
તા.07/12/2019 

િત, 

તં ી ી 

દિનક..............  

તા.06/12/2019ના રોજ વોડ ન.ં11, 14, અને 16મા ંપાચંમા ંતબ ાનો 

સેવાસે  ુકાય મ યો યો. 
 

સેવાસે  ુકાય મમા ંહો યોપેથીક ડૉ.મેઘાણી ારા િન ુ ક ડ ુનંી અટકાયતી 

દવા આપવામા ંઆવેલ. 
 

સેવાસે  ુકાય મમા ંનાગ રકોના ઉકલ લાવી શકાય તેવા ો થળ ઉપર જ િનકાલ 

કરવામા ંઆવેલ. 
 

 
રાજય સરકારના પારદશક, સવેંદનશીલ વ હવટ તં ને વેગવં  ુ બનાવવાના 

હ થુી સરકારની ુદ  ુદ  યોજનાઓ સબંધેં લાભાથ ઓ  ુઘર ગણે િુવધા મળ  

રહ તેવા ભુ હ થુી રાજયના માન. ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણીએ પાચંમા 

તબ ાનો સેવાસે  ુ કાય મ યોજવાનો િનણય કરલ છે. ના અ સુધંાને રાજકોટ 

મહાનગરપા લકા ારા પણ મહાનગરપા લકાને લગત ુદ  ુદ  સેવાઓ ગેના 

નગરજનોના ો તેમજ સરકાર ીની યોજનાઓ િવગેરના િનકાલ માટ ુદ  ુદ  

તાર ખોએ શહરના વોડ વાઈઝ પાચંમા ં તબ ાનો સેવાસે  ુ કાય મ તમામ વોડમા ં

યોજવા  ુઆયોજન કરલ છે.  

રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા પાચંમા તબ ાના સેવાસે મુા ં તા. 

06/12/2019, ુ વારના રોજ વે ટ ઝોન વોડ ન.ં11મા મ હલા એ ટ વીટ  સે ટર, 

નાનામવા ખાતે યો યો. મા ંમેયર બનાબેન આચાય, શહર ભાજપ ખુ કમલેશભાઈ 

મીરાણી, મ હલા મોરચાના ભાર  જલીબેન પાણી, વૂ કોપ રટર રા ુભાઈ બોર ચા, 

આરો ય સિમિત ચેરમેન જયમીનભાઇ ઠાકર, કોપ રટર ઘન યામિસહ ડ , પરશભાઈ 



હરસોડા, વોડ ભાર  અિ નભાઈ પાભંર, વોડ ખુ સજંયભાઈ પીપળ યા, વોડ મહામં ી 

હર ખુભાઈ માકડ યા, સજંયભાઈ બોર ચા, તેમજ થાિનક આગેવાનો બહોળ  સં યામા ં

ઉપ થત રહલ. 

ઈ ટ ઝોન વોડ ન.ં16, રંગીલા હ મુાન મં દર, િવવેકાનદં નગર ખાતે યો યો. મા,ં 

જુરાત િુન. ફાઈના સ બોડ ચેરમેન ધન ખુભાઈ ભડંર , ધારાસ ય ી અરવ દભાઈ 

રયાણી, શાસક પ  નેતા દલ ખુભાઈ ગાણી, રાજકોટ શહર ભાજપ મહામં ી કશોરભાઈ 

રાઠોડ, શહર ભાજપ ઉપ ખુ કંચનબેન િસ ધ રુા, કોપ રટર હા નભાઈ ડાકોરા, વ લભભાઈ 

પરસાણા, વોડ ભાર  ણાભાઇ ચાવડા, વોડ ખુ ભાગવભાઈ િમયા ા, વોડ મહામં ી 

ભુાઈ િસસોદ યા, જતીનભાઈ પટલ, અ ણી ી રુશભાઈ વસોયા, િવણભાઈ કયાડા, 

નર ભાઈ ડવ, પઉભા ખાચર, વૂ મહામં ી હરનભાઈ ગૌ વામી તેમજ થાિનક આગેવાનો 

બહોળ  સં યામા ંઉપ થત રહલ. 

સે લ ઝોન વોડ ન.ં14, કામદાર ક યાણ મડંળ, કોઠાર યા કોલોની ખાતે યો યો. 

મા,ં ધારાસ ય ગોિવદભાઈ પટલ, ટ.કિમટ  ચેરમેન ઉદયભાઈ કાનગડ, દંડક અજયભાઈ 

પરમાર, કોપ રટર ડૉ. મનભાઈ ઉપા યાય, કરણબેન સોરઠ યા, વષાબેન રાણપરા, રાજકોટ 

શહર ભાજપ મહામં ી ભુાઈ કોઠાર , રાજકોટ શહર ભાજપ ઉપ ખુ કતનભાઈ પટલ, વૂ 

મેયર ર ાબેન બોળ યા, રાજકોટ શહર ભાજપ મં ી યો સનાબેન હળવદ યા, વોડ ભાર  

નીલેશભાઈ જ ,ુ વોડ ખુ અનીશભાઈ જોષી, વોડ મહામં ી નર ભાઈ ુબાવત, 

િવ લુભાઈ માખેલા, તેમજ થાિનક આગેવાનો બહોળ  સં યામા ંઉપ થત રહલ. 

લોકોને ુદ  ુદ  યોજનાઓ માટ ુદા ુદા િવભાગોમા ંધ ા ખાવા ન પડ તે હ થુી 

સેવાસે મુા પોતાના જ િવ તારમા ં ઉકલી શકાય તેવા ોનો થળ ઉપર જ તે દવશે જ 

િનકાલ થશે એટલે ક, લોકોના ઘર ગણે જ તં  ઉપ થત રહ  ોનો િનકાલ કરલ.   

સેવાસે  ુ કાય મમા ં હો યોપેથીક ડૉ.મેઘાણી સાહબની ટ મ ારા િન ુ ક ડ ુનંી 

અટકાયતી દવા આપવામા ંઆવેલ. 

પાચંમા ં તબ ાના સેવાસે  ુ કાય મમા ં વોડ ન.ં11મા ં ુલ 829 અર ઓ, વોડ 

ન.ં14મા ં ુલ 847 અર ઓ તથા વોડ ન.ં16મા ં ુલ 886 અર  તેમજ અ ય સેવાની ુલ 

943 અર ઓ આવેલ, મા ં ુ ય વે આધારકાડ, વા સ યકાડ, વ ર ઠ નાગ રક માણપ , 

આવકના દાખલા તેમજ ાિત માણપ  િવગેર માટ અર ઓ આવેલ. તે તમામ અર ઓનો 

િનકાલ થયેલ.  
 

 (પી. એ. ુ મેયર) 
 



 


