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-: અખફાયી માદી:-

ળહેયના વલવલધ લિજ અને લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટના
ચાલ ુ કાભ તેભજ યાભ-સીતા-રક્ષ્ભણ આલાસ
મોજનાની વલલઝટ કયતા મ્યવુ ન. કવભળનયશ્રી
****************************
ુ ના:
લિજના અને લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટના ચાલ ુ કાભને ઝડથી  ૂણણ કયલા સચ
સં ૂણણ કાભગીયીની સભીક્ષા કયાતા મ્યવુ ન. કવભળનયશ્રી
તાયીખ: ૦૧-૦૪-૨૦૨૧

યાજકોટ ળહેયને સ્ભાટણ વસટી ફનાલલા અને સદ
ંુ ય ળહેય યલમાભણ ંુ ળહેયની ઓખ ાભેર
ુ જોળભાં ચારી યહ્યા છે . લધભ
ુ ાં ળહેયની ાણીની
યાજકોટને ટ્રાફપક મક્ુ ત કયલા ળહેયભાં હાર લિજના કાભો ય
સભસ્માના વનલાયણ ભાટે લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટની કાભગીયી ણ ચાલ ુ છે . યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા
તભાભ ચાલ ુ લિજના કાભ તેભજ ચાલ ુ લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટના કાભો ચારી યહ્યા જેની આજે તા. ૦૧-૦૪-

ુ ાકાત કયી ચાલ ુ કાભગીયી ઝડથી  ૂણણ
૨૦૨૧ના યોજ મ્યવુ ન. કવભળનયશ્રી ઉફદત અગ્રલારએ રૂફરૂ મર
કયલા અને કાભગીયીની સભીક્ષા કયી પ્રોગ્રેસ યીોટણ ભેવ્મા હતા.
આજે સલાયથી જ મ્યવુ ન. કવભળનયશ્રી રક્ષ્ભીનગય લિજ, નાનાભલા લિજ, વસવલર હોસ્સ્ટર ચોક
લિજની ચાલ ુ કાભગીયીની, યૈ માધાય અને જેટકો ચોકડી ખાતે ફનનાય લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટની ચાલ ુ
ુ ાકાત કયી હતી. યાભ-સીતા-રક્ષ્ભણ
કાભગીયીની અને યાભ-સીતા-રક્ષ્ભણ આલાસ મોજનાની રૂફરૂ મર
ુ ધ
આલાસ મોજના ખાતે રોકોની ાણીના કનેક્ળનની ભાંગણી અનસ
ં ાને મ્યવુ ન. કવભળનયશ્રીએ વલઝીટ કયી
હતી.
ુ ાકાત દયમ્માન મ્યવુ ન. કવભળનયશ્રી સાથે નામફ મ્યવુ ન.
આજે કયલાભાં આલેર વલવલધ સ્થોની મર
કવભળનયશ્રી ફી. જી. પ્રજાવત, શ્રી એ. આય. વસિંહ અને શ્રી ચેતન નંદાણી, ી. એ. (ટેક.) ટુ કવભળનય શ્રી
આય. આય. યૈ માણી, ગાડણ ન એન્ડ ાકણ સના ડામયે ક્ટયશ્રી ડો. કે. ડી. હારીમા, માણ લયણ ઇજનેયશ્રી નીરેળ
યભાય, એડી. વસટી. એન્જી. શ્રી એભ. આય. કાભરીમા, વસટી એન્જી. શ્રી કે. એસ. ગોહેર, શ્રી એચ. ય.ુ
દોફઢમા, શ્રી એચ. એભ. કોટક, આસી. ભેનેજયશ્રી કૌવળક ઉનાલા, ડી.ઇ.ઇ. શ્રી ફહતેળ ટોીમા, શ્રી હયે ળ
સોંદયલા હાજય યહ્યા હતા.
(જન સંકણ અવધકાયી)
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા

