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૨૬ ભી જાન્યઆુયી પ્રજાવત્તાક લવ - ૨૦૨૦ ની યાજમ કક્ષાની ઉજલણી યાજકોટ ખાતે થઈ યશરેી શોમ જે 

અંતગવત યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા યાજકોટના ંવ્શારા ળશયેીજનો ભાટે ત્રણેમ ઝોનભા ંરોક ડામયાનુ ંઆમોજન 

કયલાભા ંઆલેર છે. 

આ અંગે લધ ુ ભાહશતી આતા ભાન. ભેમયશ્રી ફીનાફેન આચામવ, ભાન. સ્ટેનન્ડિંગ કભીટી ચેયભેનશ્રી 

ઉદમબાઈ કાનગડ, ભાન. મ્યતુનતવર કતભળનય શ્રી ઉહદત અગ્રલાર, ભાન. વભાજ કલ્માણ વતભતત ચેયભેનશ્રી 

આતળબાઈ લાગડીમા, ભાન. આયોગ્મ વતભતત ચેયભેનશ્રી જમભીનબાઈ ઠાકય દ્વાયા જણાલલાભા ંઆલેર છે કે ત્રણેમ 

ઝોનભા ંનીચે મજુફની તલગતે અરગ અરગ જગ્માએ મોજાનાય રોક ડામયાભા ંકીતીદાન ગઢલી, ગીતાફેન યફાયી, 

ઓવભાણ ભીય તથા વાથી કરાકાયો દ્વાયા રોક ડામયો કયલાભા ંઆલળે. 

 

(૧) તા.૧૮-૦૧-૨૦૨૦ ના ંયોજ યાતે્ર ૦૯:૦૦ કરાકે, સ્લાભી નાયામણ ચોક, ી.ડી. ભારલીમા કોરેજ ાછ રોક 

ડામયાનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆલેર છે. જેનુ ંદી પ્રાગટય યાજમના ંભહશરા અને ફાર કલ્માણ તલબાગના ભાન. 

ભતં્રી શ્રી તલબાલયીફેન દલેના ંલયદ શસ્તે કયલાભા ંઆલળે. જેભા ંઓવભાણ ભીય તથા વાથી કરાકાયો દ્વાયા રોક 

ડામયો કયલાભા ંઆલળે. 

અખબારી યાદી 

કીતીદાન ગઢલી, ગીતાફેન યફાયી, ઓવભાણ ભીય તથા વાથી 

કરાકાયો દ્વાયા રોક ડામયો કયલાભા ંઆલળે. 

યાજકોટના ંવ્શારા ળશયેીજનોને રોક ડામયાભા ંધાયલા 

દાતધકાયીશ્રીઓ દ્વાયા જાશયે તનભતં્રણ 

૨૬ ભી જાન્યઆુયી પ્રજાવત્તાક લવ - ૨૦૨૦ ની યાજમ કક્ષાની ઉજલણી યાજકોટ ખાતે થઈ યશરેી શોમ જે અંતગવત યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા દ્વાયા યાજકોટના ંવ્શારા ળશયેીજનો ભાટે ત્રણેમ ઝોનભા ંરોક ડામયાનુ ંઆમોજન - ભાન. ભેમયશ્રી ફીનાફેન 

આચામવ, ભાન. સ્ટેનન્ડિંગ કભીટી ચેયભેનશ્રી ઉદમબાઈ કાનગડ, ભાન. મ્યતુનતવર કતભળનય શ્રી ઉહદત અગ્રલાર, ભાન. વભાજ 

કલ્માણ વતભતત ચેયભેનશ્રી આતળબાઈ લાગડીમા, ભાન. આયોગ્મ વતભતત ચેયભેનશ્રી જમભીનબાઈ ઠાકય 

વેન્રર ઝોનભા ંમોજાનાય રોક ડામયાભા ંયાજમના ંભહશરા અને ફાર કલ્માણ તલબાગના ભાન. ભતં્રી શ્રી તલબાલયીફેન દલે, ઈસ્ટ 

ઝોનભા ંમોજાનાય રોક ડામયાભા ંયાજમના ંઅન્ન નાગહયક યુલઠો અને ગ્રાશકોની ફાફતો તલબાગના ભાન. ભતં્રી શ્રી જમેળબાઈ 

યાદડીમા, લેસ્ટ ઝોનભા ંમોજાનાય રોક ડામયાભા ંગજુયાત મ્યતુન. પાઈનાન્વ ફોડવના ંભાન. ચેયભેનશ્રી ધનસખુબાઈ બડેંયીનાં 

લયદ શસ્તે દી પ્રાગટય કયલાભા ંઆલળે 
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(૨) તા.૧૯-૦૧-૨૦૨૦ ના ં યોજ યાતે્ર ૦૯:૦૦ કરાકે, નાના ભલા વકવર ગ્રાઉન્ડ ખાતે રોક ડામયાનુ ં આમોજન 

કયલાભા ંઆલેર છે. જેનુ ંદી પ્રાગટય ગજુયાત મ્યતુન. પાઈનાન્વ ફોડવના ંભાન. ચેયભેનશ્રી ધનસખુબાઈ બડંયેીના ં

લયદ શસ્તે કયલાભા ંઆલળે. જેભા ંકીતીદાન ગઢલી તથા વાથી કરાકાયો દ્વાયા રોક ડામયો કયલાભા ંઆલળે. 

 

(૩) તા.૨૦-૦૧-૨૦૨૦ ના ંયોજ યાતે્ર ૦૯:૦૦ કરાકે, ાણીના ંઘોડા ાવે, ફારક શનભુાન ભહંદય, ેડક યોડ, ખાતે 

રોક ડામયાનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆલેર છે. જેનુ ં દી પ્રાગટય યાજમના ંઅન્ન નાગહયક યુલઠો અને ગ્રાશકોની 

ફાફતો તલબાગના ભાન. ભતં્રી શ્રી જમેળબાઈ યાદડીમાના ંલયદ શસ્તે કયલાભા ંઆલળે. જેભા ંગીતાફેન યફાયી તથા 

વાથી કરાકાયો દ્વાયા રોક ડામયો કયલાભા ંઆલળે. 

 

આ તભાભ રોક ડામયા કામવક્રભોભા ં પે્રયણાદામી ઉસ્સ્થત તયીકે ભાન. શ્રીભોશનબાઈ કંુડાહયમા – 

વવંદવભ્મશ્રી, યાજકોટ, ભાન. શ્રી કભરેળબાઈ ભીયાણી – પ્રમખુશ્રી, યાજકોટ ળશયે બા.જ.., ભાન. ધનસખુબાઈ 

બડંયેી - ચેયભેનશ્રી ગજુયાત મ્યતુન. પાઈનાન્વ ફોડવ, ભાન. શ્રી નીતતનબાઈ બાયદ્વાજ – પ્રદેળ બાજ અગ્રણીશ્રી, 

ભાન. શ્રી ગોતલિંદબાઈ ટેર – ધાયાવભ્મશ્રી, યાજકોટ, ભાન. શ્રી અયતલિંદબાઈ  યૈમાણી – ધાયાવભ્મશ્રી, યાજકોટ, 

ભાન. શ્રી રાખાબાઈ વાગઠીમા – ધાયાવભ્મશ્રી, યાજકોટ, ભાન. શ્રીભતી અંજરીફેન રૂાણી – પ્રબાયીશ્રી, યાજકોટ 

ળશયે બા.જ.. ભહશરા ભોયચો ઉસ્સ્થત યશળેે. 

 

આ તભાભ રોક ડામયા કામવક્રભોભા ં મખુ્મ ભશભેાન તયીકે ભાન. શ્રી બીખાબાઈ લવોમા -  લૂવ પ્રમખુ, 

યાજકોટ ળશયે બાજ, ભાન. શ્રીભતી  બાનફેુન ફાફયીમા – યાષ્ટ્રીમ ભતં્રી, અનસુલુચત જાતત ભોયચો, ભાન. શ્રી 

અતિનબાઈ ભોરીમા - ડ.ે ભેમય, યાજકોટ મ્ય.ુકો., ભાન. શ્રી દેલાગંબાઈ ભાકંડ - ભશાભતં્રી, યાજકોટ ળશયે બા.જ.., 

ભાન. શ્રી હકળોયબાઈ યાઠોડ - ભશાભતં્રી શ્રી, યાજકોટ ળશયે બા.જ.., ભાન. શ્રી જીતબુાઈ કોઠાયી - ભશાભતં્રી શ્રી, 

યાજકોટ ળશયે બા.જ.. શાજય યશળેે. 

 

આ તભાભ રોક ડામયા કામવક્રભોભા ંઅતતથી તલળે તયીકે ભાન. શ્રી દરસખુબાઈ જાગાણી - નેતાશ્રી ળાવક 

ક્ષ, યાજકોટ મ્ય.ુકો., ભાન. શ્રી લળયાભબાઈ વાગઠીમા – નેતાશ્રી તલક્ષ, યાજકોટ મ્ય.ુકો., ભાન. શ્રી અજમબાઈ 

યભાય – દંડક, ળાવક ક્ષ, યાજકોટ મ્ય.ુકો. શાજય યશળેે. 

 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ંભાન. ભેમયશ્રી ફીનાફેન આચામવ, ભાન. સ્ટેનન્ડિંગ કભીટી ચેયભેનશ્રી ઉદમબાઈ 

કાનગડ, ભાન. મ્યતુનતવર કતભળનય શ્રી ઉહદત અગ્રલાર, ભાન. વભાજ કલ્માણ વતભતત ચેયભેનશ્રી આતળબાઈ 

લાગડીમા, ભાન. આયોગ્મ વતભતત ચેયભેનશ્રી જમભીનબાઈ ઠાકય દ્વાયા તથા દાતધકાયીશ્રીઓ દ્વાયા યાજકોટના ં

વ્શારા ળશયેીજનોને આ રોક ડામયા કામવક્રભભા ંધાયલા શાહદિક તનભતં્રણ આલાભા ંઆલેર છે. 


