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-: અખબારી યાદી :- 

સ્લસ્થ ફાક સ્ધાાના વલજેતા ફાકોને 
ઈનાભ વલતયણ કામાક્રભ 

તા. ૦૧-૧૦-૨૦૨૨ 
 ભહશરા અને ફાકોના વળક્ષણ અને સ્લાસ્થમ યત્લેની પ્રવવૃતઓ લધ ુવઘન યીતે અભરભાાં આલી ળકે અને 
તેની પરશ્રતૃી થઈ ળકે તે શતેથુી ભહશરા અને ફા વલકાવ ભાંત્રારમ બાયત વયકાય દ્વાયા દય લાની જેભ લા-૨૦૨૨ 
ના વપ્ટેમ્ફય ભાવને ‘ોણભાશ’ તયીકે ઉજલલાની સચુના ભેર છે. 
 બાયત વયકાયશ્રીની સચુના અને ગજુયાત વયકાય ભહશરા અને ફા વલકાવ વલબાગના વીધા ભાગાદળાન શઠે 
શાર યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના આઈ.વી.ડી.એવ. વલબાગ દ્વાયા ‘ોણભાશ’ ની ઉજલણી દયેક આંગણલાડીઓ ખાતે 
કયલાભાાં આલે યશી છે. ‘ોણ યત્લેની જાગવૃત’ થીભ ફઈઝ પ્રવવૃતઓ કયલાભાાં આલી યશી છે. ગજુયાત વયકાયશ્રીની 
કચેયીના ભહશરા અને ફા વલકાવ વલબાગ ગાાંધીનગયના ભેર ત્રભાાં જણાવ્મા મજુફ ોણભાશ 2022 ની 
ઉજલણીના બાગ રૂે સ્લસ્થ ફાક સ્ધાા ન ુાં આમોજન કયલા સચૂલલાભાાં આલેર છે. સ્ધાાભાાં આંગણલાડીના 
ફાકોને બાગ રેલાનો શોમ અને વયકાયશ્રીની કચેયીથી ભેર રૂયેખા પ્રભાણે કામાલાશી કયેર શતી.  
 વયકાયશ્રીની કચેયીના ત્ર અન્લમે યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના અફાન ICDS વલબાગે સ્લસ્થ ફાક સ્ધાાન ુાં 
આમોજન તા.30/09/2022 ના યોજ હયલક્ષત ફારલાડી ઇગર ેટ્રોર ાંની વાભે કુભાય છાત્રારમ ના કમ્ાઉન્ડભાાં 
વલાયે 10:00 કરાકે યાખલાભા આલેર શતી. સ્લસ્થ ફા વલજેતા જાશયે કયતા શરેા કામાક્રભની લૂા તૈમાયીના 
બાગરૂે વેજા કક્ષાની આંગણલાડીઓ ખાતે સ્લસ્થ ફાક સ્ધાાન ુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર શત ુાં. જેભાાં 6 ભાવ થી 5 
લાના  વેજા કક્ષાના તભાભ ફાકોએ સ્ધાાભાાં  બાગ રીધેર શતો  જે તભાભની  આયોગ્મ ળાખાની ટીભ દ્વાયા જરૂયી 
તાવ કયલાભાાં આલેર શતી અને વેજા કક્ષા એ વલજેતા ફાકો ભાટેની સ્ધાાન ુાં આમોજન તા. 30/09/2022 ના યોજ 
કયલાભાાં આલેર છે જેભાાં વેજા કક્ષા એ વલજેતા ફાકોને ૭ ભાવ થી ૩ લા અને ૩ લા થી ૫ લા ફાકોને ફે 
ગૃભાાં બાગ ાડલાભાાં આલેર અને તભાભ ગૃભાાંથી વલજેતા ફાકોને ૧ થી ૩ નાંફય આલાભાાં આલેર છે તેભજ 
તભાભ વલજેતા ફાકોને ઇનાભ આલાભાાં આલેર છે. યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના કામાયત ઈસ્ટ, લેસ્ટ અને વેન્ટ્રર 
ઝોનના ૬ ફાકોને ઈનાભો અામેર છે અને યાજકોટ ળશયેના કુર-૧૮ સ્લસ્થ ફાકોને ઈનાભો આલાભાાં આલેર છે. 
તેભજ બાગ રીધેર તભાભ ફાકોને પ્રોત્વાશક ઈનાભ ણ આલાભાાં આલેર છે.  
 કામાક્રભભાાં શાજય તભાભ ફાકો તથા લારીઓને પ્રોત્વાશન આલા યાજકોટ ળશયેના ળાવકક્ષના ભાનનીમ 
નેતા શ્રીવલનબુાઈ ધલા, યાજકોટ ળશયેના ભાનનીમ ડેપ્યટુી ભેમય શ્રીદવળિતાફશને ળાશ તેભજ શવુળ કલ્માણ વલબાગના 
ચેયભેન ભાનનીમ શ્રી જ્મોત્વનાફશને ટીરાા ખાવ ઉસ્સ્થત યશરે શતા. કામાક્રભને વપ ફનાલલા ભાટે 
આઈ.વી.ડી.એવ. ળાખા અવધકાયીશ્રી હશયાફશને યાજળાખા, વી.ડી.ી.ઓ.શ્રી ભવનાફા ઝારા, તપૃ્તીફશને કાભરીમા 
તેભજ તભાભ વેજાના સુયલાઈઝય અને આંગણલાડી લકાય-શલે્ય ઉસ્સ્થત શતા.  

(જન વાંકા અવધકાયી)  
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