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-: અખફાયી માદી :- 

કાાળડ રોડ ર સ્થથત મષર્વિ શ્રી દયાનદં શરથળતી સ્થળર્મિંગ 
પૂની શાઈટ ર્ળઝિટ કરી ાણીની ગણુળત્તા જાલળળા પે્રશર ફપલ્ટર પ્ાન્ટ 

તાકીદે રીેર કરળા મ્યરુ્ન. કર્મનર શ્રી ઉફદત અગ્રળાની સચૂના 

  જડુિ રેથટોરન્ટથી યરુ્નળર્શિટી ગેઈટ સધુીના રોડ રના 
શેન્શર ેળર કામની શરપ્રાઈિ શાઈટ ર્ળઝિટ કરતા 
મ્યરુ્ન. કર્મનરશ્રી : કામની ગણુળત્તા યોગ્ય જણાઈ 

તા.૧૨-૧૨-૨૦૧૯ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના કમભળનય શ્રી ઉદદત અગ્રલારે આજે તા.૧૨-
૧૨-૨૦૧૯ના યોજ કારાલડ યોડ સ્થથત ભશમિ શ્રી દમાનદં વયથલતી સ્થલમભિંગ 
પરૂની અને જડુઝ યેથટોયન્ટથી યમુનલમવિટી ગેઈટ સધુીના યોડ યના વેન્વય ેલય 
કાભની વયપ્રાઈઝ વાઈટ મલલઝટ કયી શતી અને થથ ય જ જે તે પ્રશ્ન અને કાભોની 
વભીક્ષા કયી શતી. તેભજ અમધકાયીશ્રીઓને આલશ્મક સચૂના આી શતી.  

  

આ વાઈટ મલલઝટ મલળ ેલાત કયતા મ્યમુન. કમભળનયશ્રીએ એભ જણાવયુ ંશત ુ ં
કે, આજે વલાયે કારાલડ યોડ સ્થથત  ભશમિ શ્રી દમાનદં વયથલતી સ્થલમભિંગ પરૂની 
મરુાકાત રીધી શતી અને આ દયમ્માન સ્થલમભિંગ પરૂના ાણીની ગણુલત્તા નફી 
ના યશ ેતે ભાટે તાત્કાલરક ધોયણે ળટડાઉન રઇ દવ દદલવભા ંજ પ્રેવય દપલ્ટય 
પ્રાન્ટનુ ંદયેદયિંગ કામય પણૂય કયલા સચૂના આલાભા ંઆલરે છે. સ્થલમભિંગ પરૂના 
વભ્મોના થલાથ્મના દશતભા ંતાત્કાલરક અવયથી આ કાભ શાથ ધયલાભા ંઆલરે છે. 
સ્થલમભિંગ પરૂના ાણીની ગણુલત્તા મોગ્મ યશ ેતે અત્મતં આલશ્મક છે. આ ફાફતભા ં
કળી જ ફાધંછોડ ના થામ તે જોલા વફંમંધત અમધકાયીશ્રીઓને થષ્ટ સચૂના 
આલાભા ંઆલરે છે. 



  દયમ્માન મ્યમુન. કમભળનય શ્રી ઉદદત અગ્રલારે અત્માયે ભોન્સનૂ ગ્રાન્ટ ભાથંી 
ળશયેના મલમલધ યથતાઓના ડાભય કાભ ચારી યશમા છે. જેભા ંઆજે વલાયે જડુઝ 
યેથટોયન્ટ થી યમુનલમવિટી ગેઈટ સધુીના યોડ ય ચારી યશરેા વેન્વય ેલય કાભની 
વયપ્રાઈઝ વાઈટ મલલઝટ ણ કયી શતી.  આ મરુાકાત લખતે કમભળનયશ્રીએ કાભની 
ગણુલત્તાની ખાવ ચકાવણી કયી શતી. જેભા ંેલય કાભના ભટીયીમર વદશતનો 
વભાલળે થામ છે. આ ઉયાતં વેન્વય ેલયથી થઇ યશરેા આ કાભભા ંયથતાનુ ં
મનધાયદયત રેલરીંગ જાલલા આલ ેછે અને તેના દયણાભે ચોભાવા દયમ્માન આલા 
યથતા ય લયવાદી ાણીનો બયાલો થતો નથી. ાણી વડવડાટ લશી જામ છે. 
વાથોવાથ ેલય યોડનુ ંદપમનમળિંગ ખફુ જ વારૂ શોમ છે.  આ યથતાનુ ંટકાલણુ ંલધી 
જામ છે અને યથતાની રાઈપ રાફંી યશ ેછે  આ વાઈટ મલલઝટ દયમ્માન ેલય કાભની 
ગણુલત્તા ફયોફય જણાઈ શતી. ભોન્સનૂ ગ્રાન્ટના યોડના કાભો ઝડબેય દયપણૂય 
કયલા વફંમંધત એજન્વીઓ આને અમધકાયીશ્રીઓને ખાવ સચૂના આલાભા ંઆલરે 
છે. 

  જન વંકય અમધકાયી 
(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા) 







 


