રાજકોટ મહાનગરપાલકા
ડો. આંબેડકર ભળન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧
-: અખબારી યાદી :-

કોઠારરયા વળસ્તારમાાં નળી બની રહેી હાઈસ્ક
ૂ ની વળલિટ કરતા મ્યવુ ન.
કવમનર શ્રી અવમત અરોરા : કામગીરી િડપભેર પ ૂણણ કરળા સ ૂચના
તા. ૧૫-૦૭-૨૦૨૧

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના કમભળનય શ્રી અમભત અયોયાએ આજયોજ તા. ૧૫-૦૭૨૦૨૧ના યોજ વલાયે કોઠારયમા મલસ્તાયભાાં નલી ફની યશેરી શાઈસ્કૂરની વાઈટની
મુરાકાત રીધી શતી, અને શાઈસ્કૂરભાાં વભામલષ્ટ થનાય મલમલધ સુમલધાઓ મલળે ભારશતી
પ્રાપ્ત કયી શતી. કમભળનયશ્રીએ આ પ્રોજેક્ટની કાભગીયી ઝડથી પ ૂર્ણ કયલા સ ૂચના આી
શતી. વાથોવાથ કમભળનયશ્રીએ આ શાઈસ્કૂરના કમ્ાઉન્ડભાાં વ્રુક્ષાયોર્ ર્ કર્ુું શત.ુાં આ

ઉયાાંત કમભળનયશ્રીએ કોઠારયમા મલસ્તાયભાાં વને:૨૦૧૯ભાાં નલમનમભિત કયલાભાાં આલેરી
શાઈસ્કૂરની ર્ મુરાકાત રીધી શતી.
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનાાં આલાવ મોજના (ટેકનીકર) મલબાગ દ્વાયા શારભાાં જ
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની શદ ભાાં ફે નલા મલસ્તાયો - કોઠારયમા અને લાલડી નો વભાલેળ
કયલાભાાં આલેર છે . કોઠારયમા ગાભભાાં શાર ૧૧ પ્રાથમભક ળાાઓ આલેર છે

. સ્થામનકે

રોકો અને લારીઓ તયપથી આલેર ભાાંગર્ી અનુવાય વદયહુ મલસ્તાયભાાં શાઈસ્કુર
ફનાલલાભાાં આલે તો મલદ્યાથીઓને દુય સુધી અભ્માવ ભાટે જવુાં ડે નશી. વદયહુ
મલસ્તાયભાાં લોડણ નાં ૧૮ ભાાં કોઠારયમા વોરલન્ટ મલસ્તાયભાાં કોઠારયમા સ્ટેળન પ્રાથમભક ળાા
આલેર છે . જેનુ ાં મનભાણર્ આળયે વને ૧૯૭૫ ભાાં કયલાભાાં આલેર. શાર આ ળાાભાાં ૩૮
જેટરા મલદ્યાથીઓ અભ્માવ કયે છે . જેભને ફાજુભાાં જ આલેર અન્મ ળાાભાાં વભાલેળ
કયલાનો થળે. આ ળાાની જગ્માએ રૂ. ૩.૪૯ કયોડના ખચે શાઈસ્કુર ફનાલલાની કાભગીયી
શાથ ધયલાભાાં આલી યશેર છે . જેથી મલદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્માવ ભાટે દુય જલાની જરૂય
યશેળે નશી.
વદયહુ શાઇસ્કુરભાાં ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય + પસ્ટણ ફ્રોય ભી અંદાજે ૨૦૩૫ ચો.ભી. પ્રોટ
એરયમાભાાં ૧૮૫૮ ચો.ભી. નુ ાં ફાાંધકાભ કયલાભાાં આલળે. જેભાાં નીચે મુજફ સુમલધા
આલાભાાં આલળે.
 ગ્રાઉન્ડફોર:
૫ ક્રાવરૂભ, શોર કભ ઓડીટોયીમભ, એક સ્ોર્ટણ વ રૂભ, એક કરેયીકર રૂભ,
મપ્રન્વીાર ઓપીવ, સ્ટાપ રૂભ, ગર્લવણ અને ફોમઝ ટોઇરેટ, સ્ટેજ તથા એક આકણક એન્રી
ગેઇટ તથા મવક્યુરયટી કેફીન
 પ્રથમ માલે :
૩ ક્રાવરૂભ, એક કોમ્પ્ર્ુટય રેફ, એક રાઈબ્રેયી, ભર્લટીભીરડમા રૂભ, પીઝીક્વ
રેફોયે ટયી, કેભેસ્રી રેફોયે ટયી, ગેરેયી, ગર્લવણ અને ફોમઝ ટોઇરેટ
મલલઝટ દયમ્માન મ્ર્ુમન. કમભળનયશ્રી વાથે સ્ેમળમર મવટી એન્ી. શ્રી અર્લના મભત્રા,
ી.એ. (ટેક) ર્ુ યમવક યૈ માર્ી અને DEE મલજમ કારયમા ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.
(જન વાંકણ અમધકાયી)
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

