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-: અખબારી યાદી :- 

રાજકોટમાાં લબલ્ડીંગ એન્વેપના થમમ 

પર્ફોમન્સ અંગે સવેની કામગીરી પ્રગતિમાાં  

AAC બ્રોકન ું તાભાન RCC દદલાર કયતા આળયે ૩ દિગ્રી જેટરો ઓછું યહતે  ું હોલાન ું પ્રાથમભક 
તાયણ : ૨૮ એમપ્રર થી ૨૮ ભે ૨૦૨૨ દયમભમાન બફલ્િીંગ એન્લેરની એયફ્રો લેરોસીટી, 
હ્ય ભીિીટી તથા તાભાનન ું દય અિધા કરાકે યીિીંગ રઈને િેટા તૈમાય કયલાભાું આલળે 

 
       તા.૧૯-૦૫-૨૦૨૨  

 

બાયત દેળના પ્રધાનભુંત્રીશ્રી દ્વાયા સને ૨૦૨૨ સ ધીભાું સૌને ઘયન ું ઘય ભી યહ ેતે ભાટે 

સને ૨૦૧૫ ભાું પ્રધાનભુંત્રી આલાસ મોજના જાહયે કયલાભાું આલેર છે. સયકાયશ્રી દ્વાયા તથા 

બફલ્િયો દ્વાયા એપોિેફર હાઉમસિંગ ફનલલા  તયપ ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયલાભાું આલેર છે. યુંત   પક્ત 

એપોિેફર પ્રકાયન ું જ નદહ યુંત   તે મલલેચનાત્ભક યીતે ભહત્લણૂણ છે કે સસત  ું હોલા ઉયાુંત , 

યહલેાસીઓ ભાટે થભણર કમ્પટણ  અને સલસથ લાતાલયણ રૂ ું ાિવ ું (એય-કન્દ્ન્િળમનિંગનો ઉમોગ કમાણ 

મલના) એ ણ આમથિક યીતે ોસામ તે લી દકભતે આલાસો ફનાલલા તે  હાઉમસિંગ પ્રોગ્રાભનો 

પ્રાથમભક ઉદે્દળ હોલો જોઈએ.  યાજકોટભાું બફલ્િીંગ એન્લેરના થભણર પોભન્સ અંગે સલેની 

કાભગીયી હાર પ્રગમતભાું છે. AAC બ્રોકન ું તાભાન RCC દદલાર કયતા આળયે ૩ દિગ્રી જેટરો ઓછું 

યહતે  ું હોલાન ું પ્રાથમભક તાયણ જોલા ભળ્ ું છે. આ સલેભાું તા. ૨૮ એમપ્રર થી ૨૮ ભે ૨૦૨૨ 



દયમભમાન બફલ્િીંગ એન્લેરની એયફ્રો લેરોસીટી , હ્ય ભીિીટી તથા તાભાનન ું દય અિધા કરાકે 

યીિીંગ રઈને િેટા તૈમાય કયલાભાું આલી યહ્યા છે. 

આ ફાફતે યાજકોટ ભહાનગયાબરકા અને ગ્રીનટેક નોરેજ સોલ્્ ળન પ્રા.રી., દદલ્હી ના 

સુ્ં  ક્ત ઉક્રભે યાજકોટભાું બફલ્િીંગ એન્લેરના થભણર પોભન્સન ું ભાન અંગે સલે હાથ ધયલાભાું 

આલી યહરે છે. જેભાું ગ્રીનટેક નોરેજ સોલ્્ ળન પ્રા.રી., દદલ્હી ના પ્રમતમનમધશ્રી સાસલતી ચેટા 

(એસોમસએટ િામયેક્ટય) દ્વાયા યાજકોટ ભહાનગયાબરકા દ્વાયા પ્રધાનભુંત્રી આલાસ મોજના અંતગણત 

ફનાલલાભાું આલેર બગીની મનલેદદતા ટાઉનળીભાું તેભજ BSUP-III અંતગણત ફનાલલાભાું 

આલેર આલાસ મોજનાઓભાું બફલ્િીંગ એન્લેરના થભણર પોભન્સન ું ભાન આધ મનક ભળીનોની 

ભદદથી કયલાભાું આલી યહરે છે. જેભાું બગીની મનલેદદતા ટાઉનળીની AAC બ્રોક તથા BSUP-

III અંતગણત ફનાલલાભાું આલેર આલાસની RCC દદલારો લચ્ચેના તાભાનના તપાલત મલળે 

અભ્માસ કયલાભાું આલી યહરે છે . આ અભ્માસ અન્લમે ૨૮ એમપ્રર થી ૨૮ ભે ૨૦૨૨ દયમભમાન 

બફલ્િીંગ એન્લેરની એયફ્રો લેરોસીટી, હ્ય ભીિીટી તથા તાભાનન ું દય અિધા કરાકે યીિીંગ 

રઈને િેટા તૈમાય કયલાભાું આલળે. અભ્માસ ણૂણ થમા ફાદ અંમતભ તાયણ આલાભાું આલળે. 

હાર સ ધીના અભ્માસ દયમભમાન જાણલા ભેર છે કે AAC બ્રોકન ું તાભાન RCC દદલાર કયતા 

આળયે ૩ દિગ્રી જેટરો ઓછું યહ ેછે. 

આ અભ્માસથી બમલષ્મભાું ફનનાય આલાસોભાું ય હલેાસીઓ ભાટે થભણર કમ્પટણ  અને સલસથ 

લાતાલયણ રૂ ું ાિ લા ભાટે ભદદરૂ યહળેે. આ અભ્માસભાું યાજકોટ ભહાનગયાબરકા લતી 

આલાસ મોજના ળાખાના નામફ કામણારક ઈજનેયશ્રી દ્વાયા ભોનીટયીંગ કયલાભાું આલી યહરે છે. 

(જન સુંકણ અમધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાબરકા 


