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 -: અખફાયી માદી :-  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનાાં નલનનયકુ્ત મ્યનુન. 
કનભળનય શ્રી અનભત અયોયાએ ચાર્જ વાંબાળ્મો 

 યાજકોટભાાં ૧૦૦ ટકા કોનલડ લેક્વીનેળનની કાભગીયીને પ્રાથનભકતા 
 રોકપ્રશ્નોનાાં ઝડી ઉકેર અને રોક્સખુાકાયીની ફાફતો અંગે ચ ૂાંટામેરી 

ાાંખ વાથે વાંકરન કયી તેઓના પીડફેક વાથે કાભગીયી ય બાય મકુાળ ે

 યાજકોટભાાં શાર પ્રગનતભાાં યશરેા તભાભ ભોટા પ્રોજેક્્વ વભમફધ્ધયીતે 
પણૂણ થામ એ ભાટે કાજી રેલાળ ે

 તભાભ ળાખાનધકાયીશ્રીઓ વાથે રયચમ ફેઠક ણ મોજી   
 નલનનયકુ્ત નામફ મ્યનુન. કનભળનય શ્રી આનળકુભાયે ણ ચાર્જ 

વાંબાળ્મો  
તા. ૨૪-૬-૨૦૨૧ 

  

(મ્યનુન. કનભળનયશ્રી અનભત અયોયા)    (નામફ મ્યનુન. કનભળનયશ્રી આનળકુભાય)  

 



 

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના નલનનયકુ્ત મ્યનુન. કનભળનય શ્રી અનભત 

અયોયાએ આજે તા. ૨૪-૬-૨૦૨૧નાાં યોજ વલાયે ોતાનો દબાય વાંબાી રીધો 

શતો. આ વાથે તેઓએ દાનધકાયીશ્રીઓ વાથે શબુેચ્છા મરુાકાત ણ કયી શતી. 

ત્માયફાદ કનભળનયશ્રીએ તભાભ ળાખાનધકાયીશ્રીઓ વાથે ફેઠક મોજી વૌનો રયચમ 

ભેવ્મો શતો અને ક્યા અનધકાયીશ્રી ાવે શાર કઈ કઈ જલાફદાયીઓ છે તેનો 

લચતાય ભેવ્મો શતો. નલળેભાાં મ્યનુન. કનભળનય શ્રી અનભત અયોયાએ એભ જણાવ્યુાં 

શત ુાં કે, કોયોનાની વાંબનલત ત્રીજી રશયેને નજય વભક્ષ યાખી યાજકોટભાાં ૧૦૦ ટકા 



કોનલડ લેક્વીનેળનની કાભગીયી  ઝડબેય પણૂણ થામ તે ફાફતને પ્રાથનભકતા 

આલાભાાં આલળે.  

 તેભણે લધભુાાં એભ ણ ઉભેયુું શત ુાં કે, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

સ્થાનનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થા શોઈ તેનો વીધો વાંકણ નાગરયકો વાથે યશ ેછે. રોકોને 

ભશાનગયાલરકાની નલનલધ વેલાઓ વાયીયીતે પ્રાપ્ત થામ તે ખફુ જ જરૂયી છે. 

ભનાની વેલાઓ વાંફાંધી રોકપ્રશ્નોના અને રોક્સખુાકાયીની ફાફતો અંગે ચ ૂાંટામેરી 

ાાંખ વાથે વાંકરન કયી તેઓના પીડફેક વાથે કાભગીયી ય બાય મકુાળે . 

સ્લાબાનલકયીતે જ નાગરયકો ચ ૂાંટામેરા પ્રનતનનનધશ્રીઓ વભક્ષ ોતાની યજૂઆત કયતા 

શોમ છે ત્માયે દાનધકાયીશ્રીઓ અને નગયવેલકશ્રીઓ વાથે વાંકરન અને તેઓના 

પીડફેક વાથે લશીલટી તાંત્ર ોતાની કાભગીયી નનબાલે તે પ્રકાયે આગ ધીશુાં. 

 સ્ભાટણ  નવટી યાજકોટભાાં શાર નલનલધ ક્ષેત્રોનાાં પ્રોજેક્્વ ચારી યશમા છે. 

શાર પ્રગનતભાાં યશરેા તભાભ ભોટા પ્રોજેક્્વ વભમફધ્ધયીતે પણૂણ થામ અને 

નાગરયકોને લધ ુને લધ ુવાયી સનુલધાઓ પ્રાપ્ત થામ એ ભાટે કાજી રેલાળે , તેભ 

ણ મ્યનુન. કનભળનયશ્રીએ કહ્ુાં શત ુાં. 
 

(જન વાંકણ અનધકાયી) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  


