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-: અખફાયી માદી:- 

“ફધાને લેક્વીન, ભપત લેક્વીન” 

આજે તા. ૨૧-૦૬-૨૦૨૧થી કવલડ  

લેક્વીન ભશાલબમાનન શબુાયંબ થમ: 
તભાભ ૨૧ આયગ્મ કેન્દ્ર ખાતે ૧૮ થી ભટી ઉંભયના નાગરયક 

ઓન ધ સ્ટ યજીસ્રેળન કયાલી લેક્વીન રઈ ળકળે 
 

આ અલબમાનભા ંઆજે ફય ૦૧:૦૦ લાગ્મા સધુીભા ં૨૨૬૪ ળશયેીજનએ કયના લેક્વીન રીધી 
 

તાયીખ: ૨૧-૦૬-૨૦૨૧ 

 



 
  દેળના ભાનનીમ લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીની પે્રયણાથી “ફધાને 

લેક્વીન, ભપત લેક્વીન” ની રયકલ્નાને વાકાય કયલાના ઉદેશ્મ વાથે વભગ્ર 
ગજુયાતભા ંતા. ૨૧-૦૬-૨૦૨૧ થી કલીડ લેક્વીનેળન ભશાઅલબમાનન શબુાયંબ 
કયલાભા ંઆવ્મ શત, જે અનવુધંાને યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશયેના ૨૧ 
આયગ્મ કેન્દ્ર ખાતે વલાયે ૦૯:૦૦ લાગ્મે ભશાનબુાલની ઉસ્સ્થવતભા ંદી પ્રાગટય 
કયી યવીકયણ અલબમાનન પ્રાયંબ કયલાભા ંઆવ્મ શત. આ અલબમાનભા ંઆજે 
ફયે ૦૧:૦૦ લાગ્મા સધુીભા ંકુર ૨૨૬૪ ળશયેીજનએ કયના વાભેની યવી 
મકુાલી શતી. 

  આ અલબમાનભા ં૧૮ લષથી ભટી ઉભયના તભાભ રકને સ્થ ય જ 
યજીસ્રેળન કયી કયના લેક્વીન આલાભા ંઆલી યશી છે.  
આ લેક્વીનેળન અલબમાનન તભાભ ૨૧ આયગ્મ કેન્દ્ર ખાતે જુદાજુદા 

ભશાનબુાલની ઉસ્સ્થવતભા ંશબુાયંબ કયલાભા ંઆવ્મ શત, જેભા ં લડષ ન.ં ૧૧ના ભલડી 
આયગ્મ કેન્દ્ર, ભલડી ગાભ, દાદા ભેકયણ ચક, ભલડી ચકડી ખાતે ભેમયશ્રી ડૉ.પ્રરદ ડલ , 
મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલાર, નામફ મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ફી. જી. પ્રજાવત,  તથા 



લડષ ન.ં૧૧/૧૨ના કોયેટય અને વગંઠનના શદેદાય , જકાત નાકા ખાતે વાવંદશ્રી 
ભશનબાઈ કંુડાયીમા તથા લડષ ન.ં૦૪ના કોયેટયશ્રીઓ , લડષ ન.ં૮ના નાના ભોલા 
આયગ્મ કેન્દ્ર , નાના ભોલા ચકડી ાવે ખાતે વાવંદશ્રી યાભબાઈ ભકયીમા તથા લડષ 
ન.ં૦૮ના કોયેટય અને વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં ૯/૧૦ના નદંનલન આયગ્મ કેન્દ્ર , 

નદંનલન વવામટી , ગાધંીગ્રાભ રીવ ચકી વાભે ખાતે ળશયે બાજ પ્રમખુશ્રી 
કભરેળબાઈ ભીયાણી તથા લડષ ન.ં૦૯/૧૦ના કોયેટય અને વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં 
૭ના યાભનાથયા આયગ્મ કેન્દ્ર , યાભનાથ યા , ળેયી ન.ં૧૪ ખાતે ધાયાવભ્મશ્રી 
ગવલિંદબાઈ ટેર તથા લડષ ન.ં૦૭ના કોયેટય અને વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં ૧૮ના 
કઠાયીમા આયગ્મ કેન્દ્ર , ાયડી યડ , કઠાયીમા ગાભ ખાતે ધાયાવભ્મશ્રી રાખાબાઈ 
વાગઠીમા તથા લડષ ન.ં૧૮ના કોયેટય અને વગંઠન શદેદ્દાય , લડષ ન.ં ૧૪ના અલખર 
રશન્દ્દ ભરશરા રયદ આયગ્મ કેન્દ્ર , રક્ષ્ભીલાડી ભેઈન યડ , ગાત્રા ચક  ખાતે પ્રદેળ 
બાજ ફક્ષીચં ભયચાના પ્રમખુશ્રી ઉદમબાઈ કાનગડ તથા લડષ ન.ં૧૪ના કોયેટય 
અને વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં૩ના  જકંળન પ્રટ આયગ્મ કેન્દ્ર , યેલ્લે જકંળન વાભે , 

લડષ ઓરપવની ફાજુભા ંખાતે પ્રદેળ બાજ ભરશરા ભયચાના ઉપ્રમખુ અને ભતૂપલૂષ 
ભેમયશ્રી લફનાફેન આચામષ તથા લડષ ન.ં૦૩ના કોયેટય અને વગંઠનના શદેદ્દાય , લડષ 
ન.ં૨ના વદય આયગ્મ કેન્દ્ર , ળાસ્ત્રી ભેદાન ાવે , કંુડરીમા કરેજની ફાજુભા ંખાતે ડે. 
ભેમયશ્રી ડૉ.દવળિતાફેન ળાશ તથા લડષ ન.ં૦૨ના કોયેટય અને વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ 
ન.ં૫ના આઈ.એભ.એ. આયગ્મ કેન્દ્ર , ેડક યડ , વતં જ્ઞાનેશ્વય સ્કુરની ફાજુભા ંખાતે 
સ્ટેનન્દ્ડિંગ કભીટીના ચેયભેનશ્રી પષુ્કયબાઇ ટેર તથા લડષ ન.ં૦૫ના કોયેટય અને 
વગંઠનના શદેદાય , લડષ ન.ં૧૭ના ન્દ્ય ુયઘલુીય આયગ્મ કેન્દ્ર , ફાફયીમા ભેઈન યડ , 

યઘલુીય વવામટી ખાતે ળાવક ક્ષના નેતાશ્રી  વલનબુાઈ ઘલા તથા લડષ ન.ં૧૭ના 
કોયેટયશ્રીઓ, લડષ ન.ં ૧૩ના નાયામણનગય આયગ્મ કેન્દ્ર , નાયામણ નગય ભેઈન યડ , 

ઢેફય યડ, પાટક વાભે ખાતે દંડકશ્રી સયેુન્દ્રવવિંશ લાા તથા લડષ ન.ં૧૩ના કોયેટય અને 
વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં૧ના શ્માભ નગય આયગ્મ કેન્દ્ર , લફરેશ્વય ભરંદય ાવે , 

શ્માભનગય ૪/૫ ખણૂ, ગાધંીગ્રાભ ખાતે કોયેટયશ્રી અને ભતૂપલૂષ ધાયાવભ્મશ્રી બાનફેુન 



ફાફયીમા તથા લડષ ન.ં૦૧ના કોયેટય અને વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં૪ના ભયફી 
યડ આયગ્મ કેન્દ્ર , ભયફી યડ , લડષ ન.ં૬ના કફીય લન આયગ્મ કેન્દ્ર , કફીય લન 
વવામટી ળેયી ન.ં૦૧ , વતંકફીય યડ ખાતે આયગ્મ વવભવતના ચેયભેનશ્રી ડૉ.યાજેશ્રીફેન 
ડડીમા તથા લડષ ન.ં૦૬ના કોયેટયશ્રીઓ , લડષ ન.ં ૧૭ના હુડક આયગ્મ કેન્દ્ર , કઠાયીમા 
ભેઈન યડ , શયીઘલા યડ , રીવ ચકીની વાભે ખાતે કોયેટયશ્રી ળૈરેબાઈ યવાણા 
તથા લડષ ન.ં૧૭ના વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં ૪ના બગલતીયા આયગ્મ કેન્દ્ર , 

બગલતી યા , ળેયી ન.ં૦૫ ખાતે ળશયે બાજ ભશાભતં્રીશ્રી રકળયબાઈ યાઠડ તથા લડષ 
ન.ં૦૪ના વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં૬ના યાભ ાકષ  આયગ્મ કેન્દ્ર , યાભ ાકષ  કભન 
પ્રટ, બાલનગય યડ ખાતે શ્રી અતરુબાઈ રંડત તથા લડષ ન.ં૦૬ના વગંઠનના 
શદે્દદાય, લડષ ન.ં ૧૫ના સ્લ. શ્રી ચંકબાઈ લયા આયગ્મ કેન્દ્ર , યાજભતી ઓઈર ભીર 
ાવે, બાલનગય યડ ખાતે લડષ ન.ં૧૫ના પ્રબાયી , શ્રી જીણાબાઇ ચાલડા પ્રમખુ તથા 
વગંઠનના શદે્દદાય , લડષન ન.ં૧૬ના પ્રણાભી ચક આયગ્મ કેન્દ્ર , પ્રણાભી ચક , વવમાણી 
ભેઈન યડ ખાતે લડષ ન.ં૧૬ના કોયેટય અને વગંઠનના શદે્દદાય , લડષ ન.ં ૭ના વલજમ 
પ્રટ આયગ્મ કેન્દ્ર , ળાા ન.ં૨૮ , વલજમ પ્રટ ખાતે નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવતના 
ભતૂપલૂષ ચેયભેનશ્રી નયેન્દ્રવવિંશ ઠાકુય તથા લડષ ન.ં૦૭ના કોયેટય અને વગંઠનના 
શદે્દદાય, લડષ ન.ં ૧૨/૧૩ના આંફેડકય આયગ્મ કેન્દ્ર , આંફેડકય નગય, ગકુરધાભ ભેઈન 
યડ, વમ્રાટ ઇન્દ્ડસ્રીઝ એરયમા ખાતે ભતૂપલૂષ કોયેટયશ્રી યાજુબાઈ ફયીચા તથા લડષ 
ન.ં૧૩ના કોયેટય અને વગંઠનના શદે્દદાય ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. 

તભાભ કેન્દ્ર ય વલસ્તાયના કોયેટય, વગંઠનના શદેદાયશ્રીઓ, અવધકાયીશ્રીઓ 
વલગેયે ઉસ્સ્થત યશરે.  

(જન વંકષ  અવધકાયી) 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા 


