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-: અખફાયી માદી:- 

"પ્રાસ્ટટક છોડો બાયત" કામયક્રભ હઠે કકસાનયા ચોક ખાતે 
જેરભા કેદ થમા “ભામ એપ.એભ.” ના આય.જે. આબાફેન 

  

તાયીખ: ૨૩-૦૧-૨૦૨૦ 

 
યાજ્મ સયકાયશ્રી દ્વાયા યાજકોટ ળહયેભાાં યાજ્મ કક્ષાની પ્રજાસતાક લય-

૨૦૨૦ની ઉજલણી અંતગયત તા.૨૩-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ સધુી એક 

વલવળષ્ટ પ્રકાયનો કામયક્રભ " પ્રાસ્ટટક બાયત છોડો " નુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે. 
જેભાાં આજે   સલાયે ૧૦:૦૦ લાગ્મે કકસાનયા ચોક ખાતે એક જેર ફનાલલાભાાં 
આલેર છે અને "ભામ એપ.એભ." ના  આય.જે. આબાફેન આ જેરભાાં ૭૨ કરાક સધુી 

કેદ થમા છે. ળહયેની વલવલધ ટકરૂોના છાત્રો અને યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 
ળહયેભાાંથી ૫૦૦ કકરો પ્રાસ્ટટક એકત્ર કયી જેર ખાતે રાલળે અને ત્માયે આય.જે.   

આબાફેન જેરમકુ્ત થળે. આજે ભાન.ભેમય શ્રી લફનાફેન આચામયના અધ્મક્ષ ટથાને   
આ પ્રોગ્રાભ મોજામો હતો. જેભાાં સાાંસદશ્રી ભોહનબાઈ કુાંડાકયમા, ગજુયાત મ્યવુન. 

પાઈનાન્સ ફોડયના ચેયભેનશ્રી ધનસખુબાઈ બાંડયેી, ળહયે બાજ પ્રમખુ શ્રી 



કભરેળબાઈ ભીયાણી, ધાયાસભ્મશ્રી અયવલિંદબાઈ યૈમાણી, ડ.ે ભેમયશ્રી અવિનબાઈ 
ભોરીમા, ળાસક ક્ષના નેતાશ્રી દરસખુબાઈ જાગાણી, ળહયે બાજ ભહાભાંત્રીશ્રી 

દેલાાંગબાઈ ભાાંકડ, મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ઉકદત અગ્રલાર,  લૂય  ડ.ે ભેમયશ્રી ડો. 
દળીતાફેન ળાહ , સેવનટેળન સવભવતના ચેયભેનશ્રી અવિનબાઈ બોયણીમા, પ્રાનીંગ 

સવભવતના ચેયભેન શ્રી અનીતાફેન ગૌટલાભી, એટટેટ સવભવતના ચેયભેન શ્રી પ્રીતીફેન 
નાયા, કોોયેટયશ્રી દેવફેુન જાદલ,  નામફ મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ફી.જી.પ્રજાવત, 
માયલયણ ઈજનેયશ્રી નીરેળબાઈ યભાય  તેભજ વલવલધ ટકુરોના છાત્રો અને વલવલધ 
સાંખ્થાના પ્રતીનીધીશ્રીઓ ઉસ્ટથત યહ્યા હતા. 

ગજુયાત મ્યવુન. પાઈનાન્સ ફોડયના ચેયભેનશ્રી ધનસખુબાઈ બાંડયેીએ ોતાના 
પ્રત્માઘાતભાાં એભ જણાવયુાં હત ુાં કે, “પ્રાસ્ટટક છોડો બાયત” નો આ કામયક્રભ એકદભ 
નલો અને રોકોભાાં લધ ુજાગવૃત પ્રસયાલે તેલો છે, આ ભાટે હુાં સૌને અલબનાંદન ાઠવુાં 
છુ. ભાન. પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયેન્રબાઈ ભોદી અને મખુ્મભાંત્રીશ્રી વલજમબાઈ રૂાણીએ 

વલકાસની જે કેડી હાંકાયી છે તેભાાં ગજુયાત ણ ઉત્સાહબેય આગ ઘી યહ્ુાં છે, અને 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા ણ ખફુ સાયી યીતે ોતાનુાં મોગદાન આી યહરે છે. 
આ કામયક્રભને અનરુક્ષીને ભાન. ભેમયશ્રીએ જણાવયુાં હત ુાં કે, ળહયેને ટલચ્છ 

ફનાલલાની ળરૂઆત આણાથી જ કયીએ, જો ળહયે ટલચ્છ યહળેે તો આણુાં ઘય 
ણ ટલચ્છ યહળેે, પ્રાસ્ટટકનો ઉમોગ કયલો ણ નકહ અને જે રોકો પ્રાસ્ટટકનો 
ઉમોગ કયે છે તેને ણ પ્રાસ્ટટકનો ઉમોગ ન કયલા જણાલો. પ્રાસ્ટટક મકુ્ત 
યાજકોટ કયલા ભાટે આ કામયક્રભ થકી એક નલી હરે રાલીએ છીએ. 

મ્યવુન. કવભળનયશ્રીએ સાંદેળો આતા જણાવયુાં હત ુાં કે, ળહયેીજનોના સહમોગથી 
યાજકોટ ળહયે ટલચ્છતા સલેક્ષણભાાં પ્રથભ આલી ળકળે, આ ળહયેને ટલચ્છ યાખલાની 
આણી સૌની જલાફદાયી છે, આજે આ કામયક્રભ થકી ળહયેભાાં પ્રાસ્ટટકનો ઉમોગ 
કયનાયા રોકો સધુી એક સાંદેળ હોંચળે કે પ્રાસ્ટટકનો ઉમોગ કયલો એ જેરની 

સજા ફયાફય છે, તો ભાયી નમ્ર અીર છે કે રોકો પ્રાસ્ટટકનો ઉમોગ ન કયે અને 
સૌ સાથે ભીને યાજકોટ ળહયેને ટલચ્છ સલેક્ષણભાાં પ્રથભ રાલીએ. “પ્રાસ્ટટક છોડો 

બાયત” કામયક્રભ અન્મત્ર ણ પે્રયણારૂ ફનળે. માયલયણણી સયુક્ષા અને જાલણી 

ભાટે આણે સૌ પ્રવતફધ્ધ થઈએ. 



 આ કામયક્રભનો મખુ્મ ઉદે્દળ ળહયેીજનો પ્રાસ્ટટકનો ઉમોગ ફાંધ કયે અને 
ટલચ્છતા અંગે જાગતૃતા આલે તેલા ધ્મેમ સાથે યાજકોટ ભહાનગયાલરકા અને 

ભામ.એપ.એભ. ના સાંયુાંક્તે એક વલવળષ્ઠ કામયક્રભ મોજલાભાાં આવમો છે. આ સાથે 
ળહયેની વલવલધ ટકરૂોના છાત્રો તેભજ ટલાભીનાયામણ અને બ્રમ્હાકુભાયીઝ જેલી 

જુદીજુદી સાંટથાઓ સહબાગી થઇ ળહયેભાાંથી પ્રાસ્ટટક કચયો એકત્ર કયી કકળાનયા 
ચોક ાસે ફનાલલાભાાં આલેર જેર ાસે બેગો કયીને આય.જે. આબાફેનને મકુ્ત 
કયળે.  

(જન સપંર્ક અધિર્ારી) 
રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા  


