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-: અખબારી યાદી :- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કમમશનર શ્રી અમમત 

અરોરાની ઉમદા નવી પહિે : મનવમૃિના દદવસે જ 

અમિકારી/કમમચારીઓને પી.એફ. સદહતના િાભો અપાયા  

ગાડમન એન્ડ પાર્કસમ શાખાના ડાઈરેર્કટરશ્રી ડો. કે.ડી.હાપલિયા સદહત છ કમમચારીઓને મ્યમુન. 
કમમશનરશ્રી દ્વારા મનવમૃિ મવદાયમાન અપાયુું : સાુંજે ૬.૩૦ કિાકે યોજાયેિા કાયમક્રમની બે કિાક 

પવૂે ૪.૦૦ વાગ્યે મનવતૃ સ્ટાફના બેંક ખાતામાું પી.એફ. સદહતના નાણાું જમા કરી દેવાયા 
 

તા. ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું કમમશનર શ્રી અમમત અરોરાએ વહીવટી તુંત્રના હાથ-પગ 

સમા અમિકારીશ્રીઓ અને કમમચારીશ્રીઓને મનવમૃિના દદવસે જ પી.એફ. તમેજ જમા થયેિી હક્ક 

રજાનુું રોકડમાું રૂપાુંતર જેવા િાભો મળી જાય તે પ્રકારની પ્રણાિી અપનાવેિ છે અને તેનો અમિ 

ગઈકાિથી શરૂ કરી દેવામાું આવતા અમિકારી/કમમચારી સમહૂમાું આનુંદની િાગણી પ્રસરી છે અન ે

આ નવી ઉમદા પહિે માટે કમમશનરશ્રી પ્રત્યે આભારની િાગણી વ્યર્કત કરી હતી.  

 ગઈકાિે પરુા થયેિા સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧નાું છેલ્િા દદવસે મનવિૃ થયેિ સ્ટાફ સદસ્યોમાું 

ગાડમન એન્ડ પાર્કસમ શાખાના ડાઈરેર્કટરશ્રી ડો. કે.ડી.હાપલિયા, ટેર્કસ બ્ાુંચ(ઈસ્ટ ઝોન)નાું મસમનયર 

ર્કિાકમ શ્રી જીતેન્રભાઈ કાુંમતિાિ જોશી, આરોગ્ય શાખાના ડ્રાઈવર શ્રી જેરામભાઈ છગનભાઈ 

વીરસોડીયા, ગાડમન શાખાના સ્વીપર િેબર શ્રી મુંજુિાબેન ખીમજીભાઈ મકવાણા, સ્પેમશયિ 

કન્ઝવમન્સીનાું િેબર શ્રી મવઠ્ઠિભાઈ ભીખભુાઈ ચૌહાણ અને સરુક્ષા મવભાગના વોચમેન શ્રી રાજુભાઈ 

ગોમવિંદભાઈ રાઠોડનો સમાવેશ થાય છે. 



 ગઈકાિે તા. ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ ના રોજ સાુંજે ૬.૩૦ કિાકે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું 

સેન્રિ ઝોન સ્સ્થત કોન્ફરન્સ હોિ ખાતે યોજાયેિા મનવમૃિ મવદાય સન્માન સમારોહમાું મ્યમુન. 

કમમશનર શ્રી અમમત અરોરાના વરદ હસ્તે અમિકારી / કમમચારીઓને શાિ ઓઢાડી સન્મામનત 

કરવામાું આવ્યા હતાું. તેમજ તેમણે મનવતૃ થયેિા સભ્યોને તુંદુરસ્ત દીર્ામયનુી શભેુચ્છા પણ 

પાઠવી હતી અને મનવમૃિ મવદાયમાન શભેુચ્છા પત્ર પણ અપમણ કરવામાું આવ્યો હતો. સાુંજે ૬.૩૦ 

કિાકે યોજાયેિા આ કાયમક્રમની બે કિાક પવૂે ૪.૦૦ વાગ્યે મનવતૃ સ્ટાફના બેંક ખાતામાું પી.એફ. 

સદહતના નાણાું જમા કરી દેવાયા હતાું. ગે્રચ્યઈુટીની રકમ તા.૫-૯-૨૦૨૧ સિુીમાું જમા થઇ જશે 

અને પેન્શન સુંબુંિી પ્રદક્રયા પણ પણૂમ કરી િેવામાું આવેિ છે. 

 આ અવસરે કમમશનરશ્રીએ તેમના વર્કતવ્યમાું એમ કહ્ુું હત ુું કે, રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાનાું હાથપગ સમા અમિકારીશ્રીઓ અને કમમચારીશ્રીઓ તેમના જીવનનાું અમત 

મહત્વના વર્ષો મહાનગરપાલિકાને આપે છે. મનવિૃ થયેિ મનપાનાું સદસ્યોએ તેમની જજિંદગીનો 

મહત્વનો જે સમય મનપા અને રાજકોટને આપ્યો છે તે બદિ તુંત્ર તેમનો આભાર વ્યર્કત કરે છે. 

બીજી મહત્વની બાબત એ છે કે, મનવિૃ થતા અમિકારીશ્રી અને કમમચારીશ્રીઓને મનવમૃિના દદવસે 

જ પી.એફ. તેમજ જમા હક્ક રજા સદહતના િાભો મળી જાય એ સમુનમિત થાય એ પણ એટલુું જ 

જરૂરી છે. મહાનગરપાલિકાએ હવેથી આ પ્રણાિી શરૂ કરી છે. 

 આ સમારોહમાું નાયબ કમમશનરશ્રીઓ શ્રી આમશર્ષ કુમાર અને શ્રી ચેતન નુંદાણી, ચીફ 

ઓદડટર શ્રી રીતેશભાઈ જે. શાહ, ચીફ એકાઉન્ટન્ટ શ્રી અમમત સવજીયાણી, ડીવાય.એસ.પી. શ્રી 

આર. બી. ઝાિા, સહાયક કમમશનર શ્રી સમીર િડુક, ઇન્ચાર્જ આરોગ્ય અમિકારી ડો. મમનર્ષ 

ચનુારા, પી.એ. ટુ કમમશનર શ્રી એન. કે. રામાનજુ, પી.એ.(ટેક) ટુ કમમશનર શ્રી રમસક રૈયાણી, 

આસીસ્ટન્ટ મેનેજરો શ્રી મમનર્ષ વોરા, શ્રી કાશ્મીરા વાઢેર, શ્રી મવપિુ ર્ોણીયા, સદહતના 

અમિકારીઓ અને કમમચારીઓ ઉપસ્સ્થત રહયા હતાું.  

(જન સુંપકમ અમિકારી) 
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