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-: અખફાયી માદી:-

‘ઇન્ડિયા સાઈક ફોર ચેડજ’ ચેેડજ અંતર્ગ ત સાઈક ચાવીને
ઓફફસે આવનાર મનપાના અધિકારીઓ/કમગચારીઓને પ્રોત્સાહન
માન. મેયરશ્રી બબનાબેન આચાયગ અને મ્યધુ ન. કધમશનર શ્રી ઉફિત
અગ્રવાની ઉપસ્થિધતમાાં પરુ થકાર એનાયત કરવામાાં આવ્યા

તાયીખ: ૨૬-૧૦-૨૦૨૦

યાજકોટ ળશેયને વામકર ફ્રેન્ડરી ફનાલલા અને નાગરયકોને વામકરનો ઉમોગ કયલા
ભાટે પ્રોત્વારશત કયલાના ઉદે શ્મથી સ્ભાટટ વીટીઝ મભળન દ્વાયા

‘ઇન્ન્ડમા વામકર પોય ચેન્જ

ચેરેન્જની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે . જે અંતગટત દય શુક્રલાયે ભનાના
અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓ ઘયે થી ઓપીવ સુધી વામકલરિંગ કે ચારીને અથલા ભાવ ટ્રાન્વોટટ નો
ઉમોગ કયી યશમા છે . આ અલબમાનને લધુ પ્રોત્વાશન ભી યશે તેલા આળમ વાથે આજે ભાન.
ભેમયશ્રી લફનાફેન આચામટ અને મ્યુમન. કમભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલારની ઉસ્સ્થમતભાાં
અમધકાયીશ્રીઓ અને કભટચાયીશ્રીઓને ુયસ્કાય એનામત કયી તેઓનો જુસ્વો લધાયલાભાાં આવ્મો
શતો. આ અલવયે ળાવક ક્ષના નેતા શ્રી દરસુખબાઈ જાગાણી અને દાં ડક શ્રી અજમબાઈ યભાય

’

ઉયાાંત નામફ કમભળનયશ્રીઓ શ્રી એ.આય.મવિંઘ અને શ્રી ચેતન નાંદાણી લગેયે ઉસ્સ્થત યશમા
શતાાં.
વાઈકર ચરાલીને ઓરપવે આલનાયા કભટચાયીઓના નાભોની લચઠ્ઠી ફનાલી આજે ભાન.
ભેમયશ્રી વરશતના ભશાનુબાલોની ઉસ્સ્થમતભાાં લચઠ્ઠીનો ડ્રો કયી કુર ાાંચ નાભો વાંદ કયલાભાાં
આલેર શતાાં. તેભાાં નામફ કમભળનયશ્રી ફી. જી. પ્રજામત, ઉયાાંત કન્ઝલટન્વી મલબાગના ડ્રાઈલય
શ્રી જગદીળબાઈ ખોયાણી, વોલરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ મલબાગના ભજુય શ્રી રશતેળબાઈ મિલેદી,
એ.એન.વી.ડી.ના કભટચાયી શ્રી મભતારીફેન ફાટરીમા અને લોડટ નાંફય – ૧૮ ના લોડટ ઓરપવય શ્રી
નીયજબાઈ યાજમગુરૂના નાભોનો વભાલેળ થામ છે . ભાન. ભેમય શ્રી લફનાફેન આચામટ અને અન્મ
ભશાનુબાલોના શસ્તે નામફ કમભળનય શ્રી ફી.જી.પ્રજામતને પ્રોત્વાશન ુયસ્કાય એનામત કયલાભાાં
આવ્યુાં શતુ.ાં
આ ચેરેન્જભાાં યાજકોટ વશીત ૯૫ ળશેયોએ બાગ રીધેર છે . ળશેયભાાં વામકલરિંગને
પ્રોત્વાશન ભે , પ્રદુણભાાં ઘટાડો થામ તેભજ ટ્રારપકની વભસ્મા શલી ફને તે ભાટે યાજકોટ
ભશાનગયાલરકા મલમલધ ગરાઓ રઇ યહ્ુાં છે , જે અંતગટત યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના તભાભ
અમધકાયીઓ/કભટચાયીઓ શલેથી દય શુક્રલાયે ઓરપવે આલલા-જલા ભાટે ોતાના ટુ વ્શીકર કે પોય
વ્શીકરનો ઉમોગ ન કયાતા વામકર , ચારીને કે ભાવ ટ્રાન્વોટટ નો ઉમોગ કયે તે અંગે મ્યુમન.
કમભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલારે અીર કયે ર શતી.
(જન વાંકટ અમધકાયી)
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