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પ્રતત,  

તતં્રીશ્રી,  

દૈતનક...........  
 

કતભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર તથા ડે.કતભળનયશ્રી ફી.જી.પ્રજાતતને તલદામ શબેુચ્છા 

ાઠલતા મ્યતુનતવર કોોયેળનના દાતધકાયીશ્રીઓ તથા કોોયેટયશ્રીઓ  

 

 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના કતભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલારની ભશવેાણા કરેકટય તયીકે તેભજ 

ડે.કતભળનય શ્રી ફી.જી.પ્રજાતતની આણદં જીલ્રા તલકાવ અતધકાયી તયીકે ફદરી થતા તેભનો તલદામ 

વભાયંબ મોજલાભા ંઆલેર. આ પ્રવગેં ભેમય ડો.પ્રદી ડલ, યાજકોટ ળશયે બાજ પ્રમખુ કભરેળબાઈ 

ભીયાણી, પ્રદેળ બાજ અગ્રણી નીતતનબાઈ બાયદ્વાજ, ડે.ભેમય ડૉ.દતળિતાફેન ળાશ, સ્ટેન્ડીંગ કતભટી ચેયભેન 

ષુ્કયબાઇ ટેર, ળાવક ક્ષ નેતા તલનબુાઈ ઘલા, ળાવક ક્ષ દંડક સયેુન્રતવિંશ લાા તથા યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકાની જુદી જુદી વતભતતના ચેયભેનશ્રીઓ તથા કોોયેટયશ્રીઓ ઉસ્સ્થત યશરે.  

જે પ્રવગેં ભાન.ભેમયશ્રીએ જણાલેર કે, મ્યતુનતવર કતભળનય તયીકેના કામયકા દયતભમાન 

યાજકોટનો વાલયતત્રક તલકાવ થામ તે ભાટે મખુ્મભતં્રીના ભાગયદળયન શઠે તલકાવ કયલાભા ંખફુ પાો યહ્યો 



છે. ળશયેની સખુાયીભા ંખફુ વશમોગ અફયન પોયેસ્ટ તથા લિજના કાભ ણ ચાલ ુકમાય છે. કોતલડના 

કામયકાભા ંખફુ જ ભોદી યાત સધુી વતત જાગતૃ યહ્યા છે. ટેસ્ટીંગ, લેક્વીન, ધન્લતંયી, આયોગ્મ યથની 

ખફુ જ વાયી કાભગીયી કયેર છે.  કોોયેટયની યજૂઆતને ાદયલાદયક યીતે ઉકેરી છે. ખળુી છે કે, કરેકટય 

તયીકે ફદરી થઇ યંત ુયાજકોટના એક વાયા અતધકાયીની ફદરી થઇ છે. પ્રજાતતએ વપ અતધકાયી 

તયીકે પ્રશ્નો વાબંી મોગ્મ તનયાકયણ કયુું છે. તેઓ આણદંના જીલ્રા તલકાવ અતધકાયી ફન્મા તે ભાટે ખફુ 

ખફુ શબેુચ્છા. ફનેં અતધકાયીઓએ ળશયેના તલકાવભા ંખફુ વેલા આેર છે.  

જેના અનવુધંાને મ્યતુનવતર કતભળનયશ્રીએ ોતાનો પ્રતતબાલ આતા જણાલેર કે, યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકાને જુના તથા નલા કોોયેટયો ખફુ ભશનેત ુભળ્મા છે. આજથી ોણા ફે લયથી ગોધયાથી 

આલેર ફે કરેકટયળી છી ફહુ ઈચ્છા શતી કે અફયન ડેલરોભેન્ટભા ંકાભ કયવુ.ં આ ભાટે અભદાલાદ કે 

સયુતના ડે.કતભળનય ફન્મો તો ણ ખફુ આનદં થાત, તેના ફદરે વીધા મખુ્મભતં્રીના ળશયે યાજકોટ ખાતે  

મ્યતુનતવર કતભળનય ફનાવ્મા તેનો ખફુ આનદં થમેર. ટંુકાગાાભા ંખફુ લધ ુકાભ કયલાનુ ંથયુ.ં અનેક 

માદો ભી છે. પોટા જોતા જણાયુ ંકે ોણા ફે લયભા ંઘણી માદો ઉબી થઇ છે. અફયન ડેલરોભેન્ટનુ ંકાભ 

કરેકટય ના કાભ કયતા ઘણુ ંજ અરગ પ્રકાયનુ ંછે. રૂયરના કાભ ભાથંી વીધુ ંઅફયનભા ંકાભ કયલાનુ ંથયુ ં

અને તેભા ંકાભ કયી ળક્યો છુ તેનો આનદં છે. વૌપ્રથભ યાભ, વીતા, રક્ષભણ આલાવ મોજના રોકાયણ 

કયી, દૂધવાગય લિજનુ ંકાભ થયુ,ં સ્ભાટય  તવટીભા ંઘણુ ંકાભ કયુું, સ્ભાટય  ફવોના કાભો ભશદ અંળે યૂા કમાય, 

ાણીના પ્રશ્નો ઉકેરલા ભાટે લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ કમાય, ૨૬ જાન્યઆુયીની યાજ્મ કક્ષાની ખફુ જ વાયી 

ઉજલણી કયી, ફ્રાલય ળો કયી, એક માદગાય કામયક્રભ મોજ્મો. ભાધાય ડ્રેનેજ ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ રોકાયણ, 

લોડય ન.ં૪ભા ંકોમ્યનુીટી શોર, લોડય ન.ં૧૦ભા ંકોમ્યનુીટી શોર, અટર વયોલય, લધ ુઆનદં તો એ છે કે 

આમ્રારી યેલ્લે અન્ડયિીજનુ ંખાતમહુુતય તથા રોકાયણ ફનેં ભાયા જ વભમગાાભા ંથમા. ૪ નલા 

ઓલયલિજ તથા યાભલનનુ ંકાભ ખફુ ઝડથી ચારી યહ્ુ ંછે. કાભોની માદી અંતશીન છે. ખફુ વાયી 

બ્લરક અડ્રેવ તવસ્ટભ ણ તલકવાલી. ૦૧ લય ૦૯ ભાવ અને ૨૦ દદલવના વભમગાાભાથંી અંદાજે એક 

લય કોલીડભા ંકાભ કયલાનુ ંથયુ.ં દાતધકાયીઓ, કોોયેટયો તથા અતધકાયી અને કભયચાયીના વશમોગથી 

કોયોનાનને નાથલા ખફુ વાયી કાભગીયી થઇ ળકી છે. યાજકોટના તલકાવકાભોભા ંભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રી, યાજકોટ 

ળશયે બાજ પ્રમખુ કભરેળબાઈ ભીયાણી, પ્રદેળ બાજ અગ્રણી નીતતનબાઈ બાયદ્વાજનુ ંણ  વતત 

ભાગયદળયન ભતુ ંયહ્ુ ંછે. ટ્રાન્વપય થતા, યાજકોટ છોડી જતા દુ:ખ થામ યંત,ુ પયી તક ભળે તો જરૂય 

યાજકોટ ભાટે કાભ કયલાની ઈચ્છા છે. નામફ કતભળનયશ્રી પ્રજાતતની જીલ્રા તલકાવ અતધકાયી તયીકે 

ફદરી થઇ છે તો તેભને ણ શબેુચ્છા.  

આ પ્રવગેં ડ.ેકતભળનયશ્રી પ્રજાતતએ જણાલેર કે, ળશયેી તલકાવભાથંી ગ્રાભ તલકાવભા ંજઈ યહ્યો છુ. 

યાજકોટ ખાતે ધાતધકાયીઓ તથા કતભળનયના વતત ભાગયદળયન શઠે વારંુ કાભ કયલાની તક ભી. ૭-૮ 



શજાય કભયચાયીઓ ધયાલતા સ્લત્રતં તતં્રભા ંકાભ કયલાની તક ભી. વતત એક્ટીલ યશલેાનુ ંથયુ.ં યતુ ં

તેનો અનબુલ ભાયી શલેની કાયદકદીભા ંખફુ ઉમોગી યશળેે. યાજકોટના કામયકા દયતભમાન 

ભશાનગયાલરકાનો, તભાભ દાતધકાયીઓનો તથા તભાભ કોોયેટયશ્રી ઓનો ખફુ વાયો વશમોગ ભળ્મો.    

અંતભા,ં ભશાનગયાલરકાના તભાભ ભેમય ડો.પ્રદી ડલ, યાજકોટ ળશયે બાજ પ્રમખુ કભરેળબાઈ 

ભીયાણી, પ્રદેળ બાજ અગ્રણી નીતતનબાઈ બાયદ્વાજ, ડે.ભેમય ડૉ.દતળિતાફેન ળાશ, સ્ટેન્ડીંગ કતભટી ચેયભેન 

ષુ્કયબાઇ ટેર, ળાવક ક્ષ નેતા તલનબુાઈ ઘલા, ળાવક ક્ષ દંડક સયેુન્રતવિંશ લાા તથા કોોયેટયશ્રીઓ 

દ્વાયા કતભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલારની તથા ડે.કતભળનયશ્રી ફી.જી.પ્રજાતતને ષુ્ગચુ્છ આી તલદામ 

શબેુચ્છા આલાભા ંઆલેર શતી.  

 

(ી.એ.ટુ ભેમય)                                

 


