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-: અખફાયી માદી:-

રાજકોટ મહાનગરપાલકા(RMC), બનાા ડાવાનીર ફાઉન્ડેશન
(BvLF), વર્લડા રરસોસા ઇન્સન્ટટટય ૂટ (WRI) અને CapaCITIES
ુ ા વૈદ્ય પટુ તકાયમાાં Nurturing
પ્રોજેક્ટના સહયોગથી બાબ
Neighborhood ચેેન્જ અંતગા ત વકા શોપન ાંુ આયોજન થય ાંુ
તારીખ: ૧૯-૦૭-૨૦૨૧

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા (RMC), ફનાાડાલાનરીય પાઉન્ડેળન (BvLF), લર્લડા રયવોવા
ઇન્સન્ટટટય ૂટ (WRI) અને CapaCITIES પ્રોજેક્ટના વશમોગથી ફાબુરાર લૈદ્ય ુટતકારમભાાં
Nurturing Neighborhood ચેરેન્જ અંતગાત તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૧ના યોજ લકા ળોનુ ાં આમોજન
કયલાભાાં આવ્ુાં શતુ ાં જે Nurturing Neighborhood ચેરેન્જ ટભાટા સવટીઝ સભળન શાઉસવિંગ અને
અફાન અપેવા ભાંત્રારમ (MoHUA) દ્વાયા વાંચાલરત તેભજ ફનાાડાલાનરીય પાઉન્ડેળન (BvLF)
અને લર્લડા રયવોવા ઇન્સન્ટટટય ૂટ (WRI)ના વશમોગભાાં કયલાભાાં આલેર આ એક ૩ લીમ શેર
છે . જેના પ્રાયાં લબક તફક્કાભાાં કુર ૨૫ ળશેયોની વાંદગી કયલાભાાં આલેર છે . આ ચેરેન્જ
અંતગાત જાશેય ટથો કે જમાાં ફાકો અને તેભની કાજી યાખનાય સનમસભત મુરાકાત રેતા
શોમ, તેલા ટથોએ તેભની જરૂરયમાતોને અનુરૂ સુસલધાઓનુ ાં આમોજન કયલાનુ ાં છે . જેથી કયીને
જાશેય ટથોને ફાકો અને તેભના લારીઓ ભાટે લધુ આકાક ફનાલી ળકામ. આ લકા ળોભાાં
SNK અને New Era ળાા ભાાંથી કુર ૨૨ ફાકો અને તેભના લારીઓએ ઉત્વાશ ૂર્ા બાગ
રીધો શતો. લકા ળોભાાં ફાકો અને તેભના લારીઓએ સલસલધ એક્ક્ટસલટી ભાયપત જાશેય ટથો

જેલા કે ભાકે ટ, ગાડા ન, રાઈબ્રેયી અને ફવ ટટે ન્ડ અંગેના તેભના અનુબલો અને તેભને ફાકો
ભાટે લધુ ફ્રેંડરી ફનાલલા અંગેના તેભના સ ૂચનો યજુ કામા શતા.
આ શેર અંગે ભાનનીમ ભેમયશ્રી ડો. પ્રદી ડલ એ જર્ાલેર કે યાજકોટ ળશેયના
રાાંફાગાાના sustainable સલકાવ ભાટે, યાજકોટ મ્્ુસનસવર કોોયે ળન (RMC) નાગરયકોની
પ્રસતરિમા મુજફ સલસલધ પ્રોજેક્ટવનુ ાં આમોજન કયતુ યશે છે . Nurturing Neighborhood ચેરેન્જ
ળશેયની પરાાંસનિંગ પ્રરિમાભાાં ળશેયના વૌથી ્ુલાન નાગરયક અને તેભની જરૂરયમાતો પ્રત્મે ધ્માન
કેક્ન્િત કયલા જર્ાલે છે . ળશેયની પરાાંસનિંગ પ્રરિમાભાાં ફાકોને અનુરૂ સુસલધાઓનુ ાં આમોજન
કયલાથી ટથાનીમ રેલર ય પ્રત્મેક નાગરયકને પામદો થળે. જેને અનુરૂ આલનાય વભમભાાં
સલસલધ જાશેય ટથોને ફાકો ભાટે લધુ આકસિત અને આનાંદભમ ફનાલલા તેભજ ફાકોને
જાશેય ટથોએ ટલટથ લાતાલયર્ ભે તે મુજફના સલસલધ કાભોનુ ાં આમોજન કયલાભાાં આલળે.
આ પ્રવાંગને શુબેચ્છા ાઠલતા મ્્ુસન. ક

સભળનયશ્રી અસભત અયોયા એ જર્ાલેર કે

યાજકોટ ળશેયના વલાાંગી સલકાવ ભાટે નાગરયકો દ્વાયા ળશેયના સલસલધ જાશેય ટથો યના
તેભના અનુબલો અને સ ૂચનોને સનમસભત યીતે યાજકોટ મ્્ુસનસવર કોોયે ળન (RMC)ને
જર્ાલલાભાાં આલે તે અત્માંત જરૂયી છે . Nurturing Neighborhood ચેરેન્જ ળશેયભાાં થતા સલસલધ
સલકાવના કાભોના આમોજન લખતે ફાકો અને તેભની કાજી રેનાય પ્રત્મે ધ્માન કેક્ન્િત
કયલાનુાં જર્ાલે છે . જે ભાટે સલસલધ જાશેય ટથો કે જમાાં નાના ફાકો અને તેભની વાંબા
યાખનાય તભાભ લમજૂથો મુરાકાત રેત ુાં શોમ તેલા જાશેય સલટતાયોને લધુ યલમાભર્ા અને
સુરબ ફનાલલા ભાટે આલનાય વભમભાાં સલસલધ કાભોનુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે.
(ી.એ. ટુ ભેમય)

