પ્રેવ નોટ
ભાનનીમ ગ્રુશ ભંત્રી શ્રી પ્રદીસવિંશ જાડેજા નાઓના લયદ શસ્તે અભદાલાદ ળશેય
ખાતે ભશીરા ોરીવ સ્ટે ળન પુલવ અને ભશીરા ોરીવ સ્ટે ળન સિભ નુ શુબાયં બ
તેભજ નલસનભીત ળાશીફાગ ોરીવ સ્ટે ળનનુ રોકાવણ
-----------------------------------------------------------------------------અભદાલાદ ળશેય ખાતે ભશીરાઓની સુયક્ષા તથા તેઓની પયીમાદોના વત્લયે સનલાયણ ભાટે
ભશીરા ોરીવ સ્ટેળન (પુલવ) યાણી વતીના ભંદીય ાવે, ળાશીફાગ અભદાલાદ તેભજ ભશીરા ોરીવ
સ્ટેળન (સિભ) અભદાલાદ ભેનેજભેન્ટ એવોળીમેળન ની વાભે ાંજયાો લસ્ત્રાપુય ખાતે ગઈ કાર
તા.૧૮/૦૪/૧૭ ના યોજ ભાનનીમ યાજ્મ કક્ષાના ભંત્રીશ્રી ગ્રુશ સલબાગ, શ્રી પ્રદીસવિંશ બગલતસવિંશ
જાડેજા ના લયદ શસ્તે યાખલાભાં આલેર શતુ અને આ પ્રવંગે મુખ્મ ભશેભાન તયીકે ડો.સનભવરા સુનીર
લાધલાની ભાનનીમ યાજ્મકક્ષાના ભંત્રીશ્રી ભશીરા અને ફા કલ્માણ ,ગુજયાત યાજ્મ તેભજ અસતસથ
સલળે સુશ્રી રીરાફેન અંકોલરમા ચેયવવન, ગુજયાત યાજ્મ ભશીરા આમોગ તથા સુશ્રી જ્મોસતફેન
લાછાણી ઉાધ્મક્ષ ગુજયાત યાજ્મ ભશીરા સુયક્ષા વસભસત તથા શ્રી યાકેળબાઈ ળાશ ભાનનીમ ધાયાવભ્મ
શ્રી, એરીવબ્રીજ સલધાનવબા ભતસલસ્તાય તથા શ્રી યજનીકાન્તબાઈ એભ.ટેર ભાનનીમ ધાયાવભ્મ શ્રી,
અવાયલા સલધાનવબા ભતસલસ્તાય તેભજ સલળે ઉસ્સ્થસતભાં શ્રી એ.કે.સવિંઘ,IPS ોરીવ કસભશ્નયશ્રી
અભદાલાદ ળશેય નાઓ શાજય યશેર શતા તેભજ ભશીરા ોરીવ સ્ટેળન વાથે વંકામેર સલસલધ વંસ્થા
તથા એકભોના વભ્મો ણ શાજય યશેર
ઉયોક્ત કામવક્રભ દયમ્માન ભશીરા ફેન્ડ તથા ઘોડેવલાય દ્વાયા ભાનનીમ ગ્રુશ ભંત્રી શ્રી
નુ સ્લાગત કયલાભાં આલેર તેભજ ભશીરા ફાઈક યે રી નુ તેઓના શસ્તે “ફ્રેગ ઓપ “ આી પ્રસ્થાન
કયાલેર તેભજ ભાનનીમ ગ્રુશભંત્રી શ્રી દ્વાયા ળશેયની ફે ભશીરાઓ (૧) સુશ્રી યક્ષા ભાનાબાઈ ચૌધયી (૨)
ભાશેનયુ હવ
ુ ેનભીમાં વૈમદનાઓને તેભની સલસળષ્ટ કાભગીયી ફદર વન્ભાન કયી તેઓને પ્રવંળાત્ર ણ
આલાભાં આલેર છે તેભજ કામવક્રભ દયમ્માન ગાંધીજીના આદળોને રગતી અને ભશેરાઓને રગતા
તભાભ કામદાઓને વાંકી રેતી ફે પુસ્સ્તકાઓનુ સલભોચન અને સલતયણ કયલાભાં આલેર. અભદાલાદ
ળશેયભાં વૌ પ્રથભ લખત ઉયોક્ત ફંને ોરીવ સ્ટેળનોભાં “લચલ્રન રુભ અને કાઉસ્ન્વરીંગ રુભ “ ની
ળરુઆત કયલાભાં આલેર છે .
આ તભાભ કામવક્રભને વપ ફનાલલા ભાટે શ્રી જે.કે.બટ્ટ, IPS વંયક્ુ ત ોરીવ કસભશ્નય,
ક્રાઈભ બ્રાન્ચ અભદાલાદ ળશેય તથા શ્રી ડી.ફી.લાઘેરા, IPS અસધક ોરીવ કસભશ્નય,વેક્ટય-૨,
અભદાલાદ ળશેય તથા યીલક્ષતા યાઠોડ, IPS નામફ ોરીવ કસભશ્નય, ઝોન-૪,અભદાલાદ ળશેય તથા
દીન બદ્રન,IPS નામફ ોરીવ કસભશ્નય, ક્રાઈભ બ્રાન્ચ અભદાલાદ ળશેયનાઓ દ્વાયા ઘણુજ સુદય
ં
આમોજન કયલાભાં આલેર છે .

