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ગજુયાત વયકાયશ્રીના શવુાવનભા ંાચં લષની ઉજલણી અંતગષત યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ના યોજ શ્રીભતી જમારક્ષ્ભી જટાળકંય 

ાઠક પ્રા. ળાા ન.ં૧૯નુ ંતનભાષણ ાભેર તથા  
કસ્તયુફા ગાધંી ફાલરકા તલદ્યારમ શોસ્ટેરનુ ં 

ઈ-રોકાષણ યાજ્મના ભાન.મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના લયદ શસ્તે થળે: 

 

 
 

સ્ટેન્ડિંગ કતભટી ચેયભેન પષુ્કયબાઈ ટેર, મ્યતુનતવર કતભળનય અતભત 
અયોયા તથા તળક્ષણ વતભતતના ચેયભેન અતરુબાઈ ડંડત એક વયંકુ્ત માદીભા ં



જણાલે છે કે, યાજ્મ વયકાયશ્રીના શવુાવનના ાચં લષ “વૌના વાથ, વૌના 
તલકાવ” અંતગષત યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ના યોજ 
શ્રીભતી જમારક્ષ્ભી ાઠક પ્રા. ળાા ન.ં૧૯નુ ંતનભાષણ ાભેર તથા કસ્તયુફા ગાધંી 
ફાલરકા તલદ્યારમ શોસ્ટેરનું  ઈ-રોકાષણ યાજ્મના ભાન.મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ 
રૂાણીના લયદ શસ્તે કયલાભા ંઆલળે. આ પ્રવગેં યાજ્મના ભાન.નામફ મખુ્મભતં્રી 
શ્રી નીતતનબાઈ ટેર, ભાન.તળક્ષણ ભતં્રી શ્રી ભેુ્રતવિંશ ચડુાવભા તથા 
નલવાયીના ભાન.વાવંદ શ્રી વી.આય. ાટીર કામષક્રભભા ંજોડાળે. 

આ અલવયે, ભાન. ધાયાવભ્મ શ્રી ગોતલિંદબાઈ ટેર અને અયતલિંદબાઈ 
યૈમાણી તલળે ઉસ્સ્થત યશળેે. 

આ કામષક્રભના અધ્મક્ષ સ્થાને ભેમય ડૉ.પ્રડદ ડલ ઉસ્સ્થત યશળેે. આ 
પ્રવગેં વાવંદ ભોશનબાઈ કંુડાયીમા, યાભબાઈ ભોકયીમા, ગજુયાત મ્યતુનતવર 
પાઇના્વ ફોડષના ચેયભેન ધનસખુબાઈ બડંેયી, ળશયે બાજ પ્રમખુ કભરેળબાઈ 
ભીયાણી, પ્રદેળ અગ્રણી નીતતનબાઈ બાયદ્વાજ, ફક્ષી ચં ભોયચાના અધ્મક્ષ 
ઉદમબાઈ કાનગડ, પ્રદેળ ભતં્રી લફનાફેન આચામષ, ધાયાવભ્મ રાખાબાઈ 
વાગઠીમા, ળશયે બાજ ભડશરા ભોયચાના પ્રબાયી અંજરીફેન રૂાણી, ડ.ેભેમય 
ડૉ.દતળિતાફેન ળાશ, કોોયેટય તથા પલૂષ ધાયાવભ્મ બાનફેુન ફાફયીમા, ળશયે 
બાજ ભશાભતં્રી જીતબુાઈ કોઠાયી, ડકળોયબાઈ યાઠોડ, નયે્રતવિંશ ઠાકુય, ળાવક 
ક્ષ નેતા તલનબુાઈ ઘલા, તલયોધ ક્ષ નેતા બાનફેુન વોયાણી, દંડક સયેુ્રતવિંશ 
લાા તલગેયે ઉસ્સ્થત યશળેે. 

શ્રીભતી જમારક્ષ્ભી જટાળકંય ાઠક પ્રા. ળાા ન.ં૧૯ના લફલ્ડીંગભા ં
ળાાના જરૂયી ૬(છ) રૂભના ફાધંકાભ ભાટે રૂ.૩૪.૦૧ રાખનો ખચષ કયલાભા ં
આલેર છે. જેભા ંગ્રીન ફોડષ, વોફ્ટ ફોડષ, ઈરેક્રીક કનેક્ળન, ાથ લે અને 
ાણીની સતુલધા કયલાભા ંઆલેર છે. વદય ળાાભા ંગજુયાત યાજ્મના 
ભાન.મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણી વાશફેએ પ્રાથતભક તળક્ષણ ભેલેર છે. 

કસ્તયુફા ગાધંી ફાલરકા તલદ્યારમના લફલ્ડીંગ ગ્રાઉ્ડ + ૨ ભાાભા ં૧૦૦ 
દીકયીઓનો વભાલેળ કયી ળકામ તેલા લફલ્ડીંગના ફાધંકાભ ભાયે રૂ.૧૩૮.૫૩ 
રાખનો ખચષ કયલાભા ંઆલેર છે. જેભા,ં દીકયીઓને યશલેા ભાટે ડોયભેરી ન.ં૦૪, 



યવોડંુ અને સ્ટોયરૂભ ન.ં૦૧, ડાઈનીંગ રૂભ ન.ં૦૧, ક્રાવરૂભ ન.ં૦૧, એક્ટીલીટી રૂભ 
ન.ં ૦૨, લોડષન રૂભ ન.ં૦૧, એભ ૧૦ રૂભ તેભજ ઓપીવ, નાશલાના ફાથરૂભ, 
ટોમરેટ બ્રોક અને ાણીની સતુલધા, ાથ-લે વાથે લફલ્ડીંગભા ંવપંણૂષ વ્મલસ્થા 
કયલાભા ંઆલેર છે. આ ઉયાતં યાજ્મ કચેયી દ્વાયા દીકયીઓ ભાટે ફેડડિંગ, 
કફાટની સતુલધા પયુી ાડલાભા ંઆલનાય છે.  

(ી.એ. ટુ ભેમય)    


