં. ૮ ભાંથી ૦૪ , લડમ નં. ૯
ભાંથી ૫૬, લડમ નં. ૧૦ ભાંથી ૪૮ , લડમ નં. ૧૧ ભાંથી ૯૨ , લડમ નં. ૧૨ ભાંથી ૭૩ , લડમ નં.
૧૩ ભાંથી ૦૮ , લડમ નં. ૧૪ ભાંથી ૧૪૨ , લડમ નં. ૧૫ ભાંથી ૦૭ , લડમ નં. ૧૬ ભાંથી ૦૫ ,
લડમ નં. ૧૭ ભાંથી ૧૯ , લડમ નં. ૧૮ ભાંથી ૪૨ એભ ળશેયના તભાભ ૧૮ લડમ ભાંથી ૬૯૨
ક-ઓડીનેટયની શ્વનભણુકં કયલાભાં આલી છે .

આ તભાભ

ક-ઓડીનેટય યાજકટ

ભશાનગયાલરકા અને નાગફયક લચ્ચે કડીરૂ ભ ૂશ્વભકા શ્વનબાલળે જેથી કયના લામયવના
વંક્રભણની ચેઈન તડલા ભાટેના પ્રમાવને લધુ અવયકાયક ફનાલી ળકામ.
શ્વલળેભાં જે તે વવામટીઓ , ઓફપવ, કભશ્વળિમર કમ્રેક્ષ કે અન્મ ઈભાયતભાં
યશેતા કે વમલવામ કયતા રકભાં વશ્વળમર ફડસ્ટન્વ જાલલાભાં આલે

, પયજજમાત ભાસ્ક

શેયલા, તેભજ થભમર ગનથી ટેમ્યે ચય ભાલાની વમલસ્થા કયલાભાં આલે તેલી વમલસ્થા
ણ થામ અને રક વતત જાગ ૃત યશી કયના લામયવ વાભે ચારતી રડતભાં વશબાગી
ફને તે ફદળાભાં યાજકટ ભશાનગયાલરકા વતત પ્રમાવ કયી યશી છે .
( જન વંકમ અશ્વધકાયી )

